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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyampaikan La-
poran Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020 kepada 
pemerintah dan dPR. Penyerahan LKPP juga dilakukan berba-
rengan dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Se-
mester (IHPS) II Tahun 2020. IHPS dan LKPP menjadi dua isu 
yang kami angkat di edisi Juni 2021 ini. 

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pemeriksaan atas 
LKPP Tahun 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan 
di tengah pandemi Covid-19. dia pun bersyukur karena dalam kondi-
si yang sulit saat ini, pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan 
per undang-undangan. "dan tentu saja memenuhi Standar Pemeriksaan 
Keuang an Negara," katanya.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Ta-
hun Anggaran 2020. Meski ditemukan sejumlah permasalahan signifikan, 
namun hal itu tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Saat penyampaian LKPP di Istana Negara, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) pun memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK. Hal ini 
karena telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dengan 
tepat waktu meskipun di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobi-
litas akibat pandemi.

Presiden mengatakan, opini WTP atas LKPP 2020 merupakan WTP keli-
ma yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016. "Namun, pre-
dikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita ingin mempergunakan uang 
rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel," 
tegas Presiden.

Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.070 temuan 
yang memuat 6.970 permasalahan sebesar Rp16,62 triliun. dalam rubrik 
Sorotan dilaporkan, sebanyak 6.970 permasalahan tersebut mencakup 
1.956 (28 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern 
(SPI), 2.026 (29 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebesar Rp12,64 triliun, dan 2.988 (43 
persen) permasalahan ketidakhemaatan, ketidakefisienan, dan ketidakefek-
tifan sebesar Rp3,98 triliun.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13.363 reko-
mendasi kepada para pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasi itu 
adalah meminta pimpinan terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau 
menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkan-
nya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Informasi lain yang redaksi sajikan yaitu terkait PT Asabri (Persero). BPK 
menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana 
investasi pada PT Asabri selama 2012-2019. Kecurangan itu berupa kese-
pakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik 
perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana.

"Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya 
penyimpang an (atau perbuatan melawan hukum) dalam pengelolaan keu-
angan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012-2019 adalah sebe-
sar Rp22,78 triliun," kata Ketua BPK. 

Silakan menikmati informasi lain yang kami sajikan dalam edisi Juni kali 
ini. Tak lupa kami ingatkan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kese-
hatan. Mari kita jaga diri dan keluarga agar terhindar dari virus Covid-19. 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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4 KASUS PT ASABRI RUgIKAN NegARA RP22,78 TRILIUN

6 PeMeRINTAH PeRTAHANKAN OPINI WTP   
MeSKI PANdeMI

9 IHPS II 2020 UNgKAP 6.970 PeRMASALAHAN    
SeNILAI RP16,62 T

12 PReSIdeN: WTP BUKAN TUJUAN AKHIR

16 BPK UNgKAP MASALAH PeNyedIAAN AIR BeRSIH

18 PeNgeNdALIAN BANJIR dI dKI JAKARTA   
PeRLU PeRBAIKAN

20 PeMeRINTAH BeLUM OPTIMAL AWASI   
PeNgHASIL LIMBAH B3 

23 PeMeRIKSAAN PHLN

25 PeMeRIKSAAN INveSTIgASI PeKeRJAAN KONSTRUKSI

30 KePALA PeRWAKILAN BPK SUMATRA 
UTARA , eydU OKTAIN PANJAITAN 
KeBeRSAMAAN dAN KeTeRBUKAAN

33 dIReKTUR JeNdeRAL PeRIMBANgAN 
KeUANgAN, ASTeRA PRIMANTO 
BHAKTI     
KUALITAS PeNgeLOLAAN dAN 
PeLAPORAN KeUANgAN dAeRAH 
TeRUS dITINgKATKAN

36 MeNTeRI KOORdINATOR BIdANg 
PeReKONOMIAN, AIRLANggA  
HARTARTO    
PeMeRINTAH dUKUNg PeRAN  
Foresight BPK

40 PeRBAIKAN BeRKeSINAMBUNgAN

42 BeRBAgI SUARA dAN RASA   
LeWAT KOMUNITAS PAdUAN SUARA

44 BPK TeRUS MATANgKAN   
PeNyUSUNAN Foresight

46 PeMdA UJUNg TOMBAK   
PeNANgANAN PANdeMI COvId-19

50 ReLevANSI dATA    
dAN INFORMASI KUNCI UTAMA 
IMPLeMeNTASI SdgS

51 INSAN BPK dITUNTUT SeMAKIN  
AKTIF, AdAPTIF, dAN ReSPONSIF

53 IPKN TINgKATKAN    
PROFeSIONALISMe PeMeRIKSA

55 PeMANFAATAN APLIKASI PeNgeCeK 
PLAgIARISMe dALAM PeMeRIKSAAN 
BeLANJA JASA KONSULTANSI  
PeNeLITIAN

59 BeRITA FOTO

28 PimPinan BPk-anaO BerdialOg 
TerkaiT COvid-19

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan 
mengenai perkembangan Covid-19 di In  do nesia. 
Termasuk juga pendekatan BPK dari perspektif strategis 
untuk merespons pandemi.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyimpulkan adanya kecurang-
an dalam pengelolaan keuangan 
dan dana investasi pada PT Asa-
bri (Persero) selama tahun 2012-
2019. Kecurangan itu berupa 

kesepakatan pengaturan, penempatan dana 
investasi pada beberapa pemilik perusahaan 
atau pemilik saham dalam bentuk saham dan 
reksadana.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna da-
lam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST 
Burhanuddin di gedung Kejaksaan Agung, 
Jakarta, Senin (31/5) menjelaskan, saham dan 
reksadana tersebut merupakan investasi yang 
berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya 

tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri.
“Nilai kerugian negara yang timbul sebagai 

akibat adanya penyimpangan (atau perbuatan 
melawan hukum) dalam pengelolaan keuang-
an dan dana investasi PT Asabri selama tahun 
2012-2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun,” 
kata Ketua BPK.

Ketua BPK menjelaskan, Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) Investigatif tentang Peng
hitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan 
Keuangan dan dana Investasi pada PT Asabri 
(Persero) selama 2012-2019 telah disampaikan 
oleh BPK kepada Kejaksaan Agung pada 27 
Mei 2021.

Pemeriksaan tersebut merupakan salah 
satu bentuk dukungan BPK dalam pemberan-

kaSuS PT aSaBri rugikan negara rP22,78 Triliun
Pemeriksaan ini merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum.

n Ketua BPK dan Jaksa Agung dalam konferensi pers hasil penghitungan kerugian negara kasus Asabri di Gedung Kejaksaan.
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tasan tindak pidana korupsi yang ditangani 
oleh instansi penegak hukum (IPH), dalam 
hal ini Kejaksaan Agung. Selain itu, untuk  
menindaklanjuti permintaan penghitungan 
kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan 
Agung kepada BPK.

Ketua BPK berharap hasil nilai penghi-
tungan kerugian keuangan negara dapat 
memberikan tambahan 
informasi bagi stakehol-
ders atau masyarakat luas. 
Selain itu, hasil pemerik-
saan ini diharapkan dapat 
mendorong agar pe-
ngelolaan PT Asabri dan 
sektor keuangan lainnya 
di Indonesia terus bisa di-
perbaiki. “Sehingga dapat 
bertumbuh dan memberi 
manfaat bagi bangsa dan 
negara Indonesia,” ujar 
Ketua BPK.

Ketua BPK dalam 
kesem patan tersebut juga mengucapkan te-
rima kasih kepada Kejaksaan Agung, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, 
dan industri keuangan serta pihak-pihak lain 
yang telah membantu BPK dalam pelaksa-
naan pemeriksaan ini.

Jaksa Agung Burhanuddin mengucapkan 
terima kasih kepada BPK yang telah bekerja 
sama dengan Kejaksaan Agung, sehingga 
permintaan penghitungan kerugian keuan-
gan negara yang disampaikan Kejaksaan 
Agung kepada BPK pada 15 Januari 2021, 
dapat terlaksana dengan cepat dan selesai 
pada 27 Mei 2021.

“Sehingga perkara dapat diserahteri-
makan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) 
kepada Jaksa Penuntut Umum pada direk-
torat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri 
Jakarta Timur pada 28 Mei 2021,” kata Jaksa 
Agung.

komitmen menteri Bumn
Menteri BUMN Erick Thohir dalam konfe-

rensi pers pada Rabu (2/6) mengatakan, Ke-
menterian BUMN akan melakukan pembenah-
an dana pensiun (dapen) untuk mencegah 
tindak pidana korupsi. Ia tak ingin kasus yang 
menimpa Asabri dan juga PT Asuransi Jiwas-
raya (Persero) terjadi pada dapen BUMN.

“Kita akan merapikan dana pensiun pe-
gawai BUMN yang kemarin juga dirampok. 
Ini bagian dari bersih-bersih yang dilakukan, 
bukan arogansi, tapi empati dan keberpi-
hakan yang harus dilakukan,” kata erick.

erick menegaskan, akan terus melakukan 
upaya pemberantasan korupsi di lingkungan 
perusahaan BUMN. Ia mengaku khawatir, ada 
BUMN lain yang mengalami permasalahan 
seperti Asabri dan Jiwasraya.

“Perampokan-perampokan pada pensiun-
an harus disetop. Kasihan yang sudah kerja 
puluhan tahun uangnya hilang,” kata erick. l

laporan hasil Pemeriksaan (lhP) 
investigatif tentang Peng hitungan 
kerugian negara atas Pengelolaan 
keuangan dan dana investasi pada PT 
asabri (Persero) selama 2012-2019 telah 
disampaikan oleh BPk kepada kejaksaan 
agung pada 27 mei 2021.

n Ketua BPK didampingi Wakil Ketua dan para pejabat struktural BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LK-
PP) Tahun Anggaran 2020. Meski 
ditemukan sejumlah permasalahan 

signifikan, namun hal itu tidak memengaruhi 
kewajaran penyajian laporan keuangan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat 
menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
LKPP 2020 kepada dPR RI, Selasa (22/6), men-
jelaskan, pemeriksaan LKPP bertujuan membe-
rikan opini atas kewajaran LKPP dengan mem-
perhatikan empat hal. Keempat hal tersebut 
adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkap-
an, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundangundangan, dan efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI).

Untuk mendukung pemeriksaan atas LK-
PP Tahun 2020 tersebut, BPK melaksanakan 
pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Ke-

menterian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan 
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), 
termasuk pemeriksaan pada tingkat Kuasa 
Peng guna Anggaran BUN dan badan usaha 
operator belanja subsidi.

Agung memerinci, ada dua kementerian/
lembaga (K/L) yang meraih opini Wajar dengan 
Pengecualian (WdP). Sisanya, sebanyak 84 
LKKL dan LKBUN meraih opini WTP.

“dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai 
konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 
2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan 
secara wajar dalam semua hal yang material 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah an, 
sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP),” kata Agung dalam sambutannya.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 meru-
pakan pemeriksaan tahun kedua yang dilak-
sanakan di tengah pandemi Covid-19. Agung 
bersyukur karena dalam kondisi yang sulit saat 
ini, pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. “dan tentu 

PemerinTah PerTahankan OPini WTP 
meSki Pandemi
BPK menemukan sejumlah permasalahan terkait program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

n Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2020 kepada Ketua dPR RI Puan Maharani.
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saja memenuhi Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara,” katanya.

Sebagai informasi, LKPP merupakan per-
tanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh 
Pemerintah Pusat. Pertanggungjawaban terse-
but meliputi tujuh komponen laporan keuang-
an, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, La-
poran Operasional, Laporan Perubahan ekuitas, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan.

Agung memerinci, realisasi pendapatan ne-
gara dan hibah tahun 2020 dilaporkan sebesar 
Rp1.647,78 triliun atau mencapai 96,93 persen 
dari anggaran. Jumlah itu terdiri atas peneri-
maan perpajakan sebesar Rp1.285,14 triliun, 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) se-
besar Rp343,81 triliun, dan penerimaan hibah 
sebesar Rp18,83 triliun.

 Penerimaan perpajakan sebagai sumber 
utama pendanaan APBN hanya mencapai 
91,50 persen dari anggaran atau turun se-
besar 16,88 persen dibandingkan dengan 
oenerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar 
Rp1.546,14 triliun.

Kemudian, realisasi belanja negara tahun 
2020 dilaporkan sebesar Rp2.595,48 triliun atau 
mencapai 94,75 persen dari anggaran, yang 
terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 
Rp1.832,95 triliun, transfer ke daerah sebe-
sar Rp691,43 triliun, dan dana desa sebesar 
Rp71,10 triliun.

Sementara, defisit anggaran tahun 2020 
dilaporkan sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14 
persen dari produk domestik bruto (PdB). 
Namun, realisasi pembiayaan tahun 2020 men-
capai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91 
persen dari nilai defisitnya, sehingga terdapat 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebe-
sar Rp245,59 triliun.

Realisasi pembiayaan tersebut terutama di-
peroleh dari penerbitan Surat Berharga Negara, 
Pinjaman dalam Negeri, dan Pembiayaan Luar 
Negeri sebesar Rp1.225,99 triliun. “yang berarti 
pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuh-
an pembiayaan untuk menutup defisit,” katanya.

Permasalahan lkPP
Agung dalam kesempatan tersebut turut 

menyampaikan sejumlah permasalahan yang 
ditemukan BPK terkait program Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional 
(PC-PeN). Agung menjelaskan, sesuai ama-
nat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020, penggunaan anggaran dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan 
lang kah-langkah yang diambil pemerintah ter-
kait penanganan Covid-19 dilaporkan pemerin-
tah dalam LKPP.

“Sejalan dengan ketentuan tersebut, BPK 
pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020 telah me-
lakukan serangkaian prosedur pemeriksaan ter-
kait dengan pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara 
dan langkah-langkah yang diambil pemerintah 
dalam menangani Covid-19,” kata Agung.

dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 
2020, terdapat sejumlah permasalahan ke-
tidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kelemahan Sistem 
Pengendalian Intern. Berikut adalah sejumlah 
permasalahan yang ditemukan BPK.

BPk pada pemeriksaan lkPP Tahun 
2020 telah melakukan serangkaian 
prosedur pemeriksaan terkait 
dengan pertanggungjawaban 
pemerintah atas pelaksanaan kebi-
jakan keuangan negara dan lang-
kah-langkah yang diambil pemerin-
tah dalam menangani Covid-19.

n Ketua BPK agung Firman Sampurna
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Siap menindaklanjuti
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menya-

takan, pemerintah akan menindaklanjuti reko-
mendasi BPK atas segala permasalahan yang 
ada di dalam LKPP. “Pemerintah mengapresiasi 
seluruh rekomendasi yang diberikan dan siap 
menindaklanjutinya,” demikian disampaikan Ke-
menkeu dalam laman resminya, Selasa (22/6).

Kemenkeu menjelaskan, bentuk tindak lanjut 
itu, antara lain, dilakukan dengan menyiapkan 
langkah-langkah penyempurnaan mekanisme 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban anggaran. Meskipun temuan BPK tidak 
berpengaruh terhadap kewajaran LKPP Tahun 
2020, Pemerintah tetap membuat rencana aksi 
tindak lanjut rekomendasi dan berkomitmen 
untuk menyelesaikannya. Selain itu, pemerintah 
secara berkala menyampaikan laporan perkem-
bangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
tersebut kepada BPK.

Menurut Kemenkeu, prestasi capaian opi-
ni terbaik atas LKPP Tahun 2020 merupakan 
perwujudan nyata dari semangat pemerintah un-
tuk terus menerapkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. 
Pemerintah berkomitmen untuk terus memper-
baiki kualitas pengelolaan keuangan negara baik 
dari sisi penganggaran, pelaksanaan anggaran, 
maupun pertanggungjawabannya, yang disam-
paikan melalui laporan keuangan pemerintah.

“Perbaikan prosedur pertanggungjawaban 
dari waktu ke waktu, maupun perbaikan yang 
berasal dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
RI, akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi 
Pemerintah, dalam rangka melakukan perbaikan 
pengelolaan keuangan negara agar menjadi 
lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan ma-
syarakat dan keadilan sosial, serta pencapaian 
terbaik tujuan pembangunan nasional.”

Kemenkeu menambahkan, opini WTP yang 
diberikan BPK atas LKPP 2020 merupakan yang 
kelima kalinya berturut turut sejak LKPP Tahun 
2016. Bagi pemerintah, opini WTP atas LKPP 
merupakan hal yang sangat penting. Selain untuk 
mempertahankan kepercayaan masyarakat atas 
pengelolaan keuangan negara, opini WTP juga 
menjadi bukti bahwa keuangan negara telah di-
kelola secara profesional, pruden, transparan dan 
akuntabel.

Selain itu, Opini WTP bagi pemerintah juga 
menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan 
negara walaupun di tengah upaya mengha-
dapi kondisi pandemi Covid19. Capaian positif 
tersebut menjadi bukti bahwa sepanjang tahun 
2020, pemerintah telah berupaya keras untuk 
memastikan peran APBN tetap optimal sebagai 
instrumen fiskal yang efektif dalam merespons 
berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan 
tetap menjaga tujuan atau target pembangunan 
nasional. l

a.  Mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk 
menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum 
disusun.

b.  Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka 
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 
tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai ke-
tentuan.

c.  Pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-
PeN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian/lembaga 
tidak memadai.

d.  Penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dan Non-KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja 
dalam rangka PC-PeN belum memperhatikan kesiapan pe-
laksanaan program, sehingga terdapat sisa dana ke giatan/
program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 
triliun.

e.  Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar 
Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PeN tidak dilakukan seca-
ra bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan 
penerima akhir investasi.

f.  Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian 
belanja/pembiayaan PCPeN tahun 2020 di tahun 2021 
sebagai sisa dana SBN PC-PeN tahun 2020 dan kegiatan 
PC-PeN Tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021.

a.  Pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap me-
nyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun dan 
USd8.26 juta serta kewajiban negara minimal sebesar 
Rp16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo 
piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar 
Rp1,75 triliun.

b.  Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
belanja di luar program PC-PeN pada 80 K/L minimal se-
besar Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan.

c.  Realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari reke-
ning BUN berupa dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, 
dan Perguruan Tinggi sebesar Rp8,99 triliun dititipkan 
pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Penge-
lola dana Pendidikan karena pengaturan terkait pengelo-
laan dana tersebut belum ditetapkan.

d.  Penatausahaan Piutang Pajak pada direktorat Jenderal 
Pajak belum memadai.

e.  Terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian 
dana talangan pendanaan pengadaan Tanah PSN oleh 
Badan Usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan La-
poran Hasil Verifikasi (LHV) BPKP.

 f.  Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan 
Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

1. Permasalahan terkait program PC-Pen: 2. Permasalahan yang tidak terkait program PC-Pen:



sorotan

9Warta Pemeriksa  n  edisi 6  n  VOL. iV  n  juni 2021

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
telah menyelesaikan Ikhtisar Ha-
sil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
II 2020. Hasil pemeriksaan BPK 
mengungkapkan 5.070 temuan 
yang memuat 6.970 permasalahan 

sebesar Rp16,62 triliun.
Seperti dikutip dari ringkasan eksekutif IHPS 

II 2020, sebanyak 6.970 permasalahan tersebut 
mencakup 1.956 (28 persen) permasalahan 
kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 
2.026 (29 persen) permasalahan ketidakpa-
tuhan terhadap ketentuan peraturan perun-
dang-undangan sebesar Rp12,64 triliun, dan 
2.988 (43 persen) permasalahan ketidak hem 
atan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan se-
besar Rp3,98 triliun.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK 
memberikan 13.363 rekomendasi kepada para 
pemangku kepentingan. Salah satu rekomen-
dasi itu adalah meminta pimpinan  terkait agar 
menarik kelebihan pembayaran atau menetap-
kan dan memungut kekurangan penerimaan 
serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/
perusahaan.

Rekomendasi juga diberikan BPK kepada 
Menteri Sosial terkait data terpadu kesejah-
teraan sosial (dTKS). BPK meminta Mensos 
berkoordinasi dengan pihak terkait untuk me-
ningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan 
pemda dalam proses pendataan, verifikasi, dan 
validasi dTKS yang dilaksanakan oleh pemda. 
Selain itu, Mensos diminta memfasilitasi pemda 
dalam melakukan pemadanan dTKS dengan 
nomor induk kependudukan (NIK), serta me-
lakukan evaluasi terhadap pemutakhiran dTKS 
yang dilaksanakan pemda.

Selain itu, rekomendasi antara lain ditujukan 
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan me-
ngenai benih lobster. BPK merekomendasikan 
agar Menteri Kelautan dan Perikanan mengins-
truksikan Komisi Nasional Pengkajian Sumber 
daya Ikan melakukan pengkajian potensi benih 

bening lobster pada seluruh wilayah pengelo-
laan perikanan negara sebagai dasar penetap-
an kuota dan alokasi benih bening lobster.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan 
BPK, beberapa pejabat entitas telah menin-
daklanjuti, antara lain, dengan menyerahkan 
aset atau menyetor ke kas negara/daerah/
perusahaan sebesar Rp156,49 miliar atau (1,2 
persen) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan 
yang berdampak finansial sebesar Rp12,64 
triliun.

dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, 
diharapkan pengendalian intern yang dilakukan 
pemerintah/perusahaan menjadi semakin efek-
tif, program/kegiatan dapat dilaksanakan seca-
ra lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian 
segera dapat dipulihkan/dicegah, serta peneri-
maan negara/daerah/perusahaan dapat diting-
katkan. dengan demikian, tata kelola keuangan 
negara dan pelayanan kepada masyarakat 
menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan 
tujuan bernegara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam 
penyerahan IHPS II 2020 dalam Sidang Paripur-
na dPR di gedung dPR RI, Senayan, Jakarta, 
Selasa (22/6), mengatakan, IHPS II 2020 me-
muat ringkasan dari 559 laporan hasil pemerik-
saan (LHP), termasuk hasil pemeriksaan atas 
penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional (PC-PeN).

ihPS ii 2020 ungkaP 6.970 PermaSalahan 
Senilai rP16,62 T

Sebanyak 241 atau 43 persen LHP dalam IHPS II 2020 merupakan 
pemeriksaan tematik terkait PC-PEN.

n Ketua BPK agung Firman Sampurna
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“Pemeriksaan atas PC-PeN 
merupakan respons BPK yang me-
nunjukkan kepedulian BPK, atau 
BPK hadir dan berperan aktif dalam 
mengawal pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara yang 
transparan, akuntabel, dan efektif,” 
kata Agung.

Secara umum, kata Agung, IHPS 
II Tahun 2020 memuat ringkasan da-
ri 28 (5 persen) LHP Keuangan, 254 
(45 persen) LHP Kinerja, dan 277 (50 
persen) LHP dengan Tujuan Terten-
tu (dTT).  dari LHP Kinerja dan dTT 
tersebut, sebanyak 241 (43 persen) 
LHP merupakan pemeriksaan tema-
tik terkait PC-PeN.

Pemeriksaan atas PC-PeN dilak-

sanakan dalam kerangka risk based 
comprehensive audit yang meru-
pakan gabungan dari tujuan ketiga 
jenis pemeriksaan dengan memper-
hatikan audit universe. Agung men-
jelaskan, audit universe adalah kese-
luruhan keuangan negara dalam arti 
luas sebagaimana diatur dalam UU 
Keuangan Negara.

Ia memaparkan, alokasi ang-
garan PC-PeN pada pemerintah 
pusat, pemda, BI, OJK, LPS, BUMN, 
BUMd, dan dana hibah Tahun 2020 
yang teridentifikasi oleh BPK sebe-
sar Rp933,33 triliun. Adapun reali-
sasinya mencapai Rp597,06 triliun 
(64 persen).

Agung menegaskan, BPK meng -
apresiasi upaya pemerintah terkait 
PC-PeN, seperti pembentukan 
gugus Tugas Percepatan Penangan-
an Covid-19, penyusunan regulasi 
penanganan Covid-19, pelaksanaan 
refocusing kegiatan dan realokasi 
anggaran, serta kegiatan pengawas-
an atas pelaksanaan PC-PeN.

Pemeriksaan tematik atas PC-
PeN dilaksanakan pada 241 objek 
pemeriksaan. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan, BPK menyimpulkan 
bahwa efektivitas, transparansi, 
akuntabilitas dan kepatuhan penge-
lolaan dan tanggung jawab keuang-
an negara dalam kondisi darurat 
pandemi Covid-19 tidak sepenuh-
nya tercapai.

Ada sejumlah permasalahan 
yang ditemukan BPK. Pertama, 
alokasi anggaran PC-PeN dalam 
APBN belum teridentifikasi dan 
terkodifikasi secara menyeluruh. Se-
lain itu, realisasi anggaran PC-PeN 
belum sepenuhnya disalurkan sesuai 
dengan yang direncanakan.

Kedua, kata Agung, pertang-
gungjawaban dan pelaporan PC-
PeN, termasuk pengadaan barang 
dan jasa belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. Ketiga, pelaksa-
naan program dan kegiatan manaje-
men bencana penanganan pandemi 
Covid19 tidak sepenuhnya efektif. l

pertanggung-
jawaban dan 
pelaporan PC-
Pen, termasuk 
pengadaan 
barang dan jasa 
belum sepenuh-
nya sesuai de-
ngan ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan.
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Protokol Kesehatan 
Penerima Tamu di Lingkungan Kantor 
Badan Pemeriksa Keuangan

Satuan Pengamanan (Satpam) melakukan screening tamu menggunakan 
termometer dan memastikan tamu yang datang menggunakan masker.

Jika suhu tubuh tamu yang datang di atas 37,5 derajat, satpam tidak memper -
kenankan tamu untuk masuk dan menyarankan untuk kembali pulang atau segera 

berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.

Jika suhu tubuh tamu berada di suhu normal, satpam mempersilahkan tamu untuk mencu-
ci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki area 
gedung kantor.

Petugas satpam mengarahkan tamu yang telah mencuci tangan ke resepsionis untuk 
menunjukan bukti bahwa tamu tersebut terbebas dari Covid-19 dengan menunjukan hasil 
rapid test atau swab test yang masih berlaku (14 hari semenjak test), serta memberikan 
informasi dirinya kepada resepsionis.

Pengecekan suhu tubuh akan dilakukan oleh petugas keamanan atau melalui kamera 
thermal yang ada di setiap lobby.

Para tamu agar menunjukan dokumen telah melakukan rapid test atau PCR Swab yang 
masih berlaku (<14 hari) sebelum berkunjung ke kantor BPK dalam rangka kedinasan/ 
kegiatan lainnnya.

Bagi tamu yang belum melakukan rapid test atau PCR Swab, dapat melakukan tes 
swab antigen di layanan klinis kesehatan Kantor Pusat BPK dengan biaya sendiri.

Apabila tamu sudah melengkapi segala persyaratan yang 
dibutuhkan, resepsionis menanyakan maksud dan tujuan 
kedatangan tamu.

Apabila tamu hendak bertemu dengan salah satu pega-
wai, pertemuan antara pegawai dan tamu tersebut 
hanya diperbolehkan di ruang 
tunggu kantor, apabila tingkat 

urgensinya tidak tinggi.

BPK RI Official @bpkriofficial 08111907010 www.bpk.go.id @bpkri
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P
residen Joko Widodo (Jokowi) 
menegaskan pemerintah ber-
komitmen untuk terus mem-
pertahankan dan meningkatkan 
kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) di te-

ngah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. 
Jokowi pun bersyukur karena LKPP Tahun 
2020 meraih opini Wajar Tanpa Pengecua-
lian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Meski demikian, Presiden menegas-
kan WTP bukanlah tujuan akhir dari penge-
lolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Presiden 
da  lam acara Penyampaian Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020 
di Istana Negara, Jumat (25/6) pagi. Penye-
rahan LKPP dilakukan berbarengan dengan 
penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Presiden pun memberikan apresiasi dan 
penghargaan kepada BPK karena telah me-
laksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 
2020 dengan tepat waktu, meskipun di 
tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan 
mobilitas akibat pandemi. “dan alhamdu-
lillah opininya adalah Wajar Tanpa Penge-
cualian. WTP merupakan pencapaian yang 
baik di tahun yang berat,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, opini WTP atas 

PreSiden: WTP Bukan Tujuan akhir
Presiden ingin setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
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LKPP 2020 merupakan WTP kelima yang 
diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 
2016. “Namun, predikat WTP bukanlah tu-
juan akhir, karena kita ingin mempergunakan 
uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola 
dengan transparan dan akuntabel,” tegas 
Presiden.

Presiden juga ingin kualitas belanja pe-
merintah semakin baik dan semakin tepat 
sasaran. Selain itu, setiap rupiah yang dibelan-
jakan harus benarbenar dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat.

dalam kesempatan tersebut, Presiden 
mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 be-
lum berakhir. Indonesia masih berada da lam 
situasi yang extraordinary yang harus dires-
pons dengan kebijakan yang cepat, tepat. 
“Juga membutuhkan kesamaan frekuensi di 
semua tataran lembaga negara, jajaran peme-
rintah pusat sampai pemerintah daerah,” ujar 
Presiden.

Sejak pandemi Covid-19 muncul di tahun 
2020, kata Presiden, peme rintah sudah me-
lakukan langkah-langkah extraordinary, ter-
masuk dengan perubahan APBN. Pemerintah 
melakukan refocusing dan realokasi anggaran 
di seluruh jenjang peme rintahan dan memberi 
ruang relaksasi defisit APBN agar dapat diper-
lebar di atas tiga persen selama tiga tahun.

“Pelebaran defisit harus kita la kukan 
mengingat kebutuhan belanja negara makin 
meningkat untuk pe nanganan kesehatan dan 
perekonomian, pada saat pendapatan negara 
mengalami penurunan. Kita juga mendorong 
berbagai lembaga negara melakukan sharing 
the pain, menghadapi pandemi dengan se-
mangat kebersamaan, menanggung beban 
bersama, seperti burden sharing yang di-
lakukan pemerintah bersama Bank Indonesia 
(BI).

dengan berbagai respons kebijakan ter-
sebut, Presiden mengaku bersyukur karena 
Indonesia mampu menangani peningkatan 
belanja kesehatan dan menjaga ekonomi 
Indonesia dari berbagai tekanan. Meskipun 
ekonomi sempat mengalami kontraksi dalam 
sebesar minus 5,32 persen pada kuartal II 
2020, namun pada kuartal-kuartal selanjutnya 
kontraksi terus mengecil. “ekonomi Indonesia 
tumbuh membaik, pada kuartal I-2021 kita 
berada di minus 0,74 persen,” ucap Presiden.

Presiden menegaskan, pemerin tah 
akan sangat memperhatikan re komendasi-

rekomendasi BPK, ter masuk dalam mengelola 
pembiayaan APBN. Menurut Presiden, defisit 
anggaran dibiayai dengan memanfaatkan 
sumber-sumber pembiayaan yang aman, 
dilaksanakan secara responsif, mendukung ke-
bijakan countercyclical, dan akselerasi pemuli-
han sosialekonomi.  Selain itu, defisit dikelola 
secara hati-hati, kredibel, dan terukur.

“Saya juga meminta para menteri, para 
kepala lembaga, dan kepala daerah, agar 
semua rekomendasi pe meriksaan BPK segera 
ditindak lanjuti dan diselesaikan,” kata Presi-
den.

Kesinambungan fiskal
Meningkatnya defisit anggaran di masa 

pandemi memang menjadi salah satu hal 
yang diminta BPK untuk diperhatikan peme-
rintah. Hal ini juga telah disampaikan dalam 
laporan hasil reviu atas Kesinambungan Fiskal 
Tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna 
menga takan, hasil reviu atas Kesinam bung  an 
Fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah 
menyusun analisis keberlanjutan fiskal jangka 
panjang atau Long term Fiscal sustainability 
report (LTFS Report) yang mempertimbangkan 
skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan 
indikator yang dimonitor. Namun, terdapat be-
berapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Hal pertama yang perlu mendapat per-
hatian adalah tren penambahan utang pe-
merintah dan biaya bunga melampaui per-
tumbuhan produk domestik bruto (PdB) dan 
penerimaan negara. “Sehingga memunculkan 
kekhawatiran terhadap penurunan kemam-
puan pemerintah untuk membayar utang dan 
bunga utang,” kata Ketua BPK dalam pida-
tonya.

Selanjutnya, pengelolaan risiko fiskal pe-
merintah belum memperhitungkan beban fis-

kita ingin mempergu nakan uang 
rakyat de ngan sebaik-baiknya, 
dikelola dengan transparan dan 
akuntabel.
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kal terkait kewajiban program pensiun jangka 
panjang, kewajiban dari putusan hukum yang 
sudah incraht, kewajiban penjaminan sosial, 
kewajiban kontingensi dari BUMN, dan risiko 
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KP-
BU) dalam pembangunan infrastruktur.

Ketiga, pandemi Covid-19 meningkatkan 
defisit, utang, dan sisa lebih pembiayaan ang
garan (SILPA) yang berdampak pada pening-
katan risiko pengelolaan fiskal. “Meskipun 
rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di 
bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 
72 dan UU Keuangan Negara, tetapi tren-nya 
menunjukan adanya peningkatan yang perlu 
diwaspadai Pemerintah. di samping itu, mulai 
2023 besaran rasio defisit terhadap PDB diba-
tasi paling tinggi 3 persen,” ucap Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, hal yang yang 
juga perlu diperhatikan adalah indikator ke-
rentanan utang tahun 2020 melampaui batas 
yang direkomendasikan IMF dan/atau Interna-
tional Debt Relief (IDR). Ketua BPK memerin-
ci, rasio debt service terhadap penerimaan se-
besar 46,77 persen, melampaui rekomendasi 
IMF sebesar 25-35 persen. Kemudian, rasio 
pembayaran bunga terhadap penerimaan se-
besar 19,06 persen, melampaui rekomendasi 
IdR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi 
IMF sebesar 7-10 persen. Terakhir, rasio utang 
terhadap penerimaan sebesar 369 persen, 

melampaui rekomendasi IdR sebesar 92-167 
persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 
persen.

“Indikator kesinambungan fiskal tahun 
2020 sebesar 4,27 persen, melampaui batas 
yang direkomendasikan The International 
Standards of Supreme Audit Institutions (IS-
SAI) 5411 – debt Indicators yaitu di bawah 0 
persen,” kata Ketua BPK. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) melakukan pemeriksaan 
kinerja atas penyediaan air ber-
sih TA 2019 dan semester I TA 2020 
pada Pemprov dKI Jakarta dan ins-
tansi terkait lainnya. BPK mencatat, 

Pemprov dKI Jakarta telah melakukan upaya di 
antaranya telah menginisiasi penyusunan grand 
design Air Minum dan Air Limbah dKI Jakarta 
sebagai masukan bagi penyusunan RPJMd 
Provinsi dKI Jakarta Tahun 2018–2022. Hal itu 
untuk meningkatkan akses air minum perpi-
paan dan mengurangi penggunaan air tanah, 
terutama di wilayah dengan kualitas air tanah 
buruk, serta menyediakan sistem layanan air 
minum aman dengan teknologi yang tepat dan 
berkelanjutan di kawasan khusus.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, masih 
terdapat perbedaan (gap) antara kondisi dan 
kriteria atas upaya Pemprov dKI Jakarta dalam 
penyediaan air bersih di wilayah Provinsi dKI 
Jakarta. BPK menilai, apabila permasalahan 
tersebut tidak segera diatasi akan mengganggu 
keberhasilan upaya Pemprov dKI Jakarta dalam 
penyediaan air bersih di wilayah Provinsi dKI 
Jakarta.

dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semes-
ter (IHPS) II 2020, permasalahan tersebut antara 
lain penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Mi-
num (SPAM) Provinsi dKI Jakarta oleh PAM Jaya 
belum berlandaskan Rencana Induk SPAM (RIS-
PAM) dan Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM 
Provinsi seperti yang diamanatkan dalam PP 

Nomor 122 tahun 2015 tentang SPAM. 
Akibatnya, target pemenuhan cakupan 

pelayanan dan penyediaan air bersih yang 
dicanangkan oleh Pemprov dKI Jakarta dan 

PAM Jaya sampai 2022 dan setelahnya berpoten-
si tidak tercapai.

Selain itu, Pemprov dKI Jakarta belum 
memiliki strategi untuk mengurangi per-
sentase air tidak berekening atau non-re-

venue water (NRW). Rencana aksi tersebut 
sangat diperlukan untuk mencapai target 
penurunan NRW sesuai agenda sustainable 
development goals atau Sdgs. Akibatnya, 

potensi hilangnya penerimaan penjualan air 
dari kebocoran air tidak berekening (NRW) 
tidak diselesaikan.

BPK pun merekomendasikan kepada gu-
bernur dKI Jakarta agar menyusun dan menetap-

kan RISPAM serta Jakstra SPAM yang 
berpedoman pada PP Nomor 122 
Tahun 2015 tentang Sistem Penye-
diaan Air Minum.

BPK juga meminta gubernur dKI 
Jakarta untuk menyusun dan menetap-
kan strategi serta program kegiatan un-

tuk mengurangi presentase NRW 
secara terintegrasi ke dalam 
RISPAM, Jakstra penyelengga-

raan SPAM Provinsi, dan kegiatan 
strategis daerah. Secara keseluruhan, hasil pe-

meriksaan kinerja atas penyediaan air bersih 
mengungkapkan dua temuan yang memuat 
dua permasalahan ketidakefektifan.

BPk ungkaP maSalah 
Penyediaan air BerSih

BPK menilai, apabila 
permasalahan tersebut 
tidak segera diatasi akan 
mengganggu keberhasilan 
upaya Pemprov DKI Jakarta 
dalam penyediaan air bersih 
di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

BPK BeKerja
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Penyusunan target cakupan pelayanan tidak didasarkan 
daftar potensi pelanggan dari wilayah pelayanan 
masing-masing dan tidak terdapat prosedur yang mengatur 
alur penyusunan target cakupan pelayanan.

distribusi air bersih di makassar
BPK juga telah melaksanaan pemerik-

saan atas efektivitas pendistribusian air 
bersih pada Perumda Air Minum tahun 
2017-semester I 2020 di Kota Makassar. Ha-
sil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa 
Perumda Air Minum Kota Makassar tidak 
efektif dalam pendistribusian air bersih.

BPK menemukan sejumlah permasalah-
an antara lain Perumda Air Minum Kota 
Makassar belum sepenuhnya melakukan 
upaya penurunan kehilangan air pada 
proses pendistribusian. Hal ini di antara-
nya ditunjukkan dengan belum dimilikin-
ya perencanaan yang komprehensif dan 
bersifat teknis atas kegiatan dalam upaya 
penurunan tingkat kehilangan air. Selain itu, 
pelaksanaan program-program penurunan 
tingkat kehilangan air belum sepenuhnya 
sesuai dengan rencana bisnis yang dite-
tapkan. Akibatnya, target penurunan air 
sulit dicapai dan Perumda Air Minum Kota 
Makassar kehilangan penerimaan atas pen-
jualan air sebesar Rp 48,98 miliar.

Selain itu, Perumda Air Minum Kota 
Makassar belum mencapai batasan minimal 
cakupan pelayanan sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan. Penyusunan target 

cakupan pelayanan tidak didasarkan daftar 
potensi pelanggan dari wilayah pelayanan 
masing-masing dan tidak terdapat prose-
dur yang mengatur alur penyusunan target 
cakupan pelayanan. Selain itu, distribusi air 
Perumda Air Minum Kota Makassar kepada 
pelanggan belum memadai dikarenakan 
tingginya tingkat kehilangan air yang me-
nyebabkan tingkat penyerapan air belum 
maksimal, serta panjang jaringan distribusi 
pelanggan belum memadai. Akibatnya, 
distribusi air bersih belum memenuhi kebu-
tuhan minimal air bersih dan belum men-
jangkau seluruh masyarakat.

BPK merekomendasikan kepada direk-
tur Perumda Air Minum Kota Makassar agar 
memerintahkan Kepala Bagian Perenca-
naan Teknik untuk melaksanakan tugas pe-
nelitian dan mengembangkan usaha dalam 
rangka menyusun perencanaan/masterplan 
upaya penurunan tingkat kehilangan air. 
direktur Perumda Air Minum Kota Makassar 
juga perlu memerintahkan Kepala Bagian 
distribusi dan Kehilangan Air dan Kepala 
Wilayah Pelayanan melaksanakan program 
tera water meter pelanggan secara rutin 
dan penggantian water meter yang tidak 
akurat.

BPK juga meminta kepada direktur 
Perumda Air Minum Kota Makassar untuk 
menetapkan target cakupan pelayanan 
berdasarkan analisis potensi pelanggan riil 
pada masing-masing kantor wilayah ser-
ta meningkatkan koordinasi internal atas 
permasalahan kurangnya debit air ke pe-
langgan, tidak meratanya tekanan air, dan 
jaringan yang belum menjangkau seluruh 
wilayah pelayanan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan 
kinerja atas efektivitas pendistribusian air 
bersih pada perumda air minum mengung-
kapkan 10 temuan yang memuat 10 perma-
salahan ketidakefektifan. l

kelly lacy - pexels
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
telah melaksanaan pemeriksaan 
kinerja atas pengendalian banjir 
melalui peningkatan kapasitas 
sistem drainase perkotaan serta 
optimalisasi resapan dan penam-

pungan air tahun anggaran 2017-semester I 
2020 pada Pemprov dKI Jakarta dan instansi 
terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan ba-
hwa pengendalian banjir melalui peningkatan 
kapasitas sistem drainase perkotaan serta op-
timalisasi resapan dan penampungan air masih 
perlu ditingkatkan. BPK mencatat, Pemprov 
dKI Jakarta telah melakukan upaya antara lain 
membangun sodetan ke banjir kanal, normali-
sasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air 
pasang dengan pembuatan tanggul, penataan 

kali dan saluran, serta pembangunan pompa, 
pintu air, dan saringan sampah. Pemprov dKI 
Jakarta telah memasukkan program pengen-
dalian banjir sebagai salah satu Kegiatan Stra-
tegis daerah dan menerbitkan Instruksi guber-
nur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir.

BPK menemukan sejumlah permasalahan 
antara lain pengendalian banjir di dKI Jakarta 
melalui konsep pengelolaan daerah Aliran 
Sungai (dAS) secara terpadu belum didukung 
kelembagaan yang memadai sehingga ting kat 
kerusakan dAS Ciliwung belum dapat ditangani 
secara optimal. di sisi lain, Pemprov dKI Jakarta 
belum melakukan review dan pemutakhiran da-
ta sungai dan sistem drainase perkotaan dalam 
mendukung pengendalian banjir di dKI Jakarta, 
sehingga sistem informasi pengendalian banjir 

Pengendalian Banjir di dki jakarTa 
Perlu PerBaikan
Pelaksanaan program pengendalian banjir tidak terarah dan tidak efektif 
dalam menangani banjir dan genangan di DKI Jakarta.

jonathan ford - unsplash
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yang ada belum dapat digunakan untuk simula-
si model pengendalian banjir.

Selain itu, penanganan banjir di dKI Jakarta 
masih cenderung reaktif dan belum mengacu 
kepada perencanaan yang jelas. Akibatnya, 
pelaksanaan program pengendalian banjir ti-
dak terarah dan tidak efektif dalam menangani 
banjir dan genangan di dKI Jakarta.

Kemudian, implementasi pengendalian 
banjir melalui peningkatan kapasitas sistem 
drainase perkotaan belum optimal dalam upa-
ya pengendalian banjir. Kondisi tersebut ditun-
jukkan dengan belum optimalnya pemeliha-
raan sungai dan drainase di dKI Jakarta, belum 
memadainya pengintegrasian dan operasional 
jaringan drainase serta belum optimalnya 
monitoring dan evaluasi pengendalian banjir 
melalui peningkatan kapasitas sungai, kanal, 
dan waduk. Akibatnya, daya rusak air sebagai 
penyebab banjir dan genangan di dKI Jakarta 
menjadi tidak tertangani secara optimal.

Keterpaduan penataan ruang dan upaya 
nonfisik lainnya juga belum optimal dalam upa-
ya pengendalian banjir. Kondisi tersebut di-
tunjukkan dengan masih adanya pelanggaran 
pemanfaatan sempadan sungai dan saluran, 
belum memadainya perencanaan dan peng-
adaan tanah untuk penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH), belum memadainya pengelolaan 
waduk/situ/embung, penegakan hukum dan 
peningkatan partisipasi masyarakat melalui pe-
nerapan insentif dan disinsentif belum optimal. 
Akibatnya, daya rusak air sebagai penyebab 
banjir dan genangan di dKI Jakarta menjadi 
tidak tertangani secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada gubernur 
Provinsi dKI Jakarta antara lain agar memerin-
tahkan Kepala Bappeda berkoordinasi dengan 
Kepala dinas Sumber daya Air (SdA) dan 

Kepala dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 
Pertanahan (dCKTRP) untuk melakukan eva-
luasi atau review kapasitas sistem pengelolaan 
banjir secara menyeluruh dan komprehensif. 
Hal itu antara lain evaluasi kapasitas tampung 
saluran drainase utama seperti Banjir Kanal 
Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai 
Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, dan 
lain-lain akibat pengaruh sedimentasi. Kemu-
dian, evaluasi saluran drainase lokal dan kawa-
san, evaluasi desain perluasan penampang 
sungai, evaluasi dan revitalisasi polder dan situ 
yang ada.

BPK juga meminta agar ada penyusunan 
draf peraturan gubernur (pergub) tentang 
masterplan pengendalian banjir berdasarkan 
hasil evaluasi untuk menjadi acuan dalam pe-
laksanaan program dan kegiatan pengendalian 
banjir. Ini ditindaklanjuti dengan menyusun 
peta jalan atas kegiatan-kegiatan di dalam 
masterplan.

gubernur dKI Jakarta juga perlu memerin-
tahkan Kepala dinas SdA untuk menyusun pe-
rencanaan kegiatan operasional dan pemeliha-
raan sistem drainase secara terarah dan terukur 
dan dituangkan dalam dokumen kebijakan 
perencanaan yang di-review secara berkala da-
lam periode waktu tertentu. Kepala dinas SdA 
juga perlu menyusun rencana aksi untuk peng-
integrasian sistem drainase perkotaan, terma-
suk di dalamnya langkah untuk memutakhirkan 
data integrasi sistem drainase perkotaan.

BPK juga merekomendasikan gubernur dKI 
Jakarta untuk memerintahkan Kepala dCKTRP 
agar melakukan pemetaan masalah dalam im-
plementasi pemanfaatan ruang dan melakukan 
evaluasi terhadap kesesuaian tata ruang.

Selain itu, perlu ada evaluasi penegakan 
hukum terkait instrumen pengendalian pe-
manfaatan ruang agar dapat berfungsi dalam 
menjaga keterpaduan pembangunan gedung 
dengan fungsi keberlangsungan lingkungan 
yang didokumentasikan dalam bentuk laporan 
evaluasi. BPK juga mendorong adanya eva-
luasi dalam penyusunan tata ruang dengan 
memperhatikan fungsi, serta keberadaan daya 
dukung dan daya tampung dAS.

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengenda-
lian banjir melalui peningkatan kapasitas sis-
tem drainase perkotaan serta optimalisasi re-
sapan dan penampungan air mengungkapkan 
empat temuan yang memuat enam permasa-
lahan ketidakefektifan. l

Perlu ada evaluasi penegakan hu-
kum terkait instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang agar dapat ber-
fungsi dalam menjaga keterpaduan 
pembangunan gedung dengan fungsi 
keberlangsungan lingkungan yang 
didokumentasikan dalam bentuk 
laporan evaluasi.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) me-
laksanakan pemeriksaan kinerja atas 
efektivitas pemantauan pengelolaan 
dan pemulihan lahan terkontaminasi 
limbah bahan berbahaya dan bera-
cun (limbah B3) tahun 2017-2020. 

Pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta ins-
tansi terkait lainnya.

dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Se-
mester (IHPS) II 2020, hasil pemeriksaan BPK 
menyimpulkan, apabila permasalahan dalam hal 
regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan sumber 
daya, pelaksanaan pemantauan pengelolaan dan 
pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, serta 
monitoring dan evaluasi tidak segera diatasi maka 

dapat memengaruhi efektivitas kegiatan peman-
tauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan 
lahan terkontaminasi limbah B3 dalam mencapai 
target program meningkatnya kesehatan masya-
rakat dan kualitas lingkungan hidup.

BPK menemukan, perencanaan strategis dalam 
kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan 
pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum 
lengkap, terpadu, sinergi dan jelas untuk memitiga-
si dampak buruk kepada manusia dan lingkungan. 
Hal itu di antaranya, belum tersedianya seluruh da-
ta limbah B3 dan data penghasil limbah B3 sebagai 
dasar pelaksanaan pemantauan. Selain itu, belum 
digunakannya data lahan terkontaminasi limbah B3 
yang telah terinventarisir dan teridentifikasi sebagai 
dasar pelaksanaan pemulihan.

PemerinTah Belum OPTimal aWaSi 
PenghaSil limBah B3
Akibatnya, kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 tidak mencapai target yang 
diharapkan dan meningkatkan risiko penumpukan limbah B3.

BPK BeKerja

mikael seegen/unsplash
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“Akibatnya, terdapat potensi adanya lim-
bah B3 yang tidak terkelola dan terdapat lahan 
terkontaminasi limbah B3 yang tidak dapat 
dipulihkan secara optimal sehingga berdampak 
negatif kepada masyarakat dan lingkungan,” 
ungkap BPK.

BPK pun merekomendasikan kepada Men-
teri LHK untuk berkoordinasi dengan instansi 
terkait penghasil limbah B3 seperti Kemen-
terian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian eSdM, dan pemerintah daerah 
untuk menyusun kajian terkait peran dan fungsi 
masingmasing instansi dalam mengindentifi-
kasikan dan memantau semua limbah B3 dan 
penghasil limbah B3 di semua sektor. Kajian 
tersebut dapat digunakan untuk menyusun 
perencanaan dan mekanisme pemantauan 
pengelolaan limbah B3 yang menyeluruh, ter-
integrasi, fokus, dan berkelanjutan.

BPK juga menemukan, dukungan kelemba-
gaan dan sumber daya belum menjamin ter-
pantaunya seluruh pengelolaan limbah B3 dan 
terpulihkannya lahan terkontaminasi limbah 
B3. Hal ini di antaranya terlihat pada sistem 
informasi/aplikasi untuk mendukung kegiatan 
pemantauan pengelolaan dan kegiatan pemu-
lihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum 
lengkap, terintegrasi dan mutakhir. Sedangkan 
pada kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi 
limbah B3 oleh noninstitusi belum didukung 
dengan mekanisme penetapan biaya yang 
terukur.

Hal itu mengakibatkan tidak seluruh pen-
ghasil limbah B3 dapat teridentifikasi dan di-
pantau pengelolaannya secara optimal. Selain 
itu, tidak semua lahan terkontaminasi limbah 
B3 dapat teridentifikasi dan terpulihkan secara 
optimal sehingga berpotensi meningkatkan 
dampak negatif dari lahan terkontaminasi lim-
bah B3 pada manusia dan lingkungan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri 
LHK untuk menginstruksikan direktur Jenderal 
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Ber-
bahaya Beracun (PSLB3) untuk menyusun kajian 
yang menyeluruh terkait permasalahan penge-
lolaan limbah B3 dan menggunakan hasil kajian 
untuk merumuskan mekanisme pemantauan 
dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 
yang terintegrasi, berbasis risiko, dan lengkap.

Selain itu, dirjen PSLB3 juga perlu menyu  
sun pola pengembangan kompetensi SdM 
yang berkelanjutan serta pengembangan 
infrastruktur pemantauan pengelolaan dan 

identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 ter-
masuk aplikasi pelaporan kinerja pengelolaan 
limbah B3 (SIRAJA), dan aplikasi lainnya yang 
terkait agar dapat update, menyeluruh, dan 
terintegrasi.

BPK mencatat, pelaksanaan pemantauan 
pengelolaan dan pemulihan lahan terkonta-
minasi limbah B3 belum sepenuhnya mema-
dai. Menurut temuan BPK, pemantauan atas 
pengelolaan limbah B3 belum dilakukan atas 
seluruh penghasil limbah B3. Kemudian, pe-
laporan pengelolaan limbah B3 belum terin-
tegrasi antara pemerintah pusat dan instansi 
lingkungan hidup daerah. Koordinasi dengan 
pihak terkait lainnya untuk mendukung kegiat-
an pemantauan pengelolaan limbah B3 juga 
belum sepenuhnya memadai.

Proses inventarisasi dan identifikasi lahan 
terkontaminasi limbah B3 belum sepenuhnya 
melalui mekanisme yang jelas, lengkap, dan 
terintegrasi dengan pihak-pihak terkait. Kemu-
dian, pemulihan lahan terkontaminasi limbah 
B3 belum didukung persetujuan rencana pe-
mulihan lahan yang lengkap, tepat waktu, dan 
menyeluruh. Pemulihan lahan terkontaminasi 
limbah B3 belum sesuai dengan jadwal dan tar-
get waktu penyelesaian pemulihan.

Akibatnya, kegiatan pemantauan penge-
lolaan limbah B3 tidak mencapai target yang 
diharapkan dan meningkatkan risiko penum-
pukan limbah B3. Selain itu, tidak semua lahan 
terkontaminasi dapat teridentifikasi dan dipu-
lihkan sehingga meningkatkan risiko dampak 
buruk kepada manusia dan lingkungan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri 
LHK untuk menginstruksikan direktur Jende-
ral PSLB3 berkoordinasi dengan kementerian 
teknis sebagai walidata sektorsektor industri 
penghasil limbah B3 untuk menyusun kajian 
terkait tata cara pengintegrasian database 
aplikasi pemantauan pengelolaan limbah B3. 
Selain itu, perlu ada penyusunan strategi yang 
baku, terintegrasi, berkelanjutan, dan kompre-
hensif dalam mengidentifikasikan lahan ter-
kontaminasi dan rencana pemulihannnya serta 
mengimplementasikan strategi tersebut sesuai 
dengan wewenang masing-masing institusi dan 
instansi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan 
kinerja atas pemantauan pengelolaan dan pe-
mulihan lahan terkontaminasi limbah B3 men-
gungkapkan delapan temuan yang memuat 
delapan permasalahan ketidakefektifan. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
rutin melakukan pemeriksaan 
terkait Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri (PHLN) sebagai bagian dari 
pemeriksaan utang pemerintah. 
PHLN tersebut dapat bersumber 

dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, 
kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin 
kredit ekspor. Sesuai ketentuan, PHLN dapat 
digunakan untuk: (a) membiayai defisit Anggar
an Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
(b) membiayai kegiatan prioritas kementerian/
lembaga; (c) mengelola portofolio utang; (d) 

diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah 
(Pemda) dan selanjutnya Pemda dapat mene-
rus pinjamkan atau menerushibahkan kepada 
Badan Usaha Milik daerah (BUMd); (e) diterus-
pinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN); dan/atau (f) dihibahkan kepada Pem-
da. 

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK 
Laode Nusriadi mengatakan, pemeriksaan 
PHLN semakin penting di masa pandemi Co-
vid-19. Apalagi, pemerintah untuk menangani 
pandemi, telah melakukan perubahan postur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yang berdampak pada makin tingginya 
defisit APBN 2020, yaitu sebesar 6,34 persen 
dari Produk domestik Bruto (PdB). Adapun  de-
fisit APBN 2021 sebesar 5,7 persen dari PDB.

Laode mengatakan, defisit APBN yang 
semakin membesar akan berdampak pada 

semakin tingginya kebutuhan pembiaya-
an pemerintah yang sebagian besar 

akan dipenuhi melalui utang, baik 
pinjaman dalam negeri maupun 
luar negeri, dan/atau menerbitkan 
Surat Berharga Negara (SBN). “Ke-
bijakan ini perlu kita kawal khu-
susnya untuk memastikan bahwa 
dana yang berasal dari pinjaman 
tersebut telah digunakan sesuai 
peruntukannya,” kata Laode kepa-

da Warta Pemeriksa, akhir Juni.
Salah satu bentuk PHLN adalah 

project/program loan yang digunakan 
untuk membiayai kegiatan prioritas 

PemerikSaan Phln 
Pemeriksaan kinerja terkait PHLN secara keseluruhan penting 
untuk melihat seberapa efektif pemerintah mengelola pinjaman 
luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, 
termasuk persyaratan-persyaratan pinjaman tersebut.

michael longmire/unsplash
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kementerian/lembaga, baik berupa proyek 
maupun program, dan biasanya disertai 
dengan hibah (grant). Untuk PHLN ini, kre-
ditor (lender) meminta kementerian/lemba-
ga sebagai executing agency  menyusun 
laporan keuangan (LK) PHLN sebagai per-
tanggungjawaban keuangan proyek setiap 
tahun anggaran dan diberikan opini oleh 
auditor independen. Kewajiban menyusun 
LK PHLN dilakukan sampai dengan be-
rakhirnya perjanjian PHLN (loan agreement).

Laode mengatakan, project/program 
loan telah menjadi salah satu sasaran pe-
meriksaan kinerja atas pengelolaan utang 
dalam menjamin biaya minimal dan risiko 
terkendali serta kesinambungan fiskal, yang 
telah dilakukan AKN II pada semester II 
tahun 2019. “dari pemeriksaan kinerja ter-
sebut, khususnya yang terkait PHLN, kami 
menilai bahwa Kementerian Keuangan dan 
Bappenas masih kurang bersinergi dalam 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi ki-
nerja proyek/kegiatan yang dibiayai melalui 
PHLN,” kata Laode.

Beberapa permasalahan yang dite-
mukan pada pemeriksaan kinerja tersebut 
terutama terkait kesiapan  pelaksanaan 
proyek/kegiatan, seperti kendala dalam 
pembebasan  lahan, keterlambatan pro-
ses  pengadaan/lelang atas  barang/jasa, 
dan kinerja  kontraktor  yang  rendah, yang 
menjadi faktor penyebab keterlambatan 
pelaksanaan proyek dan keterlambatan 
penyerapan loan. Lebih lanjut, keterlamba-
tan penyerapan loan menimbulkan com-
mitment fee, yaitu biaya yang dikenakan 
atas nilai pinjaman yang belum ditarik/
dicairkan (undisbursed). Commitment fee ini 
menjadi tambahan beban APBN jika proyek 
tersebut mengalami perpanjangan batas 
waktu penarikan pinjaman (date drawing 
limit) dari batas yang tercantum dalam loan 
agreement. “dengan demikian, pada tahap 
perencanaan sangat diperlukan penilaian 
terhadap kesiapan  proyek  (readiness  crite-
ria),” kata Laode

Menurut Laode, ke depannya, pemerik -
saan kinerja terkait PHLN secara keseluruh-
an penting untuk melihat seberapa efektif 
pemerintah mengelola pinjaman luar negeri 
sebagai salah satu sumber pembiayaan 
APBN, termasuk persyaratan-persyaratan 
pinjaman tersebut. Selain untuk mening-

katkan tata kelola sesuai prinsip-prinsip 
pengelolaan PHLN, pemeriksaan tersebut 
diharapkan dapat memitigasi risiko terjadi-
nya debt trap atau jebakan utang. Sekali 
lagi, tegas Laode, BPK perlu terus menga-
wal tata kelola PHLN untuk memastikan 
pemerintah telah mengelola PHLN secara 
prudent.  

kerangka pemeriksaan keuangan 
dalam konteks pemeriksan keuangan, 

kata Laode, pemeriksaan BPK atas PHLN 
dilakukan dalam dua kerangka pemerik-
saan. Pertama, pemeriksaan PHLN dalam 
kerangka pemberian Opini atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keu-
angan Bendahara Umum Negara/Laporan 
Keuangan Kementerian Lembaga (LKPP/ 
LKBUN /LKKL). 

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai 
kesesuaian penyajian dan pengungkapan 
akun dan transaksi PHLN dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan 
terhadap ketentuan perundang-undangan 
termasuk ketentuan-ketentuan terkait loan 
agreement, dan Sistem Pengendalian Inter-
nal (SPI) pencatatan dan pelaporan transaksi 
PHLN. Sasaran pemeriksaan meliputi antara 
lain, penerimaan pembiayaan BUN dari pin-
jaman luar negeri, pengeluaran pembiayaan 
BUN untuk pelunasan pokok pinjaman, 
belanja BUN untuk pembayaran bunga pin-
jaman, dan pendapatan BUN dari hibah luar 
negeri, belanja KL yang sumber dananya 
berasal dari PHLN.

Kedua, pemeriksaan PHLN dalam 
kerang ka pemberian Opini atas LK PHLN 
sebagai pertanggungjawaban keuangan 
proyek/program, khusus untuk memenuhi 
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kebutuhan kebutuhan kreditor (lender) 
sesuai peng aturan dalam loan agree-
ment. Pada tahun ini, BPK melakukan 
pemeriksaan terhadap 34 LK PHLN, 
terdiri atas 25 LK pinjaman luar negeri 
dan 9 LK hibah luar negeri yang ter-
dapat pada 15 kementerian/lembaga. 
PHLN tersebut meliputi 12 PHLN yang 
bersumber dari Asian development 
Bank (AdB), 4 PHLN dari International 
Fund for Agricultural Development 
(IFAd), dan 18 PHLN dari World Bank 
(WB).

Secara umum, tidak terdapat 
perbedaan metodologi dalam peme-
riksaan PHLN baik dalam kerangka 
pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN mau-
pun dalam kerangka pemeriksaan LK 
PHLN. Standar pemeriksaan menggu-
nakan Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN) yang memberlakukan 
standar audit yang dimuat dalam Stan-
dar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 
yang ditetapkan oleh asosiasi profesi 

akuntan publik.
Namun demikian khu-

sus terhadap LK PHLN, 
pemberian Opini 

tidak selalu 
didasarkan 
pada Standar 

Akuntansi Pemerinta-
han (SAP), melainkan dapat 

juga didasarkan pada basis 
atau kerangka pelaporan yang 

disepakati dengan  lender  yang 
tertuang dalam loan agreement, 

Term of Re ference (ToR) dan/atau 
dokumen lainnya yang terkait de-

ngan PHLN tersebut. 

Menurut Laode, hampir seluruh 
LK PHLN yang diperiksa oleh BPK 
selama lima tahun terakhir mempero-
leh opini Wa jar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Ini menunjukkan bahwa dari 
aspek pertang gungjawaban keuan-
gan, pengelolaan PHLN secara umum 
telah cukup baik. Namun demikian 
masih terdapat beberapa permasa-
lahan kepatuhan dan pengendalian 
internal  yang tetap perlu diselesaikan 
oleh pemerintah. Permasalahan dalam 
pengelolaan PHLN dapat mencakup 
ber bagai aspek, seperti perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan. Berdasar-
kan pemeriksaan yang dilaksanakan 
selama ini, permasalahan lebih banyak 
pada aspek pelaksanaan, seperti pe-
laksanaan kegiatan yang dibiayai dari 
pinjaman maupun hibah luar negeri 
tidak sesuai dengan procurement gui-
delines yang ditetapkan dalam loan 
agreement.

Terkait pelaksanaan pemeriksaan 
PHLN, Laode menambahkan  bahwa 
pe meriksaan PHLN dalam rangka 
pemberian opini atas LK PHLN tidak 
hanya dilakukan oleh BPK, tetapi juga 
dilakukan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai 
pengaturan dalam loan agreement.

Pemeriksaan LK PHLN tersebut, 
ujar Laode, pada dasarnya menjadi 
bagian dari pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 
Sehingga seharusnya tidak ada perbe-
daan metodologi yang signifikan an-
tara pemeriksaan yang dilakukan BPK, 
BPKP atau KAP. Namun, secara opera-
sional bisa saja ada perbedaan, dalam 
hal prosedur atau teknik pemeriksaan. 
“Untuk itu, mulai tahun ini BPK telah 
menginisiasi komunikasi dengan BPKP 
untuk membahas model pemeriksaan 
LK PHLN,” kata Laode. l
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PemerikSaan inveSTigaSi Pekerjaan 
kOnSTrukSi
Pemeriksa tetap harus bertanggung jawab secara penuh atas laporan 
dari tenaga ahli.

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memberikan perhatian besar 
terhadap berbagai proyek pem-
bangunan infrastruktur di Indo-
nesia. Hal itu sejalan dengan 
fokus pemerintah saat ini yang 

sedang gencar membangun infrastruktur di 
berbagai wilayah.

BPK pun berkontribusi dengan melaksa-
nakan pemeriksaan baik melalui pemeriksaan 
reguler maupun pemeriksaan investigasi. 
“BPK juga concern karena BPK memiliki 
tugas memeriksa pengelolaan keuangan ne-
gara, maka kita hadir di situ,” ujar Ni Ketut 
Susilawati dalam virtual discussion Series: 
Pengujian Fisik Pekerjaan Konstruksi dalam 
pemeriksaan yang dimoderatori oleh egang 
Febritama Irawan yang diselenggarakan oleh 
Komunitas Investigasi Auditorat Investigasi 
Keuangan Negara Pusat, Kamis (17/6).

Auditor yang akrab disapa Susi itu menje-

laskan, BPK telah memberikan panduan da-
lam pemeriksaan konstrukti atau infrastruktur. 
Hal itu untuk memberikan suatu pemahaman 
yang sama di antara anggota tim pemeriksa 
dalam melakukan pemeriksaan.

Secara umum, pengujian fisik dalam pe-
meriksaan infrastuktur dimulai dengan taha-
pan persiapan. dalam tahapan itu, dilakukan 
pengumpulan dan analisis data awal.

“Kita mengumpulkan dokumen pekerjaan 
seperti kontrak, dokumen pembayaran, dan 
apabila diperlukan kita meminta penjelasan 
dari entitas mengenai paket-paket pekerjaan 
yang dilaksanakan di entitas tersebut,” ujar-
nya.

Kemudian, tim pemeriksa BPK melakukan 
koordinasi dengan entitas yang diperiksa ter-
kait paket, jadwal, dan lokasi serta metode 
pengujian fisik yang akan dilakukan. Setelah 
ada kesepakatan, maka akan dibuat berita 
acara. Kemudian, pemeriksaan fisik dilakukan 
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dan dituangkan kembali dalam berita 
acara hasil pemeriksaan fisik. Berita acara 
tersebut juga ditandatangani oleh para 
pihak seperti pemeriksa, kontraktor, dan 
konsultan pengawas.

Untuk pemeriksaan investigasi (PI), 
Susi menjelaskan, terdapat tahapan pra-
perencanaan PI atau penelaahan informasi 
awal. Hal ini dilakukan sebelum proses 
perencanaan PI dan penghitungan keru-
gian negara (PKN) yang bertujuan untuk 
menetapkan alasan yang cukup kuat dan 
akurat sehingga PI maupun PKN dapat 
dilaksanakan dengan objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

“Apabila dalam penelaahan informa-
si awal atau di praperencanaan itu kita 
menemukan adanya penyimpangan atau 
alasan penyimpangan yang terindikasi 
berkaitan dengan tindak pidana maka kita 

lanjutkan dengan pemeriksaan investigasi 
dalam rangka mengungkap penyimpang-
an indikasi tindak pidana tersebut,” ung-
kap Susi.

dalam pemeriksaan tersebut, nantinya 
akan menghasilkan output berupa Lapor-
an Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi 
yang memuat kesimpulan adanya penyim-
pangan yang berindikasi kepada tindak 
pidana. Laporan ini kemudian diserahkan 
kepada instansi yang berwenang atau 
aparat penegak hukum (APH) guna ditin-
daklanjuti ke tingkat penyidikan.

Untuk pemeriksaan investigasi de-
ngan tujuan menghitung kerugian negara, 
umumnya BPK diminta oleh APH. Proses-
nya, ujar Susi, APH bersurat kepada BPK 
untuk melakukan PKN dan biasanya hal ini 
sudah dalam proses penyidikan. dari per-
mintaan tersebut, apabila memang infor-
masinya sudah cukup untuk dilaksanakan 

penghitungan kerugian negara, maka da-
pat dilanjutkan.

“Outputnya adalah LHP PKN yang 
akan menjadi dasar bagi ahli BPK untuk 
memberikan keterangan ahli di pengadi-
lan,” ujarnya.

Susi mengatakan, terdapat perbedaan 
proses pengujian fisik pada pemeriksaan 
investigasi dan pemeriksaan investigasi 
dalam rangka penghitungan kerugian 
negara. Susi menjelaskan, dalam pemerik-
saan investigasi, tim pemeriksa akan men-
cari tenaga ahli yang kompeten, indepen-
den, dan bersedia bekerja untuk BPK .

Sementara, dalam penghitungan keru-
gian negara, umumnya, tenaga ahli sudah 
disediakan oleh penyidik. Sehingga, infor-
masi maupun data yang digunakan dalam 
pemeriksaan diperoleh dari penyidik.

Tim pemeriksa tetap akan ikut hadir 
di lapangan ketika tenaga ahli melakukan 
pemeriksaan fisik. Hal ini dilakukan sebagai 
salah satu langkah guna meyakini pemerik-
saan fisik yang dilakukan ahli itu sudah me-
madai bagi pemeriksa dalam proses PKN.

Meski secara prinsip, tim pemeriksa BPK 
tidak melakukan pengujian fisik, tapi tim 
tetap hadir untuk menyaksikan bagaimana 
ahli melakukan pengujian fisik. Ini juga 
akan membantu BPK di persidangan untuk 
memberikan keyakinan kepada hakim.

“Kalau di investigasi itu kita dalam 
melakukan pengujian fisik itu kita meng-
gunakan ahli karena ini kaitannya dengan 
memberikan keyakinan kepada hakim di 
pengadilan nantinya,” ujar Susi.

Susi mengatakan, BPK perlu membe-
rikan keyakinan kepada hakim dengan 
me libatkan tenaga ahli yang kompeten. 
Sementara itu, BPK akan memberikan 
keterangan ahli sebagai penghitung keru-
gian negara. Tenaga ahli itu bisa berasal 
dari akademisi, praktisi, maupun asosiasi 
profesi.

Susi mengakui, dengan menggunakan 
tenaga ahli, di satu sisi tim pemeriksa 
lebih yakin karena ada tenaga ahli yang 
melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Ter-
lebih lagi, secara kompetensi, tenaga ahli 
itu dapat memberikan hasil pemeriksaan 
yang meyakinkan. Namun, di sisi lain, tim 
pemeriksa BPK tetap harus memiliki pe-
mahaman yang kuat atas pekerjaan yang 

terdapat perbedaan proses penguji-
an fisik pada pemeriksaan investigasi 
dan pemeriksaan investigasi dalam 
rangka penghitungan kerugian ne-
gara.
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diserahkan kepada tenaga ahli tersebut.
Susi menekankan, sebagai pemeriksa 

tetap harus bertanggung jawab secara 
penuh atas laporan dari tenaga ahli. Ini 
karena laporan dari ahli akan kita gu-
nakan dalam proses penghitungan keru-
gian negara. “LHP PKN itu adalah output 
BPK jadi kita harus bisa memastikan 
pekerjaan ahli itu sudah memadai untuk 
memenuhi tujuan pemeriksaan kita,” 
ujarnya.

Pemeriksaan di masa pandemi me-
nuntut BPK untuk aktif memanfaatkan 
teknologi digital. Susi mengatakan, 
panduan pemeriksaan BPK juga telah 
memberikan pedoman pemeriksaan ja-
rak jauh. Meski begitu, hal ini juga tetap 
memperhatikan parameter tertentu se-
perti ketersediaan jaringan internet dan 
kefasihan entitas dalam menggunakan 
teknologi digital.

Apabil masih memungkinkan untuk 
menjangkau lokasi, maka pemeriksaan 
tetap diusahakan dengan melakukan 
pengujian fisik langsung karena lebih 
meyakinkan. Saat ini, ujar Susi, pemerik-
saan secara langsung masih lebih banyak 

dilakukan karena kondisi masih memung-
kinkan dan tetap diiringi dengan protokol 
kesehatan yang ketat.

Susi mengungkapkan, terdapat se-
jumlah suka dan duka yang dirasakan 
ketika melakukan pemeriksaan investigasi 
pekerjaan konstruksi. dia menyebut, sa-
lah satu pengalaman menyenangkan dari 
pemeriksaan adalah bisa berkunjung ke 
banyak tempat di Indonesia.

Meski begitu, untuk menjangkau loka-
si pekerjaan fisik, kerap kali pemeriksa 
harus menempuh perjalanan panjang. 
“Saya harus naik pesawat komersil dulu, 
kemudian lanjut dengan pesawat kecil 
milik swasta yang tidak setiap hari ter-
bang dan kursinya terbatas. Kemudian 
dilanjutkan lagi dengan kapal dan dilan-
jutkan lagi dengan kendaraan darat,” 
ungkap Susi.  

Susi mengatakan, terdapat pemerik-
saan yang membutuhkan waktu dua hari 
hanya untuk perjalanan menuju lokasi 
pengujian fisik. Hal itu tentunya menun-
tut perencanaan yang baik sehingga keti-
ka pemeriksaan di lapangan dapat berja-
lan efektif dengan waktu yang terbatas. l

yury kim/pexel
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P
impin an Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) ber tu kar cerita dengan pimpin  
an Australian National Audit Office 
(ANAO). Pembahasan antara lain 
mengenai respons supreme audit ins-
titution dalam menghadapi tantangan 

yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19. 
Bertajuk Senior Management dialogue, 

acara ini membahas beberapa isu. Beberapa di 
antaranya yaitu mengenai perkembangan (up-
date) kasus Covid-19 di Indonesia dan Australia. 
Kemudian tanggapan kebijakan pemerintah ma-
sing-masing negara, dampak pandemi terhadap 
operasional dan kinerja SAI, pendekatan SAI 
dalam menanggapi pan demi, serta mengenai 
inisiatif BPK dalam membentuk SAI20 untuk 
mendukung g-20.

dalam kesempatan itu, Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna menjelaskan mengenai per-
kembangan Covid-19 di Indonesia. Termasuk 
juga pendekatan BPK dari perspektif strategis 
untuk merespons pandemi.

dijelaskan, BPK dengan sigap melaksana kan 
pemeriksaan terhadap penanganan pan  demi 
Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional 
(PeN). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka me-
nilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan 
kepatuhan pengelolaan serta akuntabilitas keu-
angan negara dalam keadaan darurat pandemi.

dalam paparan selanjutnya, Wakil Ketua BPK 
Agus Joko Pramono menjelaskan mengenai 
seputar dampak Covid-19 terhadap operasional 
dan kinerja BPK selama setahun ke belakang. 
Agus menceritakan bagaimana BPK dengan 
cepat mengeluarkan regulasi formal internal, 
protokol dan panduan ke se  hatan bagi seluruh 
pegawai, penguatan ka pasitas TI, serta perbaikan 
metodologi pemeriksaan.

Sementara itu, Auditor general ANAO grant 
Hehir menyambung paparan mengenai respons 
ANAO. Beberapa di antaranya, yakni pada awal 
pandemi, ANAO memperkenalkan jeda satu bulan 
dalam program audit kinerja untuk memungkinkan 
entitas menyesuaikan diri dengan cara kerja baru 
dan mengelola respons Covid-19 mereka.

grant Hehir turut menyampaikan bahwa pan-
demi Covid19 telah berdampak signifikan pada 
cara bekerja di ANAO. dari Maret 2020, yaitu 
ketika Australia melakukan penguncian skala be-
sar, sebagian besar staf bekerja dari jarak jauh. 
ANAO juga beroperasi dengan mengurangi 
kehadiran di kantor sejak saat itu hingga awal 
2021 sesuai dengan anjuran protokol kesehatan 
dari pemerintah. Selain itu, ANAO juga men-
yesuakan metodologi pemeriksaannya dengan 
pemanfaatan teknologi informasi.

Kesempatan tersebut juga digunakan BPK un-
tuk menyampaikan inisiatif pemben tuk an SAI20 
untuk mendukung g-20. ga yung bersambut, 
grant Hehir menyambut baik serta mendukung 
upaya yang dilakukan oleh BPK terkait inisiatif 
pembentukan SAI-20. dikatakan, hal itu sejalan 
dengan upaya mendukung transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Senior Management dialogue merupakan 
dialog tingkat tinggi pertama antara BPK dan 
ANAO yang dilakukan secara virtual pada 2021. 
dialog ini dibuat sebagai respons BPK dan 
ANAO dalam menghadapi tantangan situasi 
pandemi agar terus dapat menjalankan program 
komunikasi dan diskusi antarpimpinan SAI.

Acara dimoderatori langsung oleh Sekretaris 
Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Senior Advisor 
ANAO Kristian gage. Turut hadir pula Kepala 
direktorat Utama Revbang B dwita Pradana, 
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasio-
nal, Kepala Biro SdM, Kepala Biro TI, dan R yudi 
Ramdan Budiman. l

PimPinan BPk-anaO BerdialOg TerkaiT COvid-19
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan mengenai perkembangan Covid-19 
di In  do nesia. Termasuk juga pendekatan BPK dari perspektif strategis untuk merespons 
pandemi.
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a. Peserta adalah wartawan dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan    
   dengan kartu identitas diri;
b. Peserta adalah wartawan yang bekerja di media cetak atau media online kantor     
   berita dibuktikan dengan tanda pengenal wartawan;
c. Hasil karya belum pernah dilombakan;
d. Hasil karya merupakan karya orisinil yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan,  
   bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA, dan tidak tergolong advertorial;
e. Karya jurnalistik dimuat di media cetak atau media online periode                    

f. Jenis karya tulisan adalah Berita dan Opini;
g. Panitia diberi hak dan wewenang untuk memublikasikan karya jurnalistik 
   peserta lomba dengan mencantumkan nama penulisnya;
h. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Tema umum adalah 
“BPK Tangguh, BPK Tepercaya”, 
dengan tema khusus: 
a. Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan 
   Pandemi Covid-19 di Indonesia;
b. Peran Pemeriksaan BPK dalam Pemberantasan Korupsi;
c. Pemeriksaan BPK untuk Mewujudkan Akuntabilitas untuk  
   Semua;
d. Peran BPK dari oversight dan insight menuju foresight  
   dan bertransformasi digital.

TEMA

SYARAT

a. Karya jurnalistik dikirimkan ke alamat email 
   publikasimedia@bpk.go.id dengan subject email
   “Lomba Karya Jurnalistik BPK 2021” dengan melampirkan:
   1. Scan KTP;
   2. Scan Press ID; 
   3. Scan bukti pemuatan opini/berita di media cetak 
      lengkap dengan keterangan edisi, hari, tanggal,       
      halaman; 
   4. Link bukti pemuatan opini/berita di media online; 
   5. Scan lembar pernyataan orisinalitas karya 
      (bit.ly/LembarPernyataanLombaJurnalistikBPK2021);         
b. Karya diterima panitia paling lambat pada 
   31 Agustus 2021. Karya lomba yang masuk setelah                
   batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur;
c. Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya untuk 
   masing-masing kategori.

BA
TA

S 
PE

NGIRIMAN

Juni 
30
2021

Berita di Media Cetak
Berita di Media Online
Opini di Media Cetak
Opini di Media Online

Kategori

PENGIRIMAN KARYA 

MENARIK

DAPATKAN!

HADIAH

DIPERPANJANG HINGGA

31 AGUSTUS 2021

   1 September 2020 – 31 Agustus 2021;
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Perubahan apa yang Bapak harapkan da-
pat terjadi dengan menjabat sebagai kepala 
Perwakilan Sumut?

Perubahan menuju yang lebih baik pastinya. 
Sesuai visi dan misi BPK, maka saya berharap 
BPK Perwakilan Sumut dapat terus berperan 
aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola 
keuangan daerah pada 34 pemda yang ada di 
wilayah Sumut. Selain itu, saya juga berharap 
agar kualitas hasil pemeriksaan kami selalu 
meningkat yang dapat dilihat dari indikator ke-
naikan jumlah pemda yang memperoleh opini 
WTP, berkurangnya permasalahan yang beru-
lang, dan kenaikan persentase penyelesaian 
tindak lanjut.

Selain itu, BPK Perwakilan Sumut sedang 
bergiat menjalankan program-program dalam 
Pembangunan Zona Integritas (ZI). Kami se-
dang menguatkan internalisasi pembangunan 
ZI BPK Sumut BERKARISMA (Bermanfaat, 
Kompeten, Akurat, Anti Suap, dan Manajemen 
Waktu yang baik). Saya berharap, dengan ko-
mitmen dari seluruh pegawai di BPK Perwakilan 
Sumut serta dukungan dari berbagai pihak 
baik internal maupun eksternal BPK, keinginan 
mewujudkan BPK Perwakilan Sumut sebagai 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bi-
rokrasi beBersih dan Melayani (WBBM) dapat 
segera terwujud.

kEPaLa PErWakiLaN BPk sUmatra Utara , EydU OktaiN PaNJaitaN
keBerSamaan dan keTerBukaan

M
anajemen menjadi kun ci dari 
sebuah or ga nisasi. Jika ma-
najemen dijalankan dengan 
baik, maka organisasi dapat 
dipastikan pula akan berge-
rak menuju hasil yang diha-

rapkan. Kepala Perwakilan BPK Sumatra Utara 
(Sumut) juga bercerita mengenai elemen keber-
samaan dan keterbukaan. dengan kebersamaan 
dan keterbukaan, maka komunikasi antara pim-
pinan dan pemeriksa akan dapat terjalin dengan 
baik. Bagaimana elemen-elemen itu saling me-
mengaruhi? Berikut petikan wawancaranya.  

harapan saya pada masa 
depan adalah bahwa tata 
 kelola keuangan daerah             
di setiap  pemda di wilayah 
kerja BPk  Perwakilan Sumut 
terus  meningkat. 
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menjadi kepala Perwakilan Sumut, 
program apa saja yang Bapak sia-
pkan?

Pertama, manajemen risiko yang 
efektif. Kemudian, manajemen waktu 
yang baik, penyelesaian permasalah an 
berulang, keterbukaan dan Kebersa-
maan, dan learning organization.

Lima program tersebut mulai saya 
terapkan sejak perencanaan pemerik-
saan. Penyusunan tim bersifat terbuka 
dan diketahui oleh setiap pemeriksa. 
Penyusunan tim juga mempertimbang-
kan risiko entitas. dengan begitu tim 
yang disusun memiliki kualitas secara 
kolektif yang memadai untuk melak-
sanakan pemeriksaan di entitas yang 
diperiksa.

Selanjutnya, dalam penyusunan tim 
reviu, saya melibatkan seluruh kasu-
baud, PT, dan beberapa perwakil an KT. 
dengan pelibatan seluruh PT dan adan-
ya beberapa perwakilan KT, diharapkan 
akan timbul rasa memiliki dan tanggung 
jawab atas seluruh hasil pemeriksaan 
yang dihasilkan selama pemeriksaan LK.

Kami juga melaksanakan diklat pa-
da awal tahun dengan materi be rupa 
kebijakan pemeriksaan, strategi peme-
riksaan belanja tidak terduga, strategi 
pemeriksaan infrastruktur, penggunaan 
teknik audit berbantuan komputer, dan 
pemanfaatan aplikasi SiAP. 

Sebagai learning organization, 
maka pemateri diutamakan diisi oleh 
personil-personil pemeriksa di ling-
kungan BPK Perwakilan Sumut yang 
telah berpengalaman dan mumpuni 
di bidangnya. Materi pemeriksaan ter-
sebut merupakan materi yang sangat 
berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan 
di lapangan dan sebagian merupakan 
permasalahan yang berulang. 

apa yang menurut Bapak menjadi 
tantangan dan masalah yang dihadapi 
BPk Perwakilan Provinsi Sumut?

BPK Perwakilan Sumut ini meru-
pakan perwakilan tipe A dengan jumlah 
entitas sebanyak 34 pemda di luar 
BUMd. Namun, jumlah personil peme-
riksa di perwakilan ini hanya ber jumlah 
107 personil. Jumlah subauditorat 
hanya ada 3, sehingga masing-masih 
sub auditorat menangani 10-12 entitas 
pemeriksaan. Hal ini menjadi tantangan 
tersendiri ketika datang masa peme-
riksaan LK. Kami dituntut untuk dapat 
memanfaatkan seluruh sumber daya 
yang ada de ngan tetap memperhatikan 
ketentuan mengenai jangka waktu pen-
yelesaian LHP LK.

apa kiranya solusi dari tantang an 
dan masalah itu?

Solusi untuk saat ini adalah manaje-
men waktu yang baik serta kebersamaan 
dan keterbukaan. dengan manajemen 
waktu yang baik, setiap penyerahan LK 
unaudited dari pemda selalu dapat kami 
tindak lanjuti de ngan pemeriksaan te-
rinci tanpa harus menunggu waktu yang 
lama. dengan kebersamaan dan keter-
bukaan, komunikasi antara pimpinan dan 
pemeriksa akan dapat terjalin dengan 
baik. Sehingga meskipun dalam kondisi 
yang hectic, proses pemeriksaan dan pe-
laporan tetap berjalan lancar. 

Puji syukur kepada Tuhan, kami da-
lam 2 tahun ini telah mampu melaluin-
ya. Meskipun pada tahun pertama terja-
di kendala, tetapi kami terus berbenah 
sehingga pada tahun kedua ini, masalah 
keterlambatan pelaporan LHP LK tidak 
terjadi lagi. Namun demikian, kelelahan 
di pemeriksa yang ke lapangan dapat 
kami rasakan juga. Sehingga kami terus 

Perubahan menuju yang lebih baik pastinya. Sesuai visi dan misi BPk, 
maka saya berharap BPk Perwakilan Sumut dapat terus berperan aktif 
dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah pada 34 pemda 
yang ada di wilayah Sumut. 
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mendorong untuk pemenuhan jumlah pe-
meriksa di perwakilan ini

Bagaimana timeline yang Bapak sia-
pkan dalam menjalankan program yang 
telah ditetapkan?

Program tersebut sudah kami jalankan 
sejak tahun pertama saya menjabat se-
bagai Kepala Perwakilan. Target kami, 
dalam tahun kedua ini, untuk manajemen 
risiko sudah bisa kami laksanakan berupa 
pembentukan database hubungan keke-
rabatan pegawai dengan entitas pemerik-
saan dan penilaian kinerja pegawai secara 
360˚. Sedangkan untuk learning organi-
zation, kami laksanakan dalam bentuk 
membuka kesempatan seluas-luasnya ba-
gi pemeriksan di perwakilan untuk menja-
di bagian dari pokja di kantor pusat. Kami 
harapkan ilmu yang diperoleh pemeriksa 
tersebut dapat dibagikan ke pemeriksa 
lain dalam bentuk KTF. Selain itu, kami 
bentuk ruang-ruang diskusi terkait seluruh 
permasalahan signifikan yang ditemukan 
selama pemeriksaan.

 
Bagaimana Bapak melakukan pen-

dekatan dan komunikasi dengan stake-
holders yang ada di wilayah Provinsi 
Sumut?

Kami menganggap bahwa stakehol-
ders tersebut adalah mitra, sehingga 
komunikasi harus kami bangun dengan 
tetap menjaga nilai-nilai dasar BPK. Bebe-
rapa bulan yang lalu, kami beberapa kali 
mendapatkan undangan untuk melakukan 
paparan baik di hadapan pemda maupun 
universitas. Forum itu kami manfaatkan 
untuk menjelaskan tugas dan kewenang-
an BPK. Sekaligus juga untuk mengkam-
panyekan good governance (tata kelola 
yang baik). 

apa target dan harapan 
yang ingin Bapak wujudkan 
pada masa men-
datang?

Harapan saya 
pada masa depan 
adalah bahwa tata 
kelola keuang an 
daerah di setiap 
pemda di wila-

yah kerja BPK Perwakilan Sumut terus 
meningkat. dalam mendukung harapan 
tersebut, BPK perwakilan Sumut juga akan 
selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan 
(oversight) dan terus mendorong perbaik-
an di pemda dengan memberikan insight 
yang bersumber dari hasil pemeriksaan 
secara berkesinambungan. 

Sebagaimana kita ketahui bersama 
jika BPK terus berusaha meningkatkan 
kualitas hasil pemeriksaan, seperti saat ini 
BPK sedang shifting fokus pemeriksaan 
bukan hanya pada kewajaran laporan 
keuangan. Melainkan sudah sampai pada 
pengujian outcome dari belanja pemerin-
tah daerah. Selain itu, dengan tata kelola 
yang membaik, diharapkan mampu men-
cegah korupsi di masing-masing pemda.

Selain itu, BPK Perwakilan Sumut se-
dang bergiat menjalankan program-pro-
gram dalam Pembangunan Zona Integ-
ritas (ZI). Kami sedang menguatkan 
internalisasi pembangunan ZI BPK Sumut 
BERKARISMA (Bermanfaat, Kompeten, 
Akurat, Anti Suap, dan Manajemen Wak-
tu yang baik). Saya berharap, dengan 
komitmen dari seluruh pegawai di BPK 
Perwakilan Sumut serta dukungan dari 
berbagai pihak baik internal maupun eks-
ternal BPK, keinginan mewujudkan BPK 
Perwakilan Sumut sebagai Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Ber-
sih dan Melayani (WBBM) dapat segera 

terwujud. l
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Kemendagri mulai mendorong pemda untuk 
menggunakan aplikasi Sistem informasi Pemerin
tah daerah (SiPd). Bagaimana tanggapan bapak 
terkait hal tersebut?

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Ten-
tang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan daerah dan PP Nomor 56 Tahun 2005 
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), 
disebutkan bahwa SIKd adalah suatu sistem yang 
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 
mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan 
data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan 
kepada masyarakat dan bahan pengambilan kepu-
tusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. 
dalam peraturan perundangan tersebut juga dije-
laskan bahwa penyelenggaraan SIKd meliputi SIKd 
secara nasional yang diselenggarakan oleh Menteri 
Keuangan dan SIKd di daerah yang diselenggarakan 
oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda).

Pemda melaksanakan SIKd di daerah dengan me-
manfaatkan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, 
antara lain aplikasi SIMdA, SIPKd, SIMRAL, SIMAK-
dA, eFINANCe, dan aplikasi lainnya. Aplikasi SIKd di 
daerah dihubungkan dengan aplikasi SIKd Nasional 
melalui agen SIKd.

dirEktUr JENdEraL PErimBaNgaN kEUaNgaN, 
astEra PrimaNtO Bhakti

kualiTaS PengelOlaan dan PelaPOran 
keuangan daerah TeruS diTingkaTkan

B
eragam aplikasi digunakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.Kementerian 
dalam Negeri (Kemendagri) tengah ber upaya melakukan penyeragaman agar seluruh daerah 
menggunakan aplikasi bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Pri-
manto Bhakti mengatakan, Kemenkeu selalu menyinergikan aplikasi yang digunakan daerah ke 
dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Kemenkeu pun telah merilis aplikasi SINERGI 

SIKd versi 5 yang mendukung penyediaan data oleh pemda secara otomatis hingga level transaksi melalui 
interkoneksi SIKd dengan berbagai aplikasi keuangan daerah. Kemenkeu saat ini pun terus melakukan koor-
dinasi dengan Kemendagri untuk menghubungkan aplikasi SIPd dengan SIKd.

Kepada Warta Pemeriksa, direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, menjelas-
kan mengenai mekanisme pelaporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka menjaga 
akuntabilitas. Ia pun menegaskan, pemerintah terus mening katkan kualitas pengelolaan dan pelaporan 
keuangan daerah. Berikut petikan wawancara dengannya.

n direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 
 astera Primanto Bhakti
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Kemenkeu telah merilis aplikasi SINeRgI 
SIKd versi 5 yang mendukung penyediaan 
data oleh pemda secara otomatis hingga 
level transaksi melalui interkoneksi SIKd 
dengan berbagai aplikasi keuangan daerah. 
Sedang kan Sistem Informasi Pemerintahan 
daerah (SIPd) sesuai UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan daerah adalah meru-
pakan suatu sistem informasi yang menge-
lola dan menyajikan informasi pemerintahan 
daerah yang terdiri atas informasi pemba
ngunan daerah dan informasi keuangan 
daerah.

Sejak tahun 2020, melalui Permendagri 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem In-
formasi Pemerintahan Daerah, Kemendagri 
mendorong penggunaan aplikasi SIPd oleh 
pemda untuk penyusunan APBd tahun ang-
garan 2021. Selanjutnya, untuk menghubung-
kan aplikasi SIPd dengan SIKd, koordinasi 
dan kolaborasi untuk interkoneksi kedua apli-
kasi tersebut dilakukan secara intensif antara 
Kemenkeu dengan Kemendagri.

dJPK Kemenkeu dengan Kemendagri 
terus berkoordinasi secara berkelanjutan 
untuk proses interkoneksi aplikasi SIPd yang 
digunakan oleh pemda dengan aplikasi SI-
Kd nasional secara bersama sebagai upaya 
untuk berusaha mencari solusi terbaik guna 
membantu pemda dalam menyampaikan 
APBD dan pelaporan IKD (informasi keuang
an daerah) kepada Pemerintah Pusat.

dari yang kami amati, masih ada 
kebutuh an data yang nantinya akan digu-
nakan dalam penyusunan kebijakan fiskal 
nasional, seperti misalnya proses penata-
usahaan belanja dan pengadministrasian 
pajak atas belanja pemerintah daerah untuk 
mendukung peneriman negara melalui mo-
dul penatausahaan pada aplikasi SIPd.

Mekanisme interkoneksi aplikasi SIPd 
dengan SIKd juga terus dikoordinasikan 
agar dapat segera memenuhi kebutuhan 
data dan/atau informasi terkait keuangan 

daerah guna mendukung kebijakan fiskal na-
sional, antara lain, percepatan penyusunan 
dan pengujian query data aplikasi SIPd agar 
proses interkoneksi aplikasi SIPd dengan 
SIKd dapat segera terwujud. Selanjutnya, 
koordinasi terkait masih adanya isu validi-
tas data mengingat terdapat perbedaan 
softcopy dan hardcopy yang salah satunya 
berdampak kepada 321 pemda (59,23 per-
sen) mendapat surat peringatan karena tidak 
menyampaikan APBd TA 2021 tepat waktu 
sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-14/
MK.7/2021 tanggal 15 Februari.

Selain itu, perlunya akselerasi implemen-
tasi secara penuh modul penatausahaan 
aplikasi SIPd untuk mendukung penyam-
paian laporan bulanan oleh pemda kepada 
dJPK yang digunakan sebagai dasar pe-
nyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
(TKdd) secara tepat waktu.

Bagaimana koordinasi Kemenkeu de
ngan Kemendagri terkait penerapan SiPd?

Koordinasi dan sinergi berkelanjutan se-
cara bilateral antara dJPK Kemenkeu de ngan 
Kemendagri terus dilakukan. Ini termasuk 
koordinasi teknis dalam rangka proses inter-
koneksi antara aplikasi SIPd dengan SIKd 
yang secara intensif dilakukan sampai data 
keuangan daerah hingga level transaksi yang 
ada pada aplikasi SIPd dapat terinterkoneksi 
secara lengkap dan valid dengan SIKd.

Selain melakukan koordinasi dan sinergi 
yang berkelanjutan dengan Kemendagri 
terkait SIPd, dalam rangka menjaga kesi-
nambungan penyediaan informasi terkait 
ke uangan daerah, dJPK Kemenkeu berini-
siatif memfasilitasi penyampaian Informasi 
Keuang an daerah (IKd) oleh pemda ke Ke-
menkeu melalui aplikasi SINeRgI SIKd versi 
terbaru. Hal tersebut dilakukan untuk mem-
bantu pemda melaksanakan kewajiban pe-
nyampaian IKd tepat waktu sesuai de ngan 
peraturan perundangan yang berlaku.

interkoneksi Sikd dengan aplikasi Simda sangat membantu 
dalam mewujudkan penyediaan data yang berkualitas 
hingga level transaksi dalam rangka mendukung kebijakan 
fiskal nasional.



sudut pandang

35Warta Pemeriksa  n  edisi 6  n  VOL. iV  n  juni 2021

Koordinasi antar Kementerian Lembaga (K/
L) di level nasional yang melibatkan Kemenkeu 
dan Kemendagri juga terus dilakukan secara 
intensif. Koordinasi dilakukan melalui forum 
strategi nasional pencegahan korupsi yang 
dikoordinasikan oleh KPK dengan rencana 
aksi integrasi perencanaan dan penganggaran 
pusat dan daerah. Kemudian, koordinasi pada 
forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektro-
nik (SPBe) yang dikoordinasikan oleh Kemen-
pan RB dan Bappenas juga telah disampaikan 
tahapan-tahapan pengembangan sistem atau 
aplikasi agar mengikuti panduan SPBe terma-
suk aplikasi SIPd yang dikembangkan oleh 
Kemendagri.

Bentuk koordinasi lainnya yang dilakukan 
adalah koordinasi pada forum Satu Data Indo-
nesia (SdI) dengan Kemenkeu sebagai pembi-
na data keuangan negara tingkat pusat. Untuk 
itu, Kemenkeu sebagai pembina data akan 
menetapkan dan mengkomunikasikan standar 
data untuk instansi pusat dan daerah yang 
juga sejalan dengan PP Nomor 56 Tahun 2005 
tentang SIKd dan PMK Nomor 74 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan SIKd.

 Pemerintah daerah sudah banyak yang 
menggunakan Simda. menurut Bapak, 
manfaat apa saja yang didapat Kemenkeu 
sebagai bendahara negara dengan adanya 
Simda oleh pemda atau aplikasi lainnya?

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dae-
rah (SIMdA) yang digunakan oleh Pemerintah 
daerah merupakan salah satu aplikasi SIKd di 
daerah sesuai PP Nomor 56 Tahun 2005 ten-
tang SIKd. Sampai dengan tahun 2020, aplika-
si SIMdA merupakan mayoritas aplikasi yang 
digunakan oleh pemda dengan sekitar total 
70 persen pemda pengguna, selain aplikasi 
lainnya yang banyak digunakan seperti aplikasi 
SIPKd, SIMRAL, SIMAKdA, eFINANCe, dan 
aplikasi keuangan daerah lainnya. Kemenkeu 
senantiasa berkoordinasi secara berkelanjutan 
dengan para pengembang aplikasi di daerah 
melalui forum developer meeting, termasuk 
dengan BPKP selaku pengembang SIMdA. 
Perjanjian Kerja Sama antara dJPK dengan 
BPKP juga telah ditetapkan dengan nomor 
PRJ-1/PK/2019 tentang interkoneksi SIKd de-
ngan SIMdA pada tanggal 11 Juli 2019.

Interkoneksi SIKd dengan aplikasi SIMdA 
sangat membantu dalam mewujudkan penye-
diaan data yang berkualitas hingga level 

transaksi dalam rangka mendukung kebijakan 
fiskal nasional. Data dan/atau informasi yang 
disediakan oleh pemda paling sedikit memuat 
informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, 
laporan keuangan, dan laporan non keuangan 
untuk mendukung penyelenggaraan desentra-
lisasi fiskal misalnya data APBD, realisasi APBD 
(bulanan, triwulanan, semesteran) dan Laporan 
Keuangan Pemerintah daerah (LKPd). Pemda 
juga wajib menyampaikan data dan/atau infor-
masi yang berkualitas dengan tepat waktu.

Selama ini seperti apa pemanfaatan Sim
da dalam kaitannya dengan pemeriksaan 
laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK?

Laporan Keuangan Pemerintah daerah 
(LKPd) disusun oleh Pemerintah daerah 
dengan menggunakan aplikasi pengelolaan 
keuangan daerah termasuk aplikasi SIMdA 
bagi pemda yang menggunakan. LKPd yang 
diperiksa oleh BPK berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Pasal 81 
ayat (3) pada UU nomor 33 Tahun 2004 Ten-
tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerin-
tah Pusat dan Pemerintahan daerah serta PP 
nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akun-
tansi Pemerintahan.

data dalam bentuk Arsip data Komputer 
(AdK) LKPd yang dihasilkan oleh aplikasi 
SIMdA diinterkoneksikan dengan aplikasi SI-
Kd, sehingga pemda tidak perlu melakukan 
input data LKPd yang dikirimkan ke dJPK 
Kemenkeu. data AdK tersebut akan diban-
dingkan dengan laporan audit BPK atas LKPd 
yang disusun oleh pemda. Berdasarkan hasil 
perbandingan selama ini, LKPd yang dihasil-
kan oleh aplikasi SIMDA relatif lebih tinggi 
validitas datanya dibanding aplikasi lain.

Pelaporan pertanggungjawaban APBd 
dengan menyusun LKPd disampaikan ke Ke-
menkeu selaku pengelola fiskal nasional me-
lalui SIKd sebagai salah satu bentuk akunta-
bilitas pemda dalam penggunaan dana TKdd 
yang telah disalurkan ke pemda. Selanjutnya, 
LKPd dari Pemda seluruh Ind onesia akan 
dikonsolidasi secara statistik dengan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi 
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 
(LKPK). Peningkatan kualitas pengelolaan dan 
pelaporan keuangan daerah terus dilakukan 
agar kebijakan yang dilakukan atas dasar in-
formasi keuangan daerah menjadi lebih andal 
dan tepat sasaran. l
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mENtEri kOOrdiNatOr BidaNg PErEkONOmiaN, 
airLaNgga hartartO

PemerinTah dukung Peran Foresight BPk

P
emerintah mendukung adanya 
peran foresight dari Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) untuk 
mendukung kemajuan Indo-
nesia ke depan. Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto bahkan mengajak BPK 
untuk ikut aktif menyuarakan hal tersebut 
seiring Indonesia akan menjadi tuan ru-
mah Presidensi g-20.

Salah satu agenda dalam kepemimpi-
nan Indonesia tersebut adalah mengum-
pulkan Supreme Audit Institution (SAI) 
dari negara anggota g-20 atau SAI-20. 
“Tentunya beberapa negara sudah me-
lakukan foresight. Sehingga nantinya kita 
bisa melihat negara yang sudah melak-
sanakannya dan kita bisa mendiskusikan 
hal itu,” ujar Airlangga ketika memberi-
kan kata sambutan dalam Webinar Seri 
II dengan tema “Kebijakan Pemerintah, 
Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan 

di Masa dan Pasca Pandemi COvId-19” 
yang digelar secara fisik terbatas dan vir-
tual, Selasa (15/6).

Terkait situasi pandemi, Airlangga 
menyampaikan, tengah terjadi akselerasi 
kasus positif Covid19 terutama setelah 
periode Idul Fitri 1442 Hijriah. Airlangga 
mengakui, hal ini adalah tantangan yang 
harus dihadapi bersama.

Pemerintah pun menggencarkan 
proses vaksinasi kepada masyarakat. dia 
mengatakan, berdasarkan data hingga 14 
Juni, sebanyak 31 juta dosis vaksin telah 
diberikan. Presiden Joko Widodo pun 
telah menargetkan agar proses vaksinasi 
bisa mencapai 1 juta per hari mulai 1 Juli. 
Sebanyak 600 ribu vaksinasi akan dilaksa-
nakan oleh Kementerian Kesehatan dan 
dinas Kesehatan di daerah sementara 400 
ribu vaksinasi ditugaskan kepada TNI dan 
Polri.

“Jadi kita harapkan mulai Juli angka 
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vaksinasi satu juta per hari sudah bisa 
tercapai karena memang tidak ada lain 
penanganan Covid-19 ini kecuali de  
ngan percepatan vaksinasi,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, kegiatan pe-
nanganan Covid-19 akan memberikan 
dampak terhadap perekonomian. dia 
berharap, perbaikan kasus Covid-19 di 
Indonesia bisa terus terjadi sehingga 
momentum perbaikan ekonomi di tahun 
ini bisa tercapai.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 
I 2021 memang masih kontraksi sebesar 
0,74 persen. Namun, trennya sudah le-
bih positif dibandingkan kuartalkuartal 
sebelumnya.

Pemerintah juga mencermati adanya 
peningkatan aktivitas di berbagai sektor 
usaha antara lain industri pengolahan, 
transportasi, pergudangan, perdagangan 
besar dan eceran, serta penyedia an ako-
modasi. Airlangga menyebut, berbagai 
studi dari sejumlah lembaga memperki-
rakan ekonomi Indonesia pada kuartal II 
mampu tumbuh sebesar 7 persen.

Hal itu pun didukung oleh sejumlah 
indikator yang menunjukkan tren posi-
tif. Hal itu antara lain indeks keyakinan 
konsumen (IKK) berada di level optimis 
yakni 104,4 pada Mei 2021. Kemudian, 
penjualan ritel juga pertumbuhannya 
mencapai 15,6 persen (yoy). Selain itu, 
tingkat purchasing manager index (PMI) 
sudah mencapai level tertinggi bahkan 
sebelum Covid-19 yakni sebesar 55,3 
pada Mei 2021.

dari sisi eksternal, neraca per-
dagang an juga mengalami surplus. Hal 
ini ditopang oleh pulihnya permintaan 
global dan meningkatnya harga komodi-
tas. Neraca dagang Indonesia selama 12 
bulan berturut-turut mengalami surplus.

Kemudian, di pasar keuangan juga 
sudah mulai terjadi pemulihan. Nilai tukar 
rupiah yang sempat melonjak pada Maret 
tahun lalu kini sudah kembali ke tahap 
pra-Covid. Begitu pula dengan kondisi 
Indeks Harga Saham gabungan (IHSg).

Airlangga menyampaikan, pemerin-
tah pun mengeluarkan berbagai stimulus 
terutama untuk mengatasi tantangan 
munculnya kemiskinan, ketimpangan, 
dan pengangguran sebagai dampak 

pandemi. dari sisi ketenagakerjaan, Air-
langga mengatakan, pemerintah sudah 
berhasil mengurangi tingkat pekerja 
yang bekerja di bawah jam kerja yang 
semula 19 juta orang kini sudah turun ke 
10 juta orang.

“Artinya, mereka sudah kembali 
memperoleh jam kerja dan aktivitas su-
dah mulai kembali,” ujarnya.

dengan berbagai pemulihan yang 
terjadi, pemerintah memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa 
mencapai kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. 
Untuk mencapai hal itu, pemerintah 
terus fokus menangani kesehatan pemu-
lihan ekonomi.

Anggaran program Pemulihan eko-

nomi Nasional (PeN) sampai 11 Juni 
2021 telah terealisasi sebesar Rp 219,65 
triliun atau sudah mencapai 31,4 persen 
dari Rp 699,43 triliun. Pemerintah pun 
terus memonitor kendala yang muncul 
sehingga diharapkan realisasi penyalu-
ran dana program PeN bisa terus diak-
selerasi sesuai dengan perkembangan 
situasi yang sangat dinamis.

dalam rangka program PeN, 
pemerin tah terus memberikan insentif 
fiskal. Selain itu, pemerintah bersama 
stakeholder terkait memberikan stimulus 
kepada sektor-sektor yang dianggap 
memiliki multiplier effect seperti di sek-
tor otomotif dan properti.

“Ini diharapkan bisa menghela pe-
rekonomian di sektor tersebut maupun 
subsektor turunannya,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga mendorong pemu-
lihan usaha mikro. kecil, dan menengah 
(UMKM) dengan mendorong penyaluran 
banpres produktif usaha mikro (BPUM) 
yang tahun lalu sudah membantu 9,8 ju-

dengan berbagai pemulihan yang 
terjadi, pemerintah memperkira-
kan pertumbuhan ekonomi pada 
2021 bisa mencapai kisaran 4,5 
sampai 5,3 persen.



sudut pandang

38 Warta Pemeriksa  n  edisi 6  n  VOL. iV  n  juni 2021

ta pelaku usaha mikro. Pada tahun ini, pro-
gram itu diperpanjang dan diperluas men-
jadi untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro.

dukungan kepada UMKM juga diwujud-
kan dengan pemberian Kredit Usaha Rak-
yat (KUR). Penyalurannya sampai 14 Juni 
2021 sudah mencapai Rp 111,9 triliun. Ang  
ka ini setara 44,26 persen dari target yang 
sudah ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. 
KUR tersebut telah diberikan kepada 3,06 
juta debitur.

Pemerintah juga merevisi skema pem-
berian KUR. Saat ini, plafon KUR tanpa 
jaminan dinaikkan menjadi Rp 100 juta dari 
sebelumnya Rp 50 juta. Selain itu, sesuai 
arahan Presiden Joko Widodo, alokasi kre-
dit usaha kecil yang sepanjang tahun bia-
sanya mencapai 18 persen dari total kredit 
untuk ditingkatkan menjadi 30 persen.

“Ini merupakan bentuk keberpihakan 
pemerintah terhadap UMKM,” ujarnya.

di tengah pandemi, pemerintah tetap 
berkomitmen mendorong pembangunan 
proyek strategis nasional (PSN). Hingga 2024 
nanti, sudah diputuskan 201 proyek nasional 
dan 10 program sebagai PSN dengan tingkat 
investasinya sebesar Rp 4.817 triliun.

PSN tersebut terdiri atas sejumlah pro-
yek mulai dari infrastruktur, pembangunan 
pabrik, dan industri strategis lainnya baik 
di dalam Kawasan ekonomi Khusus (KeK) 
maupun kawasan industri.

Terkait foresight, secara jangka panjang 
pemerintah sudah mengantisipasi bebera-
pa skenario untuk mengeluarkan Indonesia 
dari jebakan pendapatan menengah atau 
middle income trap. Beberapa program 
yang antara lain akan didorong oleh pe-

meirntah adalah reformasi struktural dalam 
bentuk regulasi.

Salah satunya yakni melalui implemen-
tasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja. 
Beleid ini akan berperan sebagai jembatan 
baru dalam memitigasi pandemi Covid-19. 
Pemerintah pun telah menyelesaikan 51 
peraturan pelaksana sebagai turunan UU 
Cipta Kerja.

Airlangga menjelaskan, aturan ini akan 
menjadi pedoman dan perubahan mind-
set dalam pemberian perizinan. Perizinan 
berisiko rendah hanya cukup registrasi 
terutama untuk UMKM. Sementara, peri-
zinan usaha berisiko tinggi tentunya men-
ggunakan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria baku yang ditetapkan.

Airlangga mengatakan, pemerintah 
juga melihat beberapa alternatif untuk 
mengeluarkan Indonesia dari middle in-
come trap secara lebih cepat. Pemerintah 
menyiapkan skenario digitalisasi yang 
dilengkapi dengan servisifikasi. Airlangga 
menjelaskan, industri yang terkait langsung 
dengan jasa dan didukung dengan digita-
lisasi dapat mengakselerasi Indonesia me-
lewati middle income trap.  

dengan adanya digitalisasi, pendapatan 
per kapita Indonesia pada 2040 diperki-
rakan mencapai 13 ribu dolar AS. Sementa-
ra itu, apabila digitalisasi bisa ditambahkan 
servisifikasi maka Indonesia bisa maju lebih 
cepat tiga tahun dengan pendapatan per 
kapita sebesar 18 ribu dolar AS pada 2037.

“Tentu dari skenario ini kita juga me-
nunggu hasil diskusi BPK untuk mengkali-
brasi apa yang sudah direncanakan peme-
rintah,” ujar Airlangga.l

n Webinar Seri ii dengan tema “Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di masa dan Pascapandemi 
Covid19”
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K
unci kemajuan adalah untuk terus 
melakukan perbaikan yang berke-
sinambungan. Setidaknya, itu yang 
dirasakan Kepala Perwakilan BPK 
Sumatra Utara (Sumut) eydu Oktain 
Panjaitan mengenai tempat dia 

berkarya saat ini. dia menjelaskan, BPK Perwaki-
lan Sumut selalu mencoba untuk menjadi lebih 
baik dari waktu ke waktu. 

“Setiap kepala perwakilan di Sumut ini, saya 
atau yang sebelum-sebelumnya, selalu mendo-
rong dan menekankan setiap elemen agar me-
lakukan perbaikan yang berkesinambungan,” ka-
ta dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Beberapa contoh yang dia sampaikan antara 
lain semakin meningkatnya tata kelola keu-
angan daerah. Ini ditunjukkan dengan 
meningkatnya pemda yang mempero-
leh opini wajar tanpa pengecualian 
(WTP), berkurangnya masalah/te-
muan berulang, dan meningkatnya 
persentase penyelesaian tindak 
lanjut.

Untuk itu, lanjut dia, bebe-
rapa hal pun dilakukan untuk 
mewujudkan perubahan yang lebih baik. 
Antara lain dengan dipenuhinya kebutuhan 
para pemeriksa di BPK Perwakilan Sumut. 

Kebersamaan dan jiwa korsa terhadap BPK juga 
terus dijaga. 

“Berikutnya, mengenai learning organization 
agar benar-benar dijalankan agar BPK Perwakil-
an Sumut dapat terus mengikuti perkembangan 
pemeriksaan, baik metodologi maupun tekno-
logi, sehingga kualitas hasil pemeriksaan dapat 
terus ditingkatkan,” ujar dia. 

Karena itu, eydu menjelaskan, diklat awal 
tahun sebagai pembekalan materi sebelum 
pe  meriksa melaksanakan pemeriksaan LK meru-
pakan agenda yang wajib dipertahankan. Ke 
depan dia bahkan mempunyai bayangan agar 
diklat tersebut dilengkapi dengan latihan di 

PerBaikan BerkeSinamBungan
BPK Perwakilan Sumut memiliki kekhasan terkait hubungan kekerabatan yang 
erat dengan adanya marga. 

Isu utama di Sumut bisa dipastikan seba-
gian besarnya adalah mengenai infrastruk-

tur. Melalui mekanisme pemeriksaan LK 
dan kepatuhan, BPK pasti memasukkan 

masalah tersebut sebagai sasaran pemerik-
saan. Tahun ini, BPK pun mencoba mengu-
rai permasalahan mengenai infrastruktur 
melalui mekanisme pemeriksaan kinerja 
sebagai bagian dalam konsep long form 

audit report.
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lapangan. Terutama dalam rangka pemerik-
saan belanja infrstruktur. 

dia pun sangat mendorong agar para 
pemeriksa, terutama yang senior, mengambil 
peran dalam tim pokja. “Saya mengharapkan 
dengan menjadi bagian dari pokja maka akan 
meningkatkan pengetahuan pemeriksa terse-
but yang nantinya bisa dibagi ke rekan-rekan 
sesama pemeriksa dalam bentuk KTF atau 
dimasukkan dalam materi diklat,” kata dia. 

Untuk mengembangkan kapasitas pega-
wai, eydu pun mencoba untuk melakukan 
pembentukan database hubungan kekera-
batan pegawai dengan entitas pemerik-
saan. Kemudian penilaian kinerja 
pegawai secara 360˚, mulai 
membentuk talent pooling 
dalam skala kecil dengan 
cara melakukan iden-
tifikasi keahlian dari 
para pemeriksa. Juga 
mendorong pemeriksa 
yang mempunyai hobi 
dalam berkesenian un-

tuk dapat mengekspresikan dirinya. 
Hal ini penting, lanjutnya, mengingat BPK 

Perwakilan Sumut memiliki kekhasan terkait 
hubungan kekerabatan yang erat dengan 
adanya marga. Hal yang mungkin jarang 
ditemukan di luar perwakilan Sumut. Meski-
pun hal tersebut juga merupakan tantangan. 
“Hubungan persaudaraan karena adat di 
Sumut ini sangat luar biasa kental. Risiko 
munculnya keraguan atas kualitas hasil pe-
meriksaan sangat tinggi,” kata dia. 

Karenanya, BPK Perwakilan Sumut pun 
melakukan mitigasi atas risiko tersebut. eydu 
menjelaskan bahwa dia selalu menekankan 
kepada seluruh elemen agar selalu menjaga 

IIP, terutama unsur independensi, 
yaitu independen in appea-

rance maupun in fact. 
Sebelum berangkat pe-

meriksaan pun, setiap 
pemeriksa wajib me-
nandatangani pakta 
integritas. “Kami 
harus bisa meng-
ubah tantangan 
tersebut menjadi 

hal yang positif dan 
menunjang kampa-

nye good governance 
di seluruh pemda di wila-

yah Sumatra Utara,” papar 
dia. 

Hal ini agar dapat sejalan dengan 
harapan eydu agar tata kelola keuangan 
daerah di setiap pemda di wilayah kerja BPK 
Perwakilan Sumut dapat terus meningkat. 
Apalagi, BPK juga selalu meningkatkan kua-
litas pemeriksaan. dengan tata kelola yang 
membaik, dia berharap mampu mencegah 
korupsi di masing-masing pemda. l

kota medan dan deli Serdang 
merupakan bagian paling penting 
di Sumut. Pertama karena infra-
struktur jalan masih bermasalah. 
jumlah aset jalan di kota medan 
dan deli Serdang paling banyak 

di antara wilayah lain. 

medan juga merupakan ibu kota Provinsi 
Sumut yang sedang menggalakkan pa-
riwisata dan investasi. Sehingga risiko 
mismanagement aset di medan masih 
sangat besar. Sementara deli Serdang 

merupakan pintu gerbang pariwisata dari 
jalur udara. Perkembangan industri dan 
investasi di deli Serdang cukup pesat. 

BPk Perwakilan Sumut 
pernah mendapatkan 

penghargaan sebagai terbaik 
ketiga penatausahaan Bmn 
untuk wilayah kerja kanwil 
djkn Sumatra utara yang 

 diberikan pada 
19 november 2020.
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K
omunitas Paduan Suara merupakan 
salah satu komunitas yang cukup 
eksis di Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). dibentuk secara tidak sengaja, 
komunitas ini telah berjalan selama 
kurang lebih delapan tahun dan ke-

rap tampil menyanyikan mars BPK di acara resmi. 
Bagi para anggotanya, komunitas Paduan Suara 
bukan semata soal berbagi suara. Melainkan juga 
berbagi rasa.

Menurut salah satu anggota Paduan Suara 
BPK, Novia C Hanantoputri, komunitas Paduan 
Suara BPK terbentuk secara tidak resmi pada 
ulang tahun ke-66 BPK di tahun 2013. Komunitas 
ini terbentuk dari beberapa tim paduan suara 
satuan kerja yang mengikuti lomba paduan suara 
yang digelar dalam rangka HUT BPK.

“dari perlombaan itu terpilih juara 1, juara 2 
dan juara 3, dan beberapa orangnya digabung 
untuk tampil dalam perayaan HUT BPK. Nah 
mulainya dari situ. Jadi semuanya terbentuk dari 
ketidaksengajaan,” kata Novia.

Menurut Novia, sebagian besar anggota tidak 
memiliki latar belakang sebagai seorang penyanyi 
atau anggota paduan suara. Sehingga, komunitas 
terbentuk secara sukarela dan jadi ajang berbagi 
rasa. Anggotanya pun tidak selalu tetap jumlahnya. 
“Berubah-ubah juga karena ada yang pindah sa-
tker, mutasi, dinas, tugas belajar, sibuk masing-ma-
sing. Jadi akan mengambil siapa saja yang siap.”

 Lalu, bagaimana Paduan Suara BPK menja-
lankan aktivitasnya sebagai komunitas? Novia 
menyatakan, Paduan Suara BPK menjalankan 
aktivitasnya setiap jelang acara ataupun gelar-
an lomba. Menurut Sigit Rais, anggota Paduan 
Suara yang juga staf pada Biro Humas dan KSI, 
sebenarnya persiapan yang layak sebelum tampil 
adalah empat pekan. empat pekan itu dihabiskan 
untuk berlatih bersama instruktur atau pelatih pa-
duan suara.

empat pekan itu, ujar dia, bukan artinya tiap 
hari berlatih. Namun bisa hanya dua kali dalam 
sepekan. Hanya saja, kadang kala kenyataannya 
persiapan yang dibutuhkan bisa lebih mepet. 

BerBagi Suara dan raSa 
leWaT kOmuniTaS Paduan Suara
Paduan Suara BPK pernah menjadi juara lomba Paduan Suara Korpri 2017.

n Kegiatan Paduan Suara sebelum masa pandemi Covid19.
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“Kadang dihubungi sudah tinggal tiga hari 
lagi mau ada acaranya,” ujar Sigit. Faktor 
guru atau pelatih juga menentukan. Memiliki 
pelatih yang tepat dapat memudahkan para 
anggota Paduan Suara menyatukan suara 
mereka. Selain itu, tentu saja kekompakkan 
dari para anggota.

Untungnya, para anggota Paduan Suara 
amat bersemangat ketika mengikuti latihan, 
meski ada beberapa orang anggota yang 
terpaksa bolak-balik dari Badiklat PKN, yang 
berada di Kalibata ke kantor pusat BPK di 
gatot Subroto.

Hal itu seperti yang dilakukan anggota 
Paduan Suara bernama Caritas Helin g.A. 
yang pada saat itu menjadi bagian staf 
Badik lat PKN BPK.

Meski bolak-balik, ia mengaku tidak ma-
salah. Menurut dia, berlatih paduan suara 
merupakan salah satu cara menghilangkan 
penat dan stres.

“Karena intinya paduan suara itu harus 
menyatu, tidak ada suara yang lebih bagus 
atau lebih jelek, ada teman yang kurang 
baik, bisa tertutupi,” ungkap dia.

juara lomba
Selain aktif di internal, Paduan Suara 

BPK juga cukup sering mengikuti kegiatan 
eksternal. Salah satunya adalah perlombaan 
paduan suara. Bahkan, Paduan Suara BPK 
pernah menjadi juara pertama lomba Paduan 
Suara KORPRI 2017.

Anggota Paduan Suara BPK, Karnia Cicilia 
S, menjadi salah satu anggota yang turut serta 
mengantarkan Paduan Suara BPK menjadi 
juara di ajang tersebut. Ia menceritakan, mes-
ki saat itu ada keterbatasan dari segi kostum, 
latihan tetap disiapkan sematang mungkin.

“Waktu itu karena alas kaki tidak ada yang 
sama, ada yang pakai sepatu dan lain-lain, 
akhirnya diputuskan untuk tidak pakai sepatu 
alias nyeker. Untungnya yang dinilai yang uta-
ma adalah kekompakan kita,” ung  kap dia.

di masa pandemi ini, BPK pun tetap 
memberikan ruang bagi para pegawainya 
untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya. 
Itu salah satunya dilakukan dengan menye -
lenggarakan lomba vocal group yang bisa 
diikuti seluruh peserta dari BPK Perwakilan 
menjelang perayaan HUT BPK pada awal ta-
hun 2021 ini.

Lomba digelar dengan mengiriman reka-
man suara. Sementara pada saat final, peser-
ta daerah diberikan pilihan antara tampil di 
kantor pusat atau live lewat layanan daring.

Anggota Paduan Sauara BPK lainnya, 
Okitya Budi Pratama, berharap pandemi 
segara berlalu sehingga ia bisa kembali ber-
kumpul untuk latihan paduan suara. Walau-
pun saat ini, ucap dia, latihan bisa dilakukan 
sendiri di rumah dan lewat aplikasi Zoom.

“Komunitas paduan suara ini sangat me-
nyenangkan. Karena ketika kami sudah kum-
pul, sudah seru, sudah lupa segalanya peker-
jaan dan lainnya. Sehingga sampai sekarang 
kami masih keep in touch,” ucap dia. l

n  Peserta lomba Paduan Suara HUT BPK ke 66 dari 
 Sekretariat Jenderal, Januari 2013.

n Kegiatan Paduan Suara sebelum masa  
 pandemi Covid19.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) kembali menggelar 
webinar berseri sebagai 
bagian dari inisiatif dalam 
penyusunan foresight pa-
da Selasa (15/6). Kegiatan 

tersebut merupakan rangkaian kegiat-
an dari tiga seri webinar. Webinar Seri 
I yang telah diselengarakan pada 27 
April 2021 dengan menghadirkan 
19 na rasumber dari unsur praktisi, 
akademisi, profesi, pelaku usaha dan 
pengamat di berbagai sektor untuk 
memahami dampak dan proyeksi di 
bidang masing-masing pada masa dan 
pascapandemi Covid-19.

Webinar dengan tema “Kebijakan 
Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan 
Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pan-
demi COvId-19” itu mengundang para 
menteri dan pimpinan lembaga yang 
merupakan otoritas dan pengambil 

kebijakan penting di sektor perekono-
mian, fiskal, moneter, jasa keuangan, 
kesehatan, pendidikan dan teknologi, 
perencanaan pembangunan nasional, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
serta sosial.

“Hal ini sangat diperlukan untuk 
mendapatkan gambaran dan pemaha-
man bagaimana respons dan strategi 
pemerintah dalam menghadapi masa 
dan pascapandemi Covid-19 ke depan 
dengan tingkat ketidakpastian yang 
tinggi,” ungkap Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna ketika memberikan 
sambutan.

Webinar ini menghadirkan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto sebagai pembicara 
kunci. Kemudian, dalam panel diskusi 
terdapat pembicara Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati, gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Otoritas 

BPk TeruS maTangkan PenyuSunan Foresight
BPK perlu melakukan foresight yang memberikan pandangan kepada pemerintah 
dan legislatif mengenai tantangan dan peluang negara di masa depan.
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Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Men teri 
Kesehatan Budi gunadi Sadikin, Menteri 
Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, 
dan Menteri BUMN erick Thohir.

BPK sebagai supreme Audit institution 
(SAI) telah banyak berkecimpung dalam 
pekerjaan oversight atau yang bersifat 
watchdog dan insight untuk meningkatkan 
efektivitas kebijakan pemerintah. Untuk 
melengkapi keduanya, ungkap Agung, BPK 
perlu melakukan foresight yang membe-
rikan pandangan kepada pemerintah dan 
legislatif mengenai tantangan dan peluang 
negara di masa depan serta berbagai isu 
kebijakan jangka panjang serta mengi-
dentifikasi tantangan atau risiko sebelum 
hal tersebut muncul menjadi krisis. dalam 
perkembangannya, foresight sudah banyak 
dilakukan oleh SAI negara lain di antaranya 
Amerika Serikat, Belanda, Kanada, Korea 
Selatan, Polandia, Australia, dan Brasil.

Oleh karena itu, BPK pun tengah menyu-
sun foresight berjudul “Indonesia Remade 
by COvId-19: Scenarios, Opportunities, 
and Challenges for Resilient Government” 
atau “Membangun Kembali Indonesia Pasca 
Pandemi COvId-19: Skenario, Peluang dan 
Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Hal 
itu guna meningkatkan nilai tambah dan 
manfaat peran BPK dari oversight, insight, 
menuju foresight. Agung mengatakan, de-
ngan disusunnya foresight ini, BPK menjadi 
SAI kedua di Asia setelah Korea Selatan 
atau yang pertama di Asia Tenggara yang 
memiliki kemampuan foresight.

Selama enam pekan terakhir, ujar 
Agung, BPK telah menentukan focal ques-
tion dan driving forces dalam penyusunan 
foresight dengan menggunakan scenario 
planning. dari 1.350 driving forces yang 
diidentifikasi, melalui diskusi dan presentasi 
pakar, BPK telah memilih 139 driving forces 
dan 26 critical uncertainties. Hal itu kemu-

dian dirumuskan menjadi lima fundamental 
uncertainties dengan pertanyaan utamanya 
“Bagaimana kondisi Indonesia 5 tahun sete-
lah COvId-19?”.

Saat ini, proses penyusunan Foresight 
BPK memasuki tahapan penentuan dua 
dari lima fundamental uncertainties untuk 
dirumuskan menjadi scenario framework 
dan scenario stories. diskusi dengan para 
pe mangku kebijakan pemerintah pusat dan 
daerah dilakukan sebagai bagian dari pro-
ses diseminasi dan konfirmasi informasi.

“Saya berharap webinar ini bermanfaat 
untuk memperluas wawasan kita semua 
dalam mendukung pencapaian visi dan misi 
Renstra BPK 2020-2024 dan membangun 
budaya accountability for all, akuntabilitas 
untuk semua,” ujar Agung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 
mengapresiasi tekad BPK untuk menja-
lankan peran foresight. Menurut Sri, menja-
lankan peran foresight merupakan langkah 
yang sangat maju bagi sebuah SAI atau 
lembaga pemeriksa.

dalam webinar seri kedua yang digelar 
BPK, Sri mengatakan, peran foresight yang 
akan dijalankan BPK sangat penting di ma-
sa pandemi Covid-19 ini. “Kami berterima 
kasih kepada BPK karena dalam situasi 
yang luar biasa sangat tak menentu saat 
ini, selain oversight dan insight, foresight 
merupakan hal yang sangat penting,” kata 
Menkeu.

Menkeu menambahkan, pemerintah dan 
BPK sebagai SAI memang perlu melakukan 
sinergi untuk melihat tinjauan masa depan 
secara bersama-sama.

“Sehingga, kita akan memiliki konver-
gensi, sepaham mengenai peluang, tantan-
gan dan risiko. Selain itu, juga mengenai 
bagaimana proses pengambilan keputusan 
yang harus dilakukan dalam situasi sangat ti-
dak menentu yang sedang kita hadapi atau 
seluruh dunia hadapi,” kata Menkeu. l

BPk sebagai supreme Audit institution (Sai) telah banyak berkecimpung 
dalam pekerjaan oversight atau yang bersifat watchdog dan insight untuk 
meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah.
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B
adan Pemeriksa Keuangan men-
gingatkan bahwa pemerintah 
daerah merupakan ujung tombak 
penanganan pandemi Covid-19. 
Oleh karena itu, daerah perlu me-
ningkatkan kapasitasnya di berba-

gai aspek, mulai dari ekosistem kesehatan, pe-
ningkatan 3T (testing, tracing, and treatment), 
hingga penguatan kapasitas fiskal.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono men-
gatakan, BPK sejak tahun 2015 sampai 2019 
telah melakukan pemeriksaan atas program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan badan 
layanan umum daerah (BLUd) rumah sakit pa-
da pemerintah daerah, serta menyampaikan 
Pendapat BPK tentang Program JKN pada awal 

2021. Terdapat temuan yang signifikan yang 
menjadi sorotan BPK, yaitu bahwa Indonesia 
belum memiliki ekosistem kesehatan yang 
cukup kuat untuk memberikan pelayanan kese-
hatan masyarakat.

“Hal ini yang menjadi salah satu penye-
bab ketidaksiapan kita dalam menghadapi 
kondisi pandemi yang luar biasa seperti kasus 
Covid-19 sekarang ini. Risiko ini kemungkinan 
akan terjadi di masa mendatang kalau kita 
tidak aware dengan permasalahan tersebut,” 
kata Agus dalam Webinar Seri III “Kebijakan 
Pemerintah daerah, Peluang, Tantangan, dan 
Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi 
Covid-19 , di Jakarta, Kamis (17/6).

Ia menambahkan, BPK juga telah me-

Pemda ujung TOmBak Penanganan 
Pandemi COvid-19 
Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang cukup kuat untuk 
memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.
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lakukan pemeriksaan pada instansi pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan 
lainnya untuk menilai upaya pemerintah dalam 
Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan 
ekonomi Nasional (PC-PeN), pada semester 
II tahun 2020. BPK mencatat beberapa per-
masalahan signifikan pada entitas pemerintah 
daerah yang harus segera diperbaiki agar lebih 
optimal dalam pelaksanaannya.

Permasalahan pertama, pelaksanaan rasio-
nalisasi pendapatan dan belanja daerah tanpa 
mempertimbangkan penyesuaian target dan 
belum sesuai ketentuan. Kedua, strategi dan 
kebijakan penanganan dampak ekonomi dae-
rah kurang memadai. Ketiga, penyaluran ban-
tuan sosial dan stimulus modal kerja terlambat, 
tidak tepat jumlah dan sasaran, dan belum di-
manfaatkan oleh penerima. Sedangkan perma-
salahan keempat, masih terdapat kelemahan 
dalam pelaksanaan testing, tracing, treatment 
dan edukasi sosialisasi mengenai Covid-19 ke-
pada masyarakat.

Agus menambahkan, salah satu kunci agar 
berhasil mengatasi krisis akibat Pandemi Co-
vid-19 adalah kepemimpinan yang tangguh 
di semua lini. Hal ini diperlukan mengingat 
dampak yang saat ini terjadi berdimensi luas. 
Pandemi telah menimbulkan krisis kesehatan, 
ekonomi, keuangan dan sosial seperti lonjakan 
penderita Covid-19, berkurangnya pendapat-
an masyarakat, anjloknya investasi, peningkat-
an pengangguran dan kemiskinan, merosotnya 
daya beli masyarakat, tergerusnya produksi/
penjualan, serta ketidakpatuhan masyarakat 
terhadap kebijakan pemerintah.

dalam situasi demikian, tegas dia, kepe-
mim pinan yang tangguh akan mampu menen-
tukan arah yang tepat, mengoptimalkan 
po  ten si, dan menyamakan irama serta gerak 
langkah melalui sinergi dan kolaborasi berba-

gai pemangku kepentingan untuk mencapai 
tujuan yang sama.

“BPK dan pemerintah memiliki semangat 
yang sama, yaitu menjadikan keselamatan dan 
kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama 
tanpa menyampingkan tercapainya tingkat 
ke hidupan sosial dan ekonomi yang baik. Pe-
nangan an pada aspek kesehatan, ekonomi, 
dan sosial bisa berjalan beriringan dengan 
prinsip transparansi, dan akuntabilitas,” tutur 
dia.

Tantangan desentralisasi 
Anggota v/Pimpinan Pemeriksaan Keuang-

an Negara v BPK Bahrullah Akbar menambah-
kan, sederet regulasi telah diterbitkan peme-
rintah pada 2020 sebagai respons dari dite-
tapkannya Covid-19 sebagai pandemi global 
oleh WHO pada 11 Maret 2020. Pemerintah 
dalam hal ini Kementerian dalam Negeri me-
nerbitkan Pemendagri 20 tahun 2020 yang 
memerintahkan pemerintah daerah untuk 
memprioritaskan penggunaan APBd untuk 
mengatasi dampak Covid-19.

Peraturan ini diperkuat dengan diterbitkan-
nya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 
terkait kebijakan refocusing, kegiatan, realo
kasi anggaran serta prosedur pengadaan ba-
rang dan jasa pada masa pandemi. Pemerintah 
kemudian menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi.
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Peraturan tersebut mendorong pelimpahan 
kewenangan kepada pemda untuk menangani 
pandemi. Namun, terdapat tiga area kunci 
tantangan desentralisasi di masa pandemi 
dengan diterbitkannya paket regulasi untuk 
menangani pandemi Covid-19. Tantangan per-
tama, kata Bahrullah, adalah penurunan pene-
rimaan daerah yang terjadi akibat penurunan 
pendapatan asli daerah, baik pajak maupun 
retribusi daerah. dampak ini khususnya terasa 
pada pemda yang bergerak pada sektor jasa, 
dan pariwisata karena berkurangnya aktivitas 
ekonomi masyarakat dengan pembatas an-
pem batasan yang diberlakukan.

Pemotongan anggaran juga terjadi seiring 
dengan berkurangnya transfer pemerintah ke 
daerah. Hal ini berdampak, antara lain, pada 
tujuan desentralisasi, yaitu pelayanan publik 
yang dekat dengan masyarakat, dimana pela-
yanan masyarakat di beberapa sektor menjadi 
terhambat karena batasan-batasan baru yang 
diterbitkan pemerintah pusat. Batasan ini ma-
suk pada area kunci dampak pandemi Covid 
bagi desentralisasi, yaitu penanganan yang 
tersentralisasi.

Poin ketiga adalah keterbatasan kapasitas 
pemerintah daerah. Bahrullah mengatakan, 
pandemi Covid-19 merupakan tantangan 

nyata yang menguji tingkat ketahanan atau 
kemampuan untuk bangkit kembali setelah ke-
terpurukan bagi masyarakat di daerah. Sudah 
menjadi kewajiban pagi pimpinan di daerah 
untuk dapat memotivasi masyarakat dan ja-
jaran pemerintahannya untuk bertahan dan 
bang kit dari setiap tantangan yang dihadapi.

“Sebagai pemimpin daerah, gubernur, 
bu pati, wali kota hendaknya dapat mengopti-
malkan sumber daya yang ada. scarcity adalah 
sesuatu yang pasti akan dihadapi pemerinta-
han dimanapun di dunia, baik keterbatasan 
sumber anggaran, keterbatasan kewenangan, 
maupun keterbatasan informasi. Penting bagi 
seorang pemimpin untuk mengetahui keadaan 
yang riil terjadi di lapangan supaya pengambi-
lan keputusan yang tepat dapat diambil sesuai 
kewenangannya,” ungkap dia.

Tingkatkan kapasitas
Sementara itu, Anggota vI/Pimpinan Pe-

meriksaan Keuangan Negara vI BPK Harry 
Azhar Azis mengutarakan bahwa dampak pan-
demi Covid-19 ini juga menuntut dilakukannya 
penguatan kapasitas daerah. Pada aspek keu-
angan, pemerintah daerah perlu meningkat-
kan kapasitas fiskal untuk membiayai risiko 
pan demi dan tetap menjalankan pemerintahan 
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atau bahkan melanjutkan pembangunan.
Sedangkan pada aspek penanganan ke -

ma nusiaan, pemerintah daerah harus me-
ning  katkan kapasitas inti kesehatan secara 
leng kap, mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas 
kesehat an (rumah sakit dan tempat perawat-
an), alat kesehatan, dan ketersediaan farmasi.

Selain itu, lanjut Harry, pemda ju-
ga perlu mendesain ulang pelaksanaan 
keberlangsung an dan keberlanjutan pelak-
sanaan pendidik an serta pemberian bantuan 
sosial bagi masyarakat yang terdampak 
pandemi Covid-19. Selanjutnya pada aspek 
kewilayahan, pemerintah daerah merespon 
pandemi Covid-19 dengan menyusun regula-
si dan penjagaan wilayah melalui pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB).

Harry menekankan, pandemi Covid-19 
menuntut BPK dan pemerintah untuk saling 
bersinergi dan bekerja sama dalam mencapai 
tujuan negara. Oleh karena itu, BPK perlu me-
laksanakan pemeriksaan untuk berkontribusi 
pada kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, strategi pemeriksaan BPK 
da lam mengawal agenda pembangunan 
nasional melalui pemeriksaan tematik na-
sional dan memperhatikan isu kedaerahan 
melalui pemeriksaan tematik nasional, harus 
diimplementasikan dengan sebaik mungkin. 
Keberhasilan BPK dalam menerapkan stra-
tegi pemeriksaan tersebut bermanfaat untuk 
memberikan rekomendasi strategis yang ber-
sifat alternatif kebijakan untuk masa depan,” 
pungkasnya.

Webinar ini merupakan rangkaian terakhir 
dari tiga seri webinar. Sebelumnya, pada 27 
April 2021 berlangsung webinar pertama 
de ngan narasumber dari praktisi, akademisi, 
pro fesi, pelaku usaha, dan pengamat di ber-
bagai sektor. Selanjutnya, pada 15 Juni 2021 
berlangsung webinar dengan narasumber 
para pimpinan kementerian/lembaga untuk 
memahami dampak dan proyeksi bidang ma-
sing-masing pada masa dan pascapandemi 
Covid-19.

dalam webinar dengan pemerintah dae-
rah,  BPK pun mengundang Menteri dalam 
Negeri dan empat kepala daerah untuk 
mendapat gambaran sekaligus memahami 
pentingnya aspek kepemimpinan dan strate-
gi masing-masing daerah dalam merespons 
pandemi Covid-19 yang tentunya akan sangat 
bermanfaat dalam penyusunan Foresight 
BPK, Kegiatan webinar ini juga turut dihadiri 
oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya 
dan Pratama di lingkungan BPK, serta para 
pelaksana BPK. Selain internal BPK, webinar 
ini juga disaksikan oleh masyarakat secara 
umum melalui Youtube “BPK Official”. l

Penanganan pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial bisa berjalan 
beriring an dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
merekomendasikan agar peme-
rintah memastikan pengungkap-
an keberlanjutan sumber daya, 
relevansi data dan informasi, 
serta keselarasan tujuan dengan 

hasil pemeriksaan BPK sebagai kunci penting 
dalam implementasi sustainable Develop-
ment goals (Sdgs). Pemerintah juga perlu 
menjaga proses penyusunan voluntary Natio-
nal Review Sdgs (vNR Sdgs) Tahun 2021.

Rekomendasi tersebut diungkapkan dalam 
Laporan Hasil Review BPK atas Laporan vNR 
Sdgs 2021 yang disampaikan Ketua BPK 
Agung Firman Sampurna kepada pemerintah 
yang diwakili Menteri Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso 
Monoarfa, Rabu (23/6). Dalam rekomenda-
sinya, BPK juga memandang perlu sinergi 
dan kolaborasi big data dan big data analytic 
untuk memastikan suatu integras dari sistem 

monitoring dan evaluasi implementasi Sdgs 
kedepannya.

“Hasil review vNR Tahun 2021 memiliki 
kesinambungan dari hasil-hasil reviu se-
belumnya dan hasil pemeriksaan BPK terkait 
persiapan pemerintah dalam pencapaian dan 
implementasi Sdgs. Tindak lanjut dari hasil 
pemeriksaan dan reviu BPK akan terus kita 
pantau untuk pencapaian Sdgs yang lebih 
baik dan sesuai dengan target serta vNR 
yang semakin berkualitas,” papar Ketua BPK.

Tema voluntary National Review Sustaina-
ble development goals (vNR Sdgs) Tahun 
2021 adalah “sustainable and resilient re-
covery from the Covid-19 pandemic for the 
achievement of the 2030 Agenda”. BPK me-
nyatakan bahwa tema ini sangat relevan dan 
kontekstual dengan situasi penuh ketidakpas-
tian yang sedang dihadapi saat ini. Situasi ini 
dikenal dengan era vUCA (volatility, uncer-
tainty, complexity, ambiguity) atau era TUNA 
(turbulent, uncertain, novel, ambiguous).

Kondisi ini juga disertai disrupsi inovasi 
yang membawa Indonesia memasuki adaptasi 
kebiasaan baru atau great Reset dengan ber-
bagai peluang, tantangan, dan harapan akan 
keberlangsungan dan capaian Agenda 2030. 
“Tema vNR Sdgs Tahun 2021 sangat tepat 
maknanya dan menjadi tonggak bersejarah, 
apabila sustainable and resilient recovery 
from Covid19 berhasil dikelola dan dilaksa-
nakan dengan baik secara bersama-sama,” 
jelas Ketua BPK.

Penyerahan Laporan Reviu BPK ini meru-
pakan proses reviu atas vNR Sdgs oleh 
sebuah supreme Audit instution (SAI) suatu 
negara yang menjadi bagian dalam imple-
mentasi Sdgs. Hal ini menunjukkan komit-
men Pemerintah Indonesia untuk memastikan 
laporan vNR yang akurat dan berbasis bukti 
untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas 
vNR. l

relevanSi daTa dan infOrmaSi kunCi 
uTama imPlemenTaSi SdgS
BPK memandang perlunya sinergi dan kolaborasi big data dan big data 
analytic untuk memastikan suatu integras dari sistem monitoring dan evaluasi 
implementasi SDGs.
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K
etua Badan Pemeriksa Keuangan 
Agung Firman Sampurna meng-
ingatkan segenap insan BPK 
agar semakin aktif, adaptif, dan 
responsif di masa pandemi Co-
vid-19. Sikap itu diperlukan untuk 

menghadapi segala tantangan dan dinamika 
yang terjadi secara cepat.

Hal tersebut ditekankan Ketua BPK dalam 
Rapat Koordinasi Rakor Pelaksana BPK Tahun 
2021 yang digelar secara fisik terbatas dan 
virtual pada 7 Juni 2021. Menurut Ketua BPK, 
adaptabilitas yang tinggi disertai peran aktif 
dalam menemukan solusi atas permasalahan, 
merupakan suatu keniscayaan yang harus di-

miliki sebuah organisasi.
Hal tersebut bertujuan agar peran organi-

sasi, dalam hal ini BPK, dapat dirasakan se-
luruh pemangku kepentingan. “Terlebih BPK 
merupakan organisasi pemeriksa yang keha-
dirannya diharapkan dapat memberikan nilai 
tambah dan manfaat serta tetap relevan se-
suai dengan Prinsip INTOSAI P-12,” ungkap 
Ketua BPK.

Ketua BPK mengingatkan, ada tiga hal 
yang ditekankan dalam Prinsip INTOSAI P-12. 
Pertama, BPK sebagai supreme audit institu-
tion (SAI) harus mampu memperkuat akunta-
bilitas, tranparansi, dan integritas pemerintah 
dan organisasi publik. Kedua, BPK mampu 

inSan BPk diTunTuT Semakin akTif, 
adaPTif, dan reSPOnSif
Menurut Ketua BPK, adaptabilitas yang tinggi disertai peran 
aktif dalam menemukan solusi atas permasalahan, merupakan 
suatu keniscayaan yang harus dimiliki sebuah organisasi.

n Pimpinan dan Peserta rakor Pelaksana BPK.
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menjadi organisasi yang menjadi contoh tata 
kelola yang baik melalui leading by example. 
Serta ketiga, BPK mampu mendorong per-
baik an berkelanjutan bagi para pemangku 
kepentingan lainnya.

“Saya berharap agenda dan materi rakor 
yang telah disiapkan dapat memberikan hasil 
konkret dalam mewujudkan Prinsip INTOSAI 
P-12 ini,” katanya.

Ketua BPK menambahkan, rakor kali ini 
me miliki tujuan khusus untuk mengawal ope-
rasionalisasi Rencana Implementasi Renstra 
2020-2024 yang merupakan siklus perenca-
naan strategis lima tahunan BPK. Rakor yang 
mengambil tema “BPK Aktif, Adaptif, dan 
Res ponsif dalam Mengawal Implementasi 
Renstra” ini juga bertujuan meningkatkan si-
nergi dan kolaborasi kegiatan BPK semester II 
tahun berjalan.

Menurut Ketua BPK, tema rakor sesuai 
de ngan semangat dan harapan dari Renstra 
BPK Tahun 2020-2024 untuk melakukan trans-
formasi organisasi dalam era VUCA (Volatility, 
Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) dan 
TUNA (turbulent, Uncertain, Novel, and Am-
biguous) untuk memasuki adaptasi kebiasan 
baru (new normal) atau disebut sebagai great 
reset.

Ketua BPK pun sangat bersyukur karena 
BPK mampu menyelesaikan pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
tahun 2020 meski dalam pandemi Covid-19. 
Hal ini dinilai merupakan bagian dari upaya 
BPK untuk terus berbenah dan cepat meres-

pons segala perubahan dan tantangan yang 
muncul, terutama dalam konteks mengimple-
mentasikan Renstra BPK 2020-2024.

Rakor pelaksana ini diikuti seluruh pejabat 
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, erta 
para pelaksana di lingkungan BPK Pusat dan 
BPK Perwakilan. Selain Ketua BPK, hadir pula 
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan 
para Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
(Anggota I-vII BPK). l

rakor kali ini me miliki tujuan khusus un-
tuk mengawal operasionalisasi rencana 
implementasi renstra 2020-2024 yang 
merupakan siklus perencanaan strate-
gis lima tahunan BPk.

n Wakil Ketua BPK, agus Joko Pramono
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P
eningkatan profesionalisme 
pemeriksa keuangan ne-
gara merupakan hal yang 
sangat penting. Atas alasan 
itulah, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) mendiri-

kan Institut Pemeriksa Keuangan Ne-
gara (IPKN).

Hal tersebut disampaikan Ketua 
BPK Agung Firman Sampurna dalam 
Kongres I IPKN, di Jakarta, Selasa 
(22/6). Ketua BPK mengatakan, IPKN 
bahkan tak hanya berperan meningka-
tkan profesionalisme para pemeriksa 
keuangan negara, tapi juga melakukan 
pendidikan berkelanjutan untuk men-
jaga dan mengembangkan kompeten-
si pemeriksa.

Ketua BPK dalam kesempatan ter-
sebut berharap agar para pemeriksa 

mampu meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, integritas, dan kualitas 
pengelolaan keuangan negara. Hal 
tersebut diyakini akan berdampak pa-
da meningkatnya kesejahteraan mas-
yarakat dan pencapaian tujuan negara.

“Pemeriksa keuangan negara harus 
mampu menjadi sumber yang teperca-
ya dalam memberikan satu pandangan 
yang independen dan objektif atas 
berbagai masalah dalam pengelolaan 
keuangan negara. dan mampu me-
mandu sektor publik ke arah yang le-
bih baik dan mampu menjadi teladan 
(leading by example) bagi pemangku 
kepentingan,” ujar Ketua BPK.

Kongres I IPKN dilaksanakan da-
lam rangka pengesahan Perubahan 
Anggaran dasar IPKN, pengesahan 
Anggaran Rumah Tangga IPKN, Pro-

iPkn TingkaTkan PrOfeSiOnaliSme PemerikSa
Para pemeriksa diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
integritas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara.
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gram Umum IPKN, dan pengesahan 
persetujuan atas rancangan Kode etik 
Profesi dan Kode Perilaku Profesi. 
dengan pengesahan ini, Ketua BPK 
selaku Ketua dewan Pembina IPKN 
mengharapkan, IPKN mulai melak-
sanakan tugas dan fungsinya secara 
efektif, profesional, dan akuntabel. k

Ia juga berharap IPKN mulai me-
laksanakan kegiatan-kegiatannya 
sesuai dengan tujuan bersama yang 
ditetapkan dalam Kongres IPKN.

“Tantangan di depan sudah me-
nanti, IPKN harus benar-benar mam-
pu menjadi sarana bagi para pemeri-
ksa keuangan negara untuk terus da-
pat mengembangkan kompetensinya 
menjadi wadah bagi pengembangan 
pengetahuan terkait pemeriksaan 
keuangan negara,” kata dia. Kegiatan 
kongres ini dihadiri seluruh dewan 
Pembina IPKN dan dewan Pengurus 
Nasional (dPN) serta dewan Pen-
gurus Wilayah (dPW) IPKN.

Bersamaan dengan kongres terse-
but, IPKN melaksanakan seminar den-
gan tema “Integrated Auditing for 
the Public Sector”. Pimpinan Pemeri-
ksaan Keuangan Negara v (Anggota 
v BPK) Bahrullah Akbar mengatakan,  
seminar ini dilaksanakan untuk menin-
gkatkan pemahaman dan menambah 
pengetahuan terkait pemeriksaan 
keuangan negara.

Bahrullah yang juga menjabat 
sebagai Ketua Umum dPN IPKN 
mengatakan, tema tersebut sejalan 
dengan kebijakan BPK dalam meres-
pons era vUCA (volatility, uncertain-
ty, complexity, ambiguity) atau era 
TUNA (turbulent, uncertain, novel, 
ambiguous).

Ia menjelaskan, integrated audit 
atau komprehensif audit atau kadang 
juga disebut dengan Long Form 
Audit report (LFAR) adalah suatu 
pendekatan audit yang memadukan 
antara audit keuangan dengan audit 
kinerja. “Penggabungan kedua audit 
ini memerlukan perubahan pola pikir 
auditor sektor public, karena pada 
saat yang sama mereka harus mampu 
melaksanakan audit keuangan dan 

audit kinerja yang masing-masing 
memiliki filosofi, metodologi, dan 
pendekatan audit yang berbeda,” 
jelasnya.

Kegiatan Kongres I IPKN dan se-
minar ini dilaksanakan secara virtual 
dan fisik terbatas di Badan Pendi-
dikan dan Pelatihan Pemeriksaan 
Keuangan Negara (Badiklat PKN). 
Seminar ini menghadirkan Wakil Ke-
tua BPK Agus Joko Pramono (Wakil 
Ketua dewan Pembina IPKN) sebagai 
keynote speaker.

 Adapun narasumber dalam se-
minar ini, yaitu KPMg distinquished 
Professor of Accounting Information 
System, Rutgers Business School - 
Newark & New Brunswick, Prof Miklos 
A vasarhelyi, Kepala BPKP Muham-
mad Yusuf Ateh, dan Ketua DPN 
IAI/Anggota dewan Pembina yPIA/
Anggota dewan Pengarah dSQgIA 
Mardiasmo. Adapun yang bertindak 
sebagai moderator adalah Kepala 
Auditorat Keuangan Negara III.A Ah-
mad Adib Susilo.  l
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B
eLANJA jasa konsultansi pe-
nelitian merupakan bagian dari 
akun Belanja Jasa Konsultansi 
yang berinduk pada akun Be-
lanja Barang dan Jasa pada La-
poran Realisasi Anggaran (LRA) 

sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pe-
merintah daerah (LKPd). Realisasi, keluaran 
(output), dan hasil (outcome) dari belanja jasa 
konsultansi penelitian adalah hasil penelitian, 
riset, kajian, atau studi kelayakan berupa la-
poran atau naskah tertulis (teks) sebagaimana 
lazimnya hasil penelitian yang diterbitkan 
oleh lembaga pendidikan, lembaga riset, dan 
institusi akademik lainnya.

dalam merealisasikan anggaran belanja 
jasa konsultansi penelitian, pemerintah dae-
rah lazimnya bekerja sama dengan penyedia 
jasa yang berasal dari lembaga pendidikan, 
lembaga riset, atau institusi akademik lainnya 
dengan mengacu pada ketentuan pengadaan 
barang/jasa dan mempersyaratkan kualifikasi 
keahlian tertentu dari para personel (tenaga 
ahli). Masalah yang kerap terjadi dalam pe-
meriksaan atas belanja jasa konsultansi pe-
nelitian adalah bahwa pekerjaan dilaksanakan 
oleh personel yang bukan merupakan tenaga 
ahli yang dipersyaratkan dalam kontrak, na-
mun terdapat hasil pekerjaan berupa laporan 

penelitian, sehingga pemeriksa tidak dapat 
memutuskan apakah pekerjaan tersebut layak 
dibayar atau tidak.

Oleh karena itu, pemeriksa memerlukan 
sebuah peranti (tools) untuk menguji dan me-
nilai kualitas laporan penelitian yang dihasil-
kan dari realisasi belanja jasa konsultansi pe-
nelitian tersebut. Kualitas laporan penelitian 
ini berarti bahwa laporan penelitian tersebut 
mesti terjamin orisinalitasnya dan bebas dari 
anasir plagiarisme. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
pada Pasal 1 angka 31 yang menyatakan ba-
hwa jasa konsultansi adalah jasa layanan pro-
fesional yang membutuhkan keahlian tertentu 
di berbagai bidang keilmuan yang menguta-
makan adanya olah pikir.

Laporan penelitian yang terjamin orisi-
nalitasnya dan bebas dari anasir plagiarisme 
berarti bahwa laporan penelitian tersebut be-
bas dari segala pelanggaran hak cipta yang 
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hal 
ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pa-
sal 8 yang menyatakan bahwa hak ekonomi 
merupakan hak eksklusif pencipta atau peme-
gang hak cipta untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan. Lalu Pasal 9 ayat (3) 

PemanfaaTan aPlikaSi PengeCek 
PlagiariSme dalam PemerikSaan 
Belanja jaSa kOnSulTanSi PeneliTian

n OLeH a.P. Edi aTmaJa
 PegAWAI BAdAN PeMeRIKSA KeUANgAN RI 
 yANg TeNgAH MeNeMPUH TUgAS BeLAJAR 
 PAdA PROgRAM STUdI dOKTOR ILMU HUKUM 
 UNIveRSITAS INdONeSIA

Laporan penelitian yang terjamin orisinalitasnya dan bebas dari anasir 
plagiarisme berarti bahwa laporan penelitian tersebut bebas dari segala 
pelanggaran hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
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yang menyatakan bahwa setiap orang yang 
tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 
dilarang melakukan penggandaan dan/atau 
penggunaan secara komersial ciptaan. Se-
lanjutnya Pasal 1 angka 24 yang menyatakan 
bahwa penggunaan secara komersial adalah 
pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak 
terkait dengan tujuan untuk memperoleh ke-
untungan ekonomi dari berbagai sumber atau 
berbayar.

Selain itu, Peraturan Menteri Riset Tekno-
logi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Penelitian pada Pasal 14 juga 
menyatakan bahwa penelitian  dilaksanakan 
sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan 
pelaksanaan penelitian. Menurut John Ziman 
(2000), kaidah-kaidah ilmiah penelitian yang 
disebut juga sebagai elements of the scienti-
fic ethos terdiri atas komunalisme, universalis-
me, ketidaktertarikan pada segala hal di luar 
urusan akademik (disinterestedness), keren-
dahhatian (humility), dan orisinalitas. Terkait 
orisinalitas tersebut, John Ziman menyatakan 
bahwa:

“[S]uatu karya harus otentik dan bukan 
merupakan jiplakan dari karya lain, baik dari 
penulis yang sama maupun berbeda. Peme-
riksaan yang ketat harus dapat mengeliminasi 
karya tiruan, atau bahan yang didaur ulang 
dari naskah yang telah diterbitkan sebelum-
nya.”

memperkenalkan: aplikasi turnitin
Ada banyak sekali aplikasi yang dapat di-

gunakan untuk mengecek plagiarisme dalam 
suatu naskah, baik yang tersedia secara gratis 
maupun yang berbayar. Misalnya saja turnitin, 
ithenticate, Plagscan, Plagiarism Detector, 
Plagiarisma, smallseotools, Duplichecker, 
grammarly, Unicheck, Copyleaks, AiMos (Aca-
demic integrity Monitoring system), dan masih 
banyak lagi. Namun, sebagaimana pepatah 
Jawa yang menyebutkan bahwa “ana rega 
ana rupa” (harga yang dikeluarkan sebanding 
de  ngan manfaat yang didapat), aplikasi gratis 
tentu saja memiliki banyak kekurangan yang 
tidak akan dijumpai pada aplikasi berbayar.

Salah satu aplikasi berbayar yang digu-
nakan untuk memeriksa belanja jasa konsul-
tansi penelitian adalah turnitin. Keunggulan 
turnitin dibanding aplikasi berbayar lain di an-
taranya adalah karena turnitin sangat populer 
dan banyak digunakan oleh lembaga-lem-
baga akademik di Indonesia. Hal ini penting 
karena aplikasi penguji plagiarisme bekerja 
dengan database. Semakin banyak penggu-
na, tentu akan semakin banyak pula database 
yang diperoleh sebagai bahan pembanding 
pengujian.

turnitin merupakan aplikasi berbasis web 
yang lazim digunakan oleh sejumlah per-
guruan tinggi di Indonesia untuk memeriksa 
orisinalitas dari naskah penelitian sehingga 
naskah penelitian tersebut bebas dari anasir 
plagiarisme. Orisinalitas karya dan anti-plagia-
risme adalah prinsip yang dijunjung tinggi di 
lingkungan akademik (grossberg, 2008) dan 
Turnitin banyak digunakan sebagai peranti 
(tools) yang sejauh ini dianggap cukup efektif.

Secara sederhana, turnitin bekerja dengan 
membandingkan naskah tertulis atau teks 
yang dimasukkan ke dalam aplikasi dengan 
dua sumber data, yakni database dari turnitin 
dan database dari Internet (Heckler, Rice, dan 
Bryan, 2013). Database dari turnitin berasal 
dari teks-teks yang telah diuji sebelumnya 
dengan menggunakan turnitin dan diatur 
untuk disimpan (repository) sebagai database 
turnitin (emerson, 2013).

[S]uatu karya harus otentik dan 
bukan merupakan jiplakan dari 
karya lain, baik dari penulis yang 
sama maupun berbeda. 
Pemeriksaan yang ketat harus 
dapat mengeliminasi karya 
tiruan, atau bahan yang didaur 
ulang dari naskah yang telah 
diterbitkan sebelumnya.
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Hasil dari perbandingan antar-teks oleh 
Turnitin adalah persentase atau indeks ke-
miripan teks yang disebut sebagai overall 
similarity index (OSI) dalam rentang 0% hing -
ga 100%. Semakin tinggi OSI, semakin kuat 
suatu naskah yang diuji mengandung anasir 
plagiarisme. Beberapa perguruan tinggi di 
Indonesia menetapkan batas maksimal OSI 
yang dapat ditoleransi. dengan demikian, jika 
OSI lebih besar dari batas tersebut, maka kar-
ya ilmiah yang diajukan dapat dibatalkan.

Pemanfaatan aplikasi turnitin: 
Peluang dan Tantangan

Pemanfaatan aplikasi turnitin tidak terba-
tas pada pemeriksaan keuangan atau, secara 
khusus, pemeriksaan atas belanja jasa konsul-
tansi penelitian saja. Aplikasi turnitin dapat 
juga digunakan dalam pemeriksaan kinerja 
atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, 
termasuk pemeriksaan investigatif dan peng
hitungan kerugian negara. Pada prinsipnya, 
aplikasi turnitin dapat digunakan untuk meng-
uji dan memeriksa orisinalitas segala naskah 
atau teks sebagai produk dari suatu realisasi 
belanja, tidak terbatas pada belanja jasa kon-
sultansi penelitian.

Pemanfaatan aplikasi turnitin dalam pe-
meriksaan belanja konsultansi penelitian te-
lah mendorong dan menghasilkan sejumlah 
perubahan signifikan yang bernilai positif. 
Pertama, realisasi belanja jasa konsultansi pe-
nelitian yang lazimnya hanya dapat diperiksa 
pada tahap perencanaan dan pelaksanaan 
kini dapat diperiksa hingga pada tahap ke-
luaran (output) dan hasil (outcome) pekerjaan 
melalui pengujian substantif dengan meman-
faatkan aplikasi Turnitin.

Kedua, prosedur konfirmasi atas keabsah an 
hasil pekerjaan jasa konsultansi penelitian men-
jadi lebih hemat dari segi waktu dan tenaga. 
Ketiga, pemanfaatan aplikasi turnitin dalam 
pemeriksaan belanja jasa konsultansi men-
dukung prosedur pemeriksaan di masa darurat 
seperti pandemi Covid-19 yang memprioritas-
kan desk audit dan membatasi field audit.

Namun demikian, dari sekian banyak 
peluang menjanjikan dalam pemanfaatan 

aplikasi turnitin, masih terdapat sejumlah tan-
tangan. Pertama, adanya keterbatasan akses 
karena untuk dapat memanfaatkan aplikasi 
turnitin pemeriksa harus berlangganan dan 
memiliki akun secara mandiri. Tantangan 
tersebut dapat diatasi dengan berlangganan 
aplikasi turnitin di tingkat satuan kerja atau 
aplikasi sejenis lainnya dengan kualitas yang 
setara atau lebih baik.

Kedua, adanya kondisi bahwa hasil peng-
ujian naskah dengan menggunakan aplikasi 
turnitin tidak dapat menyebutkan secara 
detail identitas naskah yang dijiplak atau di-
plagiat. Ketiga, aplikasi turnitin tidak dapat 
meng uji naskah hasil pekerjaan jasa konsul-
tansi penelitian terhadap naskah hasil pe-
kerjaan jasa konsultansi penelitian lain yang 
belum dipublikasikan di Internet atau diung-
gah dalam database turnitin. l

Tulisan ini merupakan versi ringkas dari naskah 
Usulan Best Practice BPK Perwakilan Provinsi 
Riau berjudul “Pemanfaatan Aplikasi turnitin 
dalam Pemeriksaan Belanja Jasa Konsultansi 
Penelitian” yang disusun oleh penulis. Berdasar-
kan Nota dinas Kepala direktorat Perencanaan 
Strategis dan Manajemen Kinerja Nomor 659/
Nd/XII.1/12/2020 Tanggal 18 desember 2020, 
naskah Usulan Best Practice tersebut dapat diper-
timbangkan sebagai “innovative practice”, dapat 
diakui sebagai pencapaian indikator kinerja, dan 
wajib didiseminasikan di lingkungan satuan kerja.

Redaksi Majalah Warta Pemeriksa 
mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan 

pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan 
tema pemeriksaan maupun keuangan negara/

daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 
karakter dapat dikirimkan melalui email 

wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 
‘Rubrik Kolom’. 

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

berupa fee menulis sebesar Rp750.000.
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1. Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Provinsi Banten oleh Anggota vI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan  
 Negara BPK, Harry Azhar Azis, 24 Mei 2021

1

2
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2-7. exit Meeting atas   
 Pemeriksaan LKPP   
 Tahun 2020   
 dihadiri Ketua BPK   
 dan para Pimpinan   
 Pemeriksaan   
 Keuangan Negara,   
 25 Mei 2021. 

3

4

6 7
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3

1, 2. Anggota III/Pimpinan Pemeriksa an    
 Keuangan Negara BPK Achsanul Qosasi   
 dalam kunjungan kerja ke Badan Informasi   
 geospasial Cibinong, 21 Juni 2021.

3. Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi   
 Kalimantan Utara dihadiri Anggota vI/Pimpinan  
 Pemeriksaan Keuangan  Negara BPK,   
 Harry Azhar Azis, 23 Juni 2021.

1

2
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2. Penerahan LHP BPK atas   
 Laporan  Keuangan   
 Kementerian Hukum   
 dan HAM oleh Anggota I/  
 Pimpinan Pemeriksaan   
 Keuangan Negara BPK,   
 Hendra Susanto,    
 28 Juni 2021

1. Penyerahan IHPS II    
 Tahun 2020 dan LHP LKPP   
 Tahun 2020 kepada dPd,   
 24 Juni 2021.

2

3. Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan  
 Tengah dihadiri Anggota Iv/Pimpinan Pemeriksaan  
 Keuangan Negara BPK, Isma yatun, 29 Juni 2021.

3 4

1

4. Penyerahan LHP BPK atas LKPd Provinsi   
 Kalimantan Tengah oleh Anggota Iv/Pimpinan  
 Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Isma yatun,  
 29 Juni 2021.
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jawaban Terpilih
Pada majalah Warta Pemeriksa edisi Maret 
disebutkan bahwa majalah Warta Pemerik-

sa memperoleh penghargaan sebagai 
silver Winner dari PR Indonesia Awards. 

Majalah Warta Pemeriksa edisi berapakah 
yang memperoleh penghargaan tersebut?

dalam Majalah Warta Pemeriksa 
edisi Maret 2021, disebutkan bahwa 
BPK dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan (LK) tahun anggaran 
2020 melakukan sebuah pendekatan. 

Pendekatan apa yang dimaksud?

Pendekatan Risiko/Risk Based Audit

Pertanyaan edisi april 2021:

Pemenang

Jawaban:

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan 
berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui 

email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek ‘Kuis’. 
Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor 

yang bisa dihubungi.

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

Kuis

Bagus Prasetyo
Seksi Konsultasi Hukum 

Keuangan daerah
direktorat Konsultasi Hukum 
dan Kepaniteraan Kerugian 

Negara/daerah BPK



Semakin mudah mengakses
informasi melalui...

BPK RI Official

@bpkriofficial

08111907010

www.bpk.go.id

@bpkri

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

BPK menyediakan saluran 
komunikasi sebagai komitmen 
mendukung akuntabilitas dan 

keterbukaan informasi untuk menjalin 
komunikasi dengan para pemangku 

kepentingan.


