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P
emeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pro-
gram vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah menjadi 
isu utama yang Warta Pemeriksa angkat pada edisi Juli 2021. 
Ini merupakan isu yang menarik lantaran vaksinasi merupakan 
program prioritas yang dijalankan pemerintah untuk mencip-
takan herd immunity (kekebalan kelompok) untuk dapat keluar 

dari pandemi Covid-19. 
Apalagi, capaian vaksinasi hingga 3 Agustus 2021 (202 hari) masih ren-

dah. Untuk vaksin dosis kedua saja, setidaknya baru mencapai 21.496.995 
jiwa atau hanya 10,32 persen dari target vaksinasi sebanyak 208.265.720 
jiwa. Padahal, pemerintah telah melaksanakan vaksinasi sejak 13 Januari 
2021 dan diharapkan selesai dalam satu tahun (365 hari). 

Masih terkait Covid-19, edisi kali ini juga akan memuat laporan menge-
nai pemeriksaan atas penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 
dalam rangka PEN Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) serta instansi terkait lainnya. Dari pemeriksaan 
tersebut, BPK mengungkap sejumlah temuan material yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

Misalnya saja, pengusulan calon penerima bantuan tidak didukung de-
ngan data yang lengkap dan belum sepenuhnya diverifikasi kebenarannya. 
Kemudian, penerima BPUM tidak berdasarkan pengisian data yang lengkap.

Tak hanya itu, redaksi juga menyiapkan laporan mengenai sejumlah te-
muan yang berdampak terhadap kualitas penyaluran bantuan sosial (ban-
sos) di Kementerian Sosial. Terkait itu, BPK pun menyampaikan sejumlah 
rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Sosial untuk meningkat-
kan kualitas penyaluran bansos. Salah satu rekomendasi tersebut adalah 
memperbaiki proses pendataan, verifikasi, dan validasi Data Terpadu Kese-
jahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Kabar menggembirakan juga redaksi sampaikan atas prestasi tiga entitas 
yang berada di bawah koordinasi Auditorat Keuangan Negara (AKN) I. Ber-
dasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2020, 
tiga entitas tersebut berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 
Ketiga entitas tersebut adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla), Komisi Pe-
milihan Umum (KPU), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ini merupakan prestasi yang menggembirakan mengingat pada peme-
riksaan LK Tahun 2019, ketiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut belum 
meraih opini WTP. Bakamla meraih opini tidak menyatakan pendapat 
(TMP)/Disclaimer, sedangkan KPU dan BSSN mendapatkan opini wajar 
dengan pengecualian (WDP). 

Masih banyak informasi lain yang redaksi sajikan pada edisi kali ini. 
Misalnya saja motivasi anggota komunitas catur untuk dapat eksis di ka-
langan para pegawai BPK. Tak hanya itu, mereka juga terus meningkatkan 
kemampuan dan mengejar prestasi di berbagai turnamen. 

Simak juga upaya jamaah dan pengurus Masjid Baitul Hasib BPK un-
tuk memperkuat aspek spiritual dengan mengadakan pengajian daring. 
Melalui pengajian ini, mereka berharap seluruh keluarga besar BPK dapat 
memperkuat nilai independensi, integritas, dan profesionalisme melalui 
penguatan keyakinan spiritual. Selamat menikmati. l

Pemeriksa BPK dilarang 
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan 
pemeriksaan.
 
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 
tentang Kode Etik BPK)
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyoroti program vaksinasi Co-
vid-19 yang dijalankan pemerintah. 
Terkait itu, BPK akan melakukan 
pemeriksaan tematik kinerja penge-
lolaan vaksinasi yang merupakan 

bagian dari program percepatan penanggulang-
an pandemi Covid-19. 

Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan 
tematik yang melibatkan 34 BPK Perwakilan de-
ngan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI seba-
gai koordinator. “AKN VI memfokuskan terhadap 
kegiatan vaksinasi Covid-19 yang merupakan 
bagian dari anggaran PC-PEN (Penanganan Co-
vid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional),” kata 
Auditor Utama Keuang an Negara (Tortama KN) 
VI, Dori Santosa kepada Warta Pemeriksa. 

Dori menjelaskan, BPK memiliki misi untuk 
dapat memberikan rekomendasi/pendapat pem-
bangunan nasional/daerah dan agenda global/
kewilayahan yang merujuk pada Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2020-2024. Hal ini sesuai dengan rencana 

strategis BPK tahun 2020-2024. 
Salah satu program nasional dalam RP-

JMN adalah meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing atau PN 3 (Prioritas Nasional 3). 
Salah satu Program Prioritas (PP) 

adalah PP 3, yaitu Akses & Mutu 
Pelayanan Kesehatan. Dalam 

PP tersebut, salah satu Ke-
giatan Prioritas (KP) adalah 

pengendalian penyakit. 
Mulai dari penyakit 

menular hingga ti-
dak menular.

Menurut 
Dori, ada be-

berapa tu-
juan yang 

ingin 
dica-

pai 

dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai 
upaya penanggulangan penyakit menular pada 
pandemi Covid-19. Pertama, mengurangi trans-
misi/penularan Covid-19. Kedua, menurunkan 
angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. 

Ketiga, mencapai puncak kekebalan ke-
lompok masyarakat (herd immunity). Keempat, 
melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap 
produktif secara sosial dan ekonomi. “Hal ini 
menjadi latar belakang rencana pemeriksaan 
vaksinasi oleh BPK,” kata dia. 

Latar belakang lainnya, lanjut Dori, pemerintah 
telah berupaya memenuhi kebutuhan vaksin de-
ngan melakukan pembelian dan memperoleh hi-
bah dari luar negeri. Akan tetapi, pemerintah ma-
sih belum berhasil dalam mengembangkan vaksin 
dalam negeri. Sehingga masih sangat tergantung 
dengan ketersediaan vaksin dari luar negeri.

Sebagai catatan, Dori memaparkan, pemerin-
tah telah melaksanakan vaksinasi sejak 13 Janua-
ri 2021 dan diharapkan selesai dalam satu tahun 
(365 hari). Akan tetapi, capaian vaksinasi hingga 
3 Agustus 2021 (202 hari) masih rendah. Untuk 
vaksin dosis kedua, setidaknya baru mencapai 
21.496.995 jiwa atau hanya 10,32 persen dari 
target vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa.

Pemeriksaan pendahuluan
Saat ini, kata Dori, AKN VI telah melaksa-

nakan focus group discussion dengan para nara-
sumber dari pihak yang terlibat langsung dalam 
kegiatan vaksinasi. Mulai dari Kementerian Kese-
hatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, PT 
Bio Farma, Indonesian Technical Advisory Group 
on Immunization (ITAGI), Komisi Nasional Keja-

BPK SOROTI PROGRAM VAKSINASI COVID-19
Capaian vaksinasi hingga 3 Agustus 2021 (202 hari) masih rendah.

n Dori Santosa

SOROTAN

4 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 7  n  VOL. IV  n  JULI 2021



SOROTAN

5WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 7  n  VOL. IV  n  JULI 2021

dian Ikutan 
Pasca-Imu-
nisasi (Komnas 
KIPI), dan Kemen-
terian Ke uangan.

“Mereka dapat 
memberikan pemaham-
an dan informasi yang 
cukup tentang pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19,” ujar dia. 

Selanjutnya, BPK pun telah 
membentuk kelompok kerja pe-
meriksaan tematik. Termasuk juga 
melaksanakan workshop pada tahap 
pemeriksaan pendahuluan, terinci, dan 
pelaporan. Workshop ini diikuti oleh pe-
jabat struktural pemeriksa dan pejabat 
fungsional pemeriksa pada kantor pusat 
dan 34 BPK Perwakilan. 

“Saat ini, tim pemeriksa pada AKN VI 
dan tim pemeriksa di 34 BPK Perwakilan 
sedang melaksanakan pemeriksaan pen-
dahuluan,” kata Dori. 

Dia menambahkan, kegiatan vaksinasi 
kemungkinan besar masih akan berlang-
sung hingga tahun depan. Karenanya, la-
poran hasil pemeriksaan pengelolaan vak-
sinasi dalam rangka percepatan penang-
gulangan pandemi Covid-19, diharapkan 
dapat memberikan insight dalam bentuk 
rekomendasi. Selain itu memberikan fo
resight berupa kajian terhadap kebijakan 
keuangan negara dan stabilitas keuangan 
dalam rangka penanganan pan demi Co-
vid-19. Khususnya pelaksanaan vaksinasi 

pada 
2022 
bagi Ke-
menterian 
Kesehat an, 
Badan POM, dan 
pemerintah daerah. 

Dori menegaskan 
bahwa pemeriksaan 
BPK terkait vaksinasi Co-
vid-19 hanya dijalankan pada 
tahun ini. Ini mengingat kegiat-
an vaksinasi Covid-19 merupakan 
kegiatan prioritas dari Tematik Na-
sional PN 3. l

Apa Saja yang Diperiksa BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) me-
mang rutin dalam menjalankan peme-
riksaan terkait vaksinasi. Auditor Utama 
Keuangan Negara (Tortama KN) VI, Do-

ri Santosa menjelaskan, setiap tahunnya, BPK 
telah melakukan pemeriksaan secara uji petik 

atas pengadaan vaksin dan pengelolaan per-
sediaan vaksin di Kementerian Kesehatan. 

Misalnya saja terkait vaksin untuk bayi 
baru lahir dan untuk hal-hal khusus, 

sebagai vaksin meningitis. 
“Untuk vaksin Covid-19, pe-

meriksaan tidak hanya dari segi 
pengadaan, namun juga dari 

kegiatan vaksinasinya. Ini 
mengingat vaksinasi Co-

vid-19 ditujukan untuk 
menanggulangi pe-

nyakit menular Co-
vid-19, melalui 

terciptanya 
kekebalan 

kelom-
pok, 

herd immunity,” kata dia kepada Warta Peme
riksa, belum lama ini.  

Terkait hal yang akan diperiksa nantinya, 
Dori menyebut BPK akan melakukan pemerik-
saan kinerja atas pengadaan vaksin dan pe-
laksanaan vaksinasi Covid-19. Termasuk juga 
peng awasan keamanan, khasiat/manfaat, dan 
mutu vaksin Covid-19. 

Pemeriksaan pengadaan vaksin akan di-
lakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, 
penetapan target dan sasaran, pengembangan 
vaksin dalam negeri, pengadaan vaksin melalui 
PT Bio Farma, dan distribusi vaksin. Sedangkan 
pada pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi, meli-
puti pelayanan vaksinasi dan pemantauan keja-
dian ikutan pascaimunisasi (KIPI). 

Sedangkan terkait pengawasan keamanan, 
BPK akan memeriksa khasiat/manfaat, dan 
mutu vaksin Covid-19 dilakukan sebelum dan 
setelah beredar yang akan dilaksanakan pada 
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Tim pemeriksa pada AKN VI akan melaksa-
nakan pemeriksaan pada Kementerian Kesehat-
an dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Sedangkan tim pemeriksa pada 34 BPK Perwa-
kilan akan melakukan pemeriksaan pada peme-
rintah provinsi dengan uji petik pada minimal 
dua pemerintah kabupaten/kota di wilayah pro-
vinsi tersebut,” kata dia. 

Sementara terkait program vaksinasi berbayar 
bagi individu, Dori menjelaskan bahwa peme-

rintah telah mencabut Peraturan Menteri 
Kesehatan No 19 tahun 2021. Peraturan itu 

yang mengatur tentang pelaksanaan vak-
sinasi dalam rangka penanggulang an 

pandemi Covid-19. 
“Saat ini, yang berlaku adalah 

pendanaan vaksinasi Gotong 
Royong dibebankan pada 

badan hukum/badan usa-
ha. Sehingga PT Kimia 

Farma tidak berwe-
nang lagi menjual 

vaksin kepada 
individu/

perorang an,” 
ungkap 

dia. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
akan melakukan pemeriksaan 
terhadap program vaksinasi 
Covid-19 yang telah dijalankan 
pemerintah sejak beberapa bu-
lan belakangan. Pemeriksaan ini 

dilakukan lebih awal dengan harapan dapat 
mendeteksi permasalahan yang timbul dari 
pelaksanaan vaksinasi secara lebih dini. 

“Dengan demikian, BPK dapat membe-
rikan rekomendasi yang bermanfaat bagi 
pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasa-
ran dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi 
untuk masyarakat dan penanganan pandemi 
Covid-19,” kata Kepala Direktorat Utama 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan 
(Kaditama Revbang), B Dwita Pradana kepada 
Warta Pemeriksa.

Dia menjelaskan, penyelenggaraan vaksi-
nasi Covid-19 merupakan program percepat-
an penanggulangan pandemi Covid-19. Hal 
ini seperti tertuang dalam Peraturan Presiden 

Nomor 99 tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1), 
“Dalam rangka percepatan penanggulangan 
pandemi Covid-19, pemerintah melakukan 
percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan 
pelaksanaan vaksinasi Covid-19”. 

Pemberian vaksin secara tepat kepada 
kelompok sasaran prioritas diharapkan dapat 
mengendalikan pandemi Covid-19 di masya-
rakat. Dengan meningkatnya kekebalan 
individu dan kelompok, maka akan dapat me-
nurunkan angka kesakitan dan kematian serta 
mendukung produktivitas ekonomi dan sosial. 

“Di sisi lain terdapat juga permasalahan 
terkait pemenuhan kebutuhan vaksin Co-
vid-19 berupa ketergantungan Indonesia atas 
pasokan vaksin dari luar negeri. Oleh karena 
itu, BPK perlu melakukan pemeriksaan atas 
pelaksanaan vaksinasi ini,” ujar Dwita. 

Untuk itu, tambah dia, pemeriksaan te-
matik atas pengelolaan vaksin Covid-19 akan 
meliputi beberapa area potensial. Pertama, 
perencanaan, yaitu perencanaan kebutuhan, 

PEMERIKSAAN VAKSINASI 
UNTUK REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH

Terdapat permasalahan terkait ketergantungan Indonesia atas pasokan 
vaksin dari luar negeri.
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sasaran pelaksanaan, strategi pemenuhan, 
dan pendanaan. 

Kedua, pelaksanaan, meliputi distribusi, 
pelayanan vaksinasi, pemantauan kejadian 
ikut an pascaimunisasi (KIPI), dan strategi ko-
munikasi. Ketiga, pelaporan dan pengawasan 
yang meliputi pencatatan, pelaporan, pembi-
naan, dan pengawasan. Keempat, reviu tindak 
lanjut. “Entitas yang terkait dalam pemerik-
saan tematik ini adalah Kementerian Kesehat-
an, Badan POM, BUMN, pemerintah daerah, 
dan instansi terkait lainnya,” jelas Dwita. 

Saat ini, kata dia, pemeriksaan vaksinasi 
baru pada tahap pemeriksaan pendahuluan. 
Pada tahap ini pemeriksaan ditujukan untuk 
beberapa tujuan. Pertama, untuk memper-
oleh pemahaman hal pokok/objek terkait 
upaya pengelolaan vaksinasi Covid-19. Ke-
dua, mengidentifikasi masalah yang akan di-
lakukan pemeriksaan secara mendalam.

Ketiga, memetakan permasalahan yang 
ada. Keempat, menentukan area kunci yang 
akan menjadi fokus dalam pemeriksaan terin-
ci pemeriksaan kinerja. Kelima, merumuskan 
tujuan-tujuan potensial pemeriksaan dan 
memberikan alasan mengapa tujuan tertentu 
dinilai memegang prioritas tertinggi.

Dwita menegaskan, output yang ingin 
dicapai BPK dalam pemeriksaan vaksinasi 
secara spesifik memang masih dalam proses 
penentuan dalam pemeriksaan pendahuluan 
ini. “Akan tetapi, secara umum tujuan BPK 
untuk melakukan pemeriksaan vaksinasi ada-
lah untuk memberikan rekomendasi yang 
bermanfaat bagi pemerintah terkait kegiatan 
vaksinasi untuk masyarakat yang lebih efektif 
dan tepat sasaran,” tutur dia. 

Lebih lanjut, Dwita menjelaskan bahwa 
pemeriksaan vaksinasi akan dilakukan sebagai 
bagian dari pemeriksaan tematik nasional atas 
PN 3, yaitu meningkatkan sumber daya ma-
nusia berkualitas dan berdaya saing. Ini juga 
sekaligus bagian dari pemeriksaan penangan-
an Covid-19 lanjutan di semester II tahun 
2021. Pemeriksaan ini akan melibatkan seluruh 
satker pemeriksa di BPK, termasuk perwakilan, 
dengan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI 

sebagai koordinator. 
Untuk susunan tim pemeriksa, dibuat se-

suai dengan Pedoman Manajemen Pemerik-
saan yang ditetapkan dengan keputusan BPK 
tahun 2015. Tim tersebut terdiri dari penang-
gung jawab, wakil penanggung jawab (jika di-
perlukan), pengendali teknis, ketua tim, ketua 
sub-tim (jika diperlukan), dan anggota tim.

Dwita juga menegaskan bahwa pemerik-
saan tematik nasional ini didukung oleh se-
luruh satker nonpemeriksaan dengan pene-
rapan quality assurance sejak awal pemerik-
saan oleh Itama. Kemudian, dukungan work
shop/diklat/FGD oleh Badiklat, pemenuh an 
juklak/juknis/pedoman oleh Ditama Revbang, 
analisis atas regulasi dan kajian hukum oleh 
Direktorat Utama Pembinaan Pengembangan 
Hukum BPK (Ditama Binbangkum). 

Termasuk juga dukungan berupa penggu-
naan big data analytics, serta adanya strategi 
komunikasi atas proses pemeriksaan, baik in-
ternal maupun eksternal. Semua itu didukung 
oleh sarana dan prasarana serta perlengkap-
an protokol kesehatan. l

BPK dapat memberikan 
rekomendasi yang berman-
faat bagi pemerintah agar 
lebih efektif dan tepat sa-
saran dalam melaksanakan 
kegiatan vaksinasi untuk 
masyarakat dan penangan-
an pandemi Covid-19.

n B Dwita Pradana
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) sedang melakukan pe-
meriksaan terkait program vak-
sinasi Covid-19. Pemeriksaan 
tak hanya mencakup soal peng-
adaan vaksin Covid-19, tapi 

juga menyasar kegiatan vaksinasi.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indo-

nesia dimulai pada Januari 2021. Pemerintah 
mengalokasikan anggaran vaksinasi Covid-19 
sebesar Rp57,84 triliun. Sebanyak Rp47,61 
triliun diperuntukkan bagi peng adaan vaksin. 
Sedangkan sisanya sebesar Rp6,80 triliun un-

tuk pelaksanaan vaksinasi.
Direktur Anggaran Bidang Pemba-

ngunan Manusia dan 
Kebudayaan Kemen-

terian Ke  uangan 
Purwanto menga-

takan, anggaran vaksinasi telah terealisasi 
Rp12,30 triliun per 30 Juli 2021. Untuk peng-
adaan vaksin, pemerintah telah mengeluar-
kan dana sebesar Rp11,72 triliun. Adapun 
realisasi anggaran kegiatan vaksinasi sebesar 
Rp580 miliar.

Hal tersebut disampaikan Purwanto da-
lam Seminar Keterbukaan Informasi Publik 
yang digelar Kementerian Keuangan pada 
3 Agutus 2021. Purwanto mengatakan, rea-
lisasi belanja vaksin sebesar Rp11,72 triliun 

REALISASI BELANJA VAKSIN RP11,72 TRILIUN
Hingga akhir Juli 2021, pemerintah telah mendatangkan vaksin 
sebanyak 174,6 juta dosis dalam bentuk bulk dan vaksin jadi.

Pagu dan 
Realisasi Anggaran 
Vaksinasi Covid-19 
per akhir Juli 2021 
(dalam triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan

PENGADAAN VAKSIN

PELAKSANAAN VAKSIN

Pagu
Realisasi

Persentase

Pagu
Realisasi

Persentase

47,61
11,72

24,6 persen

6,80
0,58

8,5 persen
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untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin.
“Ada beberapa yang untuk pelunasan 

dan untuk pembayaran uang muka. Karena 
ini sifatnya ada barang, beri uang muka, di-
distribusikan atau dikirim, selesai, kemudian 
dilunasi,” kata Purwanto.

Purwanto menjelaskan, dari total ang-
garan vaksinasi sebesar  Rp57,84 triliun, 
sebanyak Rp6,51 triliun di antaranya meru-
pakan belanja daerah yang berasal dari dana 
alokasi umum (DAH)/dana bagi hasil (DBH. 
Adapun anggaran belanja pusat senilai 
Rp51,3 triliun.

“Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuang an (DJPK) sudah menerbitkan surat 
edaran (SE) bahwa DAU/DBH bisa dipakai 
untuk pelaksanaan vaksinasi. Realisasi-
nya sampai 30 Juli 2021 sudah mencapai 
Rp575,24 miliar,” ujar Purwanto.

Surat edaran yang dimaksud Purwanto 
adalah SE Dirjen Perimbangan Keuangan 
No. SE-6/PK/2021. SE itu dibuat untuk men-
dukung pelaksanaan vaksinasi, termasuk 
pendanaan untuk pembayaran insentif atau 
honor kepada tenaga kesehatan yang melak-
sanakan vaksinasi, termasuk dari unsur TNI/
Polri, bidan, serta tenaga yang diperbantu-
kan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam SE itu diatur bahwa untuk mem-
percepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, 
anggaran pelaksanaan vaksinasi menggu-
nakan dana talangan yang bersumber dari 
APBN dan akan diperhitungkan dalam pe-
nyaluran DAU/DBH.

Kemudian, gubernur atau bupati/wali 
kota melalui Dinas Kesehatan melakukan 
koordinasi dengan instansi vertikal yang di-
tunjuk sebagai vaksinator oleh pemerintah, 
antara lain dalam hal menyusun data sasaran 
vaksinasi, pembagian tugas pelaksanaan vak-
sinasi, dan hal-hal lain yang diperlukan. Lalu, 
pelaksanaan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan 
provinsi/kabupaten/kota atau instansi vertikal 
yang ditunjuk sebagai vaksinator oleh peme-
rintah, menggunakan satuan biaya yang dite-

tapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi 
yang menghadiri seminar Keterbukaan Infor-
masi Publik menyampaikan, pemerintah me-
netapkan sasaran vaksinasi sebanyak 208,2 
juta orang. Hingga 1 Agustus 2021, jumlah 
penduduk yang telah mendapatkan vaksin 
dosis pertama sebanyak 47,4 juta orang 
atau 22,8 persen. Sedangkan dosis kedua 
seba nyak 20,6 juta orang atau sebesar 9,93 
persen.

Nadia menekankan, vaksinasi sangat 
bermanfaat untuk mengurangi risiko kema-
tian pada pasien Covid-19 yang menjalani 
perawatan di rumah sakit. Nadia mengung-
kapkan, satu dosis vaksin dapat mengurangi 
risiko kematian hingga 37 persen. “Sedang-
kan dua dosis vaksinasi mengurangi risiko 
kematian hingga 73 persen,” kata Nadia.

Terkait pengadaan vaksin, Nadia me-
ngatakan, Indonesia per akhir Juli sudah 
mendatangkan vaksin sebanyak 174,6 juta 
dosis dalam bentuk bulk dan vaksin jadi. Dari 
jumlah tersebut, jumlah vaksin yang sudah 
rilis sebanyak 97,4 juta dosis. Adapun yang 
sudah terdistribusi mencapai 86,2 juta dosis.

Berdasarkan data rencana suplai vaksin 
per 29 Jun yang dipaparkan Nadia, total 
jumlah vaksin yang akan didatangkan sepan-
jang 2021 sebanyak 387 juta dosis. Adapun 
pada Januari-Juni 2022 sebanyak 39,2 juta 
dosis. Dengan demikian, total vaksin yang 
bakal didatangkan Indonesia mencapai 426 
juta dosis. l

Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuang-
an (DJPK) sudah 
menerbitkan surat 
edaran (SE) bahwa 
DAU/DBH bisa dipa-
kai untuk pelaksanaan 
vaksinasi. Realisasi-
nya sampai 30 Juli 
2021 sudah mencapai 
Rp575,24 miliar.
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Sejauh ini bagaimana komitmen dan 
reali sasi peng adaan vaksin?

Sampai tanggal 25 Juli, ada 44,4 juta 
orang yang telah menerima vaksin dosis 
pertama dan 17,9 juta orang yang telah 
menerima dosis kedua.

Terkait pasokan vaksin, ada lebih dari 
151,9 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk 
maupun jadi yang sudah diterima Indo-
nesia saat ini. Sebanyak 151,9 juta dosis 
ini diperkirakan menjadi 127,9 juta dosis 
vaksin jadi dan akan mencukupi suplai dan 
mempertahankan laju vaksinasi.

Pada bulan Juli, dengan suplai vaksin 
kurang lebih 35-39 juta dosis, maka ke-
cepatan vaksinasi harian kita mencapai 
1-1,25 juta dosis per hari. Kita juga terus 
mempercepat kedatangan vaksin. Selama 
bulan Juli sendiri, kita menerima 11 kali 
kedatangan vaksin total berjumlah 33,2 juta 
vaksin, baik dalam bentuk bulk maupun 
jadi. Di bulan-bulan sebelumnya, kita hanya 
menerima maksimal lima kali. Ini bukti kita 
terus berupaya menghadirkan vaksin untuk 
mempercepat vaksinasi.

Pemerintah terus berupaya melakukan 
pengadaan vaksin melalui berbagai skema, 
bilateral maupun multilateral. Dukungan 
dari organisasi dunia melalui COVAX/GAVI 
juga menunjukan komitmen yang sangat 
baik dalam membantu pengadaan vaksin di 
Indonesia secara gratis.

Apa saja yang menjadi tantangan atau 
kendala dalam pengadaan vaksin?

Seluruh negara di dunia berebut untuk 
mendapatkan vaksin. Masih ada negara 
yang belum mendapatkan jatah vaksin, atau 
bahkan tidak mampu untuk mengadakan 
program vaksinasi bagi masyarakatnya.

Sementara, kita berkomitmen untuk 
mengadakan vaksinasi Covid-19 ke seluruh 
masyarakat Indonesia secara gratis.

Pemerintah terus berupaya melakukan 
pengadaan vaksin melalui berbagai ske-
ma, bilateral maupun multilateral. Bantuan 
dan dukungan vaksinasi dari lembaga 
internasional seperti COVAX Facility atau 
GAVI sangat membantu pemerintah dalam 
meng adakan vaksin bagi seluruh masya-
rakat.

Karena semua negara berebut, dan kita 
bukan negara produsen vaksin untuk saat 
ini, jadi ada potensi kendala jika negara 
yang kita tunggu pengiriman vaksinnya me-
lakukan embargo, akibat kebijakan internal 
penanganan pandemi di negara tersebut.

Presiden ingin capaian vaksinasi 
harian terus meningkat. Pada Agustus 
Presiden ingin tercapai 2 juta suntikan 
per hari. Bagaimana strategi pemerintah 
untuk mencapai target tersebut?

Kemenkes saat ini bekerja keras untuk 
peningkatan target vaksinasi menjadi 2 juta 
perhari pada bulan Agustus dan seterus-
nya. Peningkatan target capaian tersebut 
akan dilakukan melalui berbagai upaya 
percepatan dengan melibatkan berbagai 
pihak, mulai dari TNI/Polri, kementerian/
lembaga terkait organisasi masyarakat, or-
ganisasi keagamaan maupun pihak-pihak 
swasta.

Saat ini pemerintah berupaya untuk 
mendorong 70 persen vaksinasi dosis 1 di 
kabupaten/kota aglomerasi. Ini terus di-

MENTERI KESEHATAN, BUDI GUNADI SADIKIN

LAJU VAKSINASI TERUS DIPERCEPAT

P
rogram vaksinasi Covid-19 telah dimulai 
sejak 13 Januari 2021. Menurut Menteri 
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, laju vaksi-
nasi semakin cepat. Pemerintah pun terus 
berupaya mendatang kan vaksin melalui 
berbagai skema.

Kepada Warta Pemeriksa, Menkes memaparkan 
perkembangan program vaksinasi, termasuk tantang-
an dan target-target yang ditetapkan pemerintah. 
Berikut petikan wawancara dengan Menkes secara 
tertulis pada akhir Juli.
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upayakan dengan menggandeng TNI/Polri. Lalu, 57 
kabupaten/lota aglomerasi yang jauh tertinggal cakup-
annya akan diakselerasi hingga akhir bulan Agustus ini 
dengan alokasi distribusi 50 persen-50 persen.

Apakah ketersediaan vaksinasi saat ini cukup 
jika realisasi vaksinasi bisa mencapai 2 juta suntikan 
per hari?  

Kita optimis, kedepannya akan semakin banyak 
dan semakin cepat ke Indonesia. Di bulan Juli ini saja 
ada kurang lebih 11 kali kedatangan vaksin Covid-19 
dari berbagai merek. Sinovac bulk 18 juta dosis, As-
trazeneca 6,7 juta dosis, Sinopharm 4 juta dosis, dan 
Moderna 4,5 juta dosis.

Kedepannya akan semakin berdatang  an vaksin 
ke Indonesia. Pengiriman pertama vaksin Pfizer juga 
rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus ini. 
Sehingga akan kembali menambah stok vaksin yang 
kita butuhkan.

BPK akan melakukan pemeriksaan mengenai 
program vaksinasi. Apa harap an bapak terhadap 
rencana yang akan dilakukan BPK tersebut?

Kementerian Kesehatan akan memberikan 
dukung an penuh kepada BPK untuk mempermudah 
BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Tata 
kelola anggaran yang transparan sangat diperlukan 
demi tercapainya good governance. n

Karena semua 
negara berebut, 
dan kita bukan 
negara produ-
sen vaksin untuk 
saat ini, jadi ada 
potensi kendala 
jika negara yang 
kita tunggu pe-
ngiriman vaksin-
nya melakukan 
embargo, akibat 
kebijakan internal 
penanganan pan-
demi di negara 
tersebut.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
turut aktif mendukung upaya 
pemerintah dalam Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PC-PEN). Salah satu 
kontribusi BPK adalah dengan 

melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksa-
naan program PC-PEN pada tahun lalu. Hasil 
pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepa-
da DPR, DPD, dan pemerintah baik di tingkat 
pusat maupun daerah.

Auditor Utama (Tortama) Keuangan Ne-
gara II BPK Laode Nusriadi menyampaikan, 
pemerik saan BPK tersebut dapat menjadi 
bagian dari mitigasi risiko. “Ini bagian dari mi-
tigasi risiko untuk kegiatan serupa terkait Pe-
nanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PC-PEN) pada 2021 dan ke depan-
nya,” ungkap Laode dalam Rapat Koordinasi 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Na-
sional oleh Aparat Penegak Hukum-APIP da-
lam Rangka Percepatan Penyerapan Anggar  an 
APBN dan APBD yang digelar oleh Polda Me-
tro Jaya, Selasa (3/8).

Laode menyampaikan, pemeriksaan BPK 
mengungkapkan 2.843 permasalahan senilai 
Rp2,94 triliun. Hal itu terdiri atas 241 laporan 
hasil pemeriksaan (LHP), 2.170 temuan, dan 
5.754 rekomendasi.

BPK mengungkap permasalahan ketidak-
hematan, ketidakefisienan, dan ketidakefekti-
fan senilai Rp209,8 miliar atau sebanyak 1.241 
permasalahan (44 persen). Kemudian, terdapat 
permasalahan kelemahan sistem pengenda-
lian inten (SPI) sebanyak 387 permasalahan 
(31 persen). Selain itu, terdapat permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp 2,73 triliun 
dengan 715 permasalahan (25 persen).

Laode menyampaikan, beberapa hal krusial 

yang perlu menjadi perhatian adalah validitas 
data pendukung untuk masing-masing pro-
gram yang dijalankan. Selain itu, kecepatan 
dalam penyusunan peraturan pelaksanaan 
khususnya untuk program baru menjadi sorot-
an terutama mengenai kelengkapan, kejelas-
an, keselarasannya.

Laode juga menyoroti isu pengawasan 
atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertang-
gungjawaban program. Koordinasi yang in-
tensif antar-pemangku kepentingan juga perlu 
dilakukan mengingat program PC-PEN bersifat 
lintas sektor. Selain itu, tindak lanjut rekomen-
dasi hasil pemeriksaan BPK juga perlu diker-
jakan oleh pemerintah.

“Ini penting memitigasi risiko terulangnya 
hal-hal yang sama di tahun berikutnya,” ujar 
Laode.

Peningkatan akuntabilitas menjadi tantang-
an di tengah upaya pemerintah menggenjot 
penyerapan anggaran. Direktur Reserse Krimi-
nal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Au-
liansyah Lubis menyampaikan, Presiden Joko 
Widodo telah meminta kepada kepala daerah 
se-Indonesia untuk meningkatkan penyerapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 2021.

Dalam arahan Kepala Negara pada 19 Juli 
2021, pemerintah daerah (pemda) diminta ti-
dak ragu untuk membelanjakan uang terutama 
belanja produktif dan dilakukan dalam rangka 
mengatasi persoalan pandemi Covid-19.

Aulia menyampaikan, angka realisasi belan-
ja APBD masih rendah dan berada di bawah 
realisasi APBN. Dia berharap, pemda dapat 
mengejar ketertinggalan realisasi belanja ter-
utama berkaitan dengan dana UMKM, dana 
bansos, dan dana desa.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah 
ang garan UMKM yang tersedia sebesar Rp13,3 
triliun tapi baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun. 
Kemudian, anggaran perlindung an sosial men-
capai Rp12,1 tapi baru terealisasi Rp2,3 triliun.

“Sehingga, realisasinya belum mencapai 
20 persen. Masyarakat menunggu program 
tersebut,” ujarnya.

MITIGASI RISIKO PROGRAM PC-PEN 2021

Polri bekerja sama dengan BPK, 
BPKP, LKPP, APIP, Kementerian Sosial, 
dan kejaksaan untuk memberikan 
asistensi dan mendampingi 
pemda dalam rangka percepatan 
penyerapan anggaran.
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Polda Metro Jaya telah menganalisis dan 
mengevaluasi sejumlah kendala yang muncul. 
Hal itu antara lain ada kendala kondisi PPKM. 
Kemudian, terkendala dalam verifikasi dan vali-
dasi data, bahan pokok bansos belum tersedia, 
dan proses pencairan bansos dilakukan per 
triwulan.

Selain itu, terdapat kendala masih dalam 
proses pengadaan barang dan jasa di dinas 
perumahan, kawasan pemukiman, dan perta-
nahan, masih dalam proses pemutakhiran data, 
dan SDM yang masih kekurangan personel da-
lam penyalurannya.

Aulia mengatakan, Polri berupaya men-
dukung penyerapan anggaran dengan tetap 
menjaga akuntabilitas. Oleh karena itu, Polri 
pun menggelar rapat koordinasi dengan meli-
batkan sejumlah pemangku kepentingan.

“Adakah permasalahan lainnya, misalnya, 
salah satunya mungkin adanya ketakutan dari 
pengguna anggaran untuk menggunakan ang-
garannya,” ujar Aulia.

Aulia mengatakan, Polri bekerja sama 
dengan BPK, BPKP, LKPP, APIP, Kementerian 
Sosial, dan kejaksaan untuk memberikan asis-
tensi dan mendampingi pemda dalam rangka 

percepatan penyerapan anggaran. Dia mene-
kankan, pemerintah tidak perlu khawatir dalam 
menggunakan anggaran yang ada. Polri siap 
melakukan pendampingan dan memberikan 
masukan.

“Sehingga, penggunaan anggaran itu tepat 
sasaran dan tidak muncul anggaran tersebut 
justru ke mana-mana dan mengakibatkan per-
masalahan ke depan,” ujarnya.

Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Ne-
gara I BPKP Perwakilan DKI Jakarta Roy Yourna-
lista menyampaikan, pihaknya telah melakukan 
pengawasan pada aspek dukungan pemulihan 
ekonomi nasional. Perwakilan BPKP DKI Jakarta 
menilai kemajuan pencapaian program padat 
karya, melakukan evaluasi pencairan pinjaman 
PEN daerah, mereviu kegiatan hibah pariwisata 
dalam rangka program PEN, dan monitoring 
ketersediaan pangan.

Selain itu, terkait aspek penyediaan jaring 
pengaman sosial, BPKP mengevaluasi pe-
laksanaan penyaluran bantuan beras kepada 
Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 
Harapan (KPM PKH) dan Keluarga Penerima 
Manfaat Bantuan Sosial Tunai (KPM BST). BPKP 
juga melakukan audit tujuan tertentu atas pe-
ngelolaan BST APBD.

Terkait aspek percepatan penanganan Co-
vid-19, BPKP melakukan monitoring insentif te-
naga kesehatan, melakukan pendampingan pe-
natausahaan terkait Covid-19, dan melakukan 
evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan 
barang/jasa triwulan II 2021.

Roy mengatakan, kinerja realisasi belanja 
penanganan Covid-19 di DKI Jakarta hing-
ga semester I 2021 masih relatif rendah. Dia 
menyampaikan, penyerapan anggaran dalam 
lingkup kesehatan baru mencapai 9,88 persen 
dari total pagu anggaran sebesar Rp1,47 tri-
liun.

Kemudian, untuk perlindungan sosial baru 
terserap 21,52 persen dari total pagu sebesar 
Rp1,43 triliun. Untuk fokus terkait dukungan 
ekonomi, realisasinya baru mencapai 28,17 
persen dari pagu senilai Rp1,07 triliun.

Roy menyampaikan, berdasarkan data ter-
sebut, kondisi penyerapan anggaran masih 
rendah. BPKP pun akan terus melakukan peran 
konsultasi.

“Kami berupaya mendorong Pemprov (DKI 
Jakarta) untuk mempercepat realisasi penye-
rapan anggaran khususnya untuk penanganan 
Covid-19,” ujarnya. l

Ini penting memitigasi 
risiko terulangnya 
hal-hal yang sama 
di tahun berikutnya.

n Laode Nusriadi
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B
adan Pemeriksa 
Ke uangan (BPK) 
telah melaksanakan 
pemeriksaan atas 
pe nyaluran Bantuan 
bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam rangka Pe-
mulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
Tahun 2020 pada Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) serta instansi 
terkait lainnya. Dari pemeriksaan 
tersebut, BPK mengungkap se-
jumlah temuan material yang 
tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Salah satu temuan tersebut, 
berdasarkan Laporan Hasil Pe-
meriksaan (LHP) atas Penyaluran 
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro 
(BPUM) dalam Rangka Pemulihan 
Ekonomi Nasional Tahun 2020 
pada Kementerian Koperasi dan 
UKM serta Instansi Terkait Lain-
nya, pengusulan calon penerima 
bantuan tidak didukung dengan 
data yang lengkap dan belum se-
penuhnya diverifikasi kebenaran-
nya. Kemudian, penerima BPUM 
tidak berdasarkan pengisian data 
yang lengkap.

PERBAIKI AKURASI 
PENYALURAN BPUM

Terdapat penyaluran 
BPUM kepada 
masyarakat yang tidak 
sesuai kriteria sebagai 
penerima sebanyak 
418.947 orang dengan 
total nilai penyaluran 
sebesar Rp1 triliun.

farel yesha/unsplash
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Melakukan evaluasi, penyempurnaan, dan revisi atas peraturan 
Menteri Koperasi dan UKM serta petunjuk pelaksanaan penyaluran 
BPUM dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern atas 
mekanisme validasi data usaha mikro yang memadai.

“Terdapat penyaluran BPUM kepada masya-
rakat yang tidak sesuai kriteria sebagai penerima 
sebanyak 418.947 orang dengan total nilai pe-
nyaluran sebesar Rp1,00 triliun,” bunyi LHP ter-
sebut.

BPUM merupakan salah satu kegiatan dari 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan 
UKM. BPUM adalah bantuan dalam bentuk uang 
yang diberikan kepada usaha mikro untuk mem-
bantu usaha dan tidak dimaksudkan untuk dikem-
balikan. Sementara, usaha mikro yang dimaksud 
adalah usaha produktif milik orang perseorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang me-
menuhi kriteria usaha mikro seperti yang diatur 
dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah.

BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro 
sebanyak satu kali dengan jumlah bantuan se-
besar Rp2,4 juta untuk setiap pelaku usaha yang 
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Dana 
BPUM diberikan secara langsung ke rekening 
penerima BPUM melalui bank penyalur yang di-
tunjuk.

BPK memerinci, sebanyak 56 penerima BPUM 
berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/
POLRI. Kemudian, sebanyak 2.413 penerima ban-
tuan dengan NIK yang sama menerima bantuan 
lebih dari satu kali.

Sebanyak 29.060 penerima BPUM bukan usa-
ha mikro, sebanyak 144.802 penerima BPUM se-
dang menerima kredit atau pinjaman perbankan 
lainnya, dan sebanyak 25.912 penerima BPUM 
sedang menerima kredit atau pinjaman KUR. 
Selain itu, sebanyak 207.771 penerima memiliki 
NIK yang tidak sesuai dengan database Dukcapil 
dan sebanyak 8.933 penerima sudah meninggal 
dunia.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasi-
kan kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk me-
rencanakan kegiatan BPUM secara maksimal.

“Melakukan evaluasi, penyempurnaan, dan 
revisi atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM 

serta petunjuk pelaksanaan penyaluran BPUM 
dengan mempertimbangkan sistem pengendalian 
intern atas mekanisme validasi data usaha mikro 
yang memadai.”

BPK juga merekomendasikan kepada Menkop 
UKM untuk menyelesaikan penyaluran BPUM 
yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BPUM 
dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang 
berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
BPUM yang tidak cermat dalam melaksanakan 
tugasnya.

Siap menindaklanjuti
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 

menyatakan akan menindaklanjuti setiap re-
komendasi BPK. Ia mengatakan, temuan BPK 
menimbulkan kesadaran di semua pihak yang 
melakukan pembinaan kepada UMKM mengenai 
pentingnya ketersediaan data yang baik dan up 
to date.

“Langkah-langkah yang dilakukan terkait 
de ngan temuan BBK, tentu saja kami akan me-
lakukan perbaikan terus menerus dalam hal pen-
dataan sasaran,” kata Menkop melalui pernyataan 
tertulis kepada Warta Pemeriksa, Jumat (23/7).

Teten mengatakan, beberapa langkah per-
baikan itu adalah melakukan kerja sama dengan 
Ditjen Dukcapil dalam kaitan dengan pendataan 
sasaran. Selain itu, akan terus dilakukan monito-
ring dan evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari early war
ning system.  

“Dengan kolaborasi semua pihak, maka risiko 
ketidaktepatan penerima BPUM dapat dimini-
malkan,” kata Teten.

Teten menambahkan, Kemenkop UKM juga 
sedang berusaha membuat sistem data tunggal 
untuk UMKM. Saat ini, data tunggal tersebut se-
dang dalam proses penyusunan Rencana Induk 
Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) seba-
gai grand design pengembangan teknologi infor-
masi yang menjadi dasar untuk penerapan data 
tunggal UMKM. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi-
kan sejumlah rekomendasi kepada Menteri 
Sosial untuk meningkat kan kualitas pe-
nyaluran bantuan sosial (bansos). Salah 
satu rekomendasi terse but 
ada-

lah memperbaiki 
proses pendataan, 
verifikasi, dan validasi 
Data Terpadu Kesejah-
teraan Sosial (DTKS) agar 
penyaluran bantuan lebih 
tepat sasaran.

Seperti diketahui, BPK 
telah melaksanakan pemerik-
saan kepatuhan atas Pe-
ngelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara 
dalam Penanganan 

Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial 
dan instansi lain yang terkait di Provinsi DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Banten, 
Lampung, dan Bali. Hasil 

pemeriksaan BPK 
mengungkapkan 

sejumlah temuan 
yang berdampak ter-

hadap kualitas penyalur-
an bantuan sosial.

Salah satu temuannya, 
DTKS Penetapan Januari 
2020 tidak valid. Dikutip 
dari Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) tersebut, secara 
ter perinci terdapat nomor 
identitas kependudukan 

(NIK) tidak valid seba-

AGAR BANSOS LEBIH TEPAT SASARAN
BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial supaya lebih optimal 
dalam melakukan verifikasi dan validasi atas data KPM PKH.

Sumber: LHP Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 
 Kementerian Sosial dan instansi lain.

2Pelaksanaan kegiatan pendataan, 
verifikasi, dan validasi oleh pemda 
belum memadai.

Sejumlah 
Temuan BPK

3
4

Penetapan basis data 
terpadu (BDT)/DTKS 
tahun 2020 tidak memperhati-
kan seluruh kriteria kemiskinan.

Permasalahan penyaluran 
bantuan, antara lain:
l Terdapat NIK ganda penerima bansos PKH pada 

setiap tahap/bulan penyalur an seba nyak 748.505 
KPM dengan nilai penyaluran sebesar Rp240,98 
miliar.

l Terdapat KPM bermasalah yang masih ditetap kan 
sebagai KPM PKH dan disalurkan bansos-nya pada 
2020 sebesar Rp273,29 miliar.

l  Terdapat KPM PKH yang sudah tidak berhak 
menerima bansos karena status noneligible dan 
masih dibayarkan sampai September 2020 sebesar 
Rp58,92 miliar.

1DTKS Penetapan Januari 2020 tidak valid:
l  Terdapat NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 
anggota rumah tangga (ART).
l  Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART.
l  Nama kosong sebanyak 5.702 ART serta NIK gan-

da sebanyak 86.465 ART.

freepik
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nyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), 
nomor kartu keluarga (KK) tidak valid sebanyak 
16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART 
serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan pendataan, 
verifikasi, dan validasi oleh pemda belum memadai. 
BPK mencatat, terdapat 47 kabupaten/kota yang 
belum pernah melakukan finalisasi data untuk pe-
netapan DTKS serta kegiatan verifikasi dan validasi 
hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam 
DTKS.

Penetapan basis data terpadu (BDT)/DTKS ta-
hun 2020 tidak memperhatikan seluruh kriteria ke-
miskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. 
Sebanyak lima kriteria kemiskinan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 
tidak diterapkan dalam kegiatan pendataan serta 
verifikasi dan validasi. Kemudian, data dalam DTKS 
Penetapan Januari 2020 tidak memenuhi kriteria 
kemiskinan yang telah ditetapkan.

BPK juga menemukan permasalahan penyalur  an 
bantuan pada Kementerian Sosial. Hal itu yakni da-
ta identitas penerima bantuan sosial (bansos) PKH 
(Program Keluarga Harapan) berupa NIK ganda 
pada setiap tahap/bulan penyaluran bansos seba-
nyak 748.505 KPM dengan nilai penyaluran sebesar 
Rp240,98 miliar. Selain itu, terdapat KPM (Keluarga 
Penerima Manfaat) bermasalah yang masih ditetap-
kan sebagai KPM PKH dan disalurkan bansos-nya 
pada 2020 sebesar Rp273,29 miliar. Terdapat KPM 
PKH yang sudah tidak berhak menerima bansos ka-
rena status noneligible dan masih dibayarkan sam-
pai September 2020 sebesar Rp58,92 miliar.

Lalu, sebanyak 499.290 KPM PKH belum me-
manfaatkan bansos sebesar Rp495,87 miliar. Bansos 
Program Sembako disalurkan kepada 593.163 KPM 
yang memiliki NIK ganda dan 2.087.911 KPM yang 
memiliki NIK tidak valid. Bansos Program Sembako 
disalurkan kepada 1.035.331 KPM ganda identik dan 
569.093 KPM ganda dalam keluarga serta belum 
seluruhnya dikembalikan ke kas negara. Kemudian, 
penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tidak sesuai 
dengan ketentuan sebanyak 289.838 KPM, karena 
terdapat KPM penerima BST lebih dari satu dalam 
satu keluarga, memiliki NIK ganda, dan telah mene-
rima bantuan lain seperti bansos PKH dan Program 
Sembako.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan penya-
luran bantuan kepada KPM tidak tepat sasaran 
dan menghilangkan kesempatan keluarga miskin 
dan rentan lain untuk menerima bantuan, sehingga 
tujuan Program Penanganan Covid-19 dan Pemu-
lihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berisiko tidak 

tercapai,” demikian disampaikan BPK dalam LHP 
Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Ke uangan Negara dalam Penanganan Pandemi 
Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial dan 
Instansi Lain.

Sederet rekomendasi disampaikan BPK kepa-
da Menteri Sosial untuk memperbaiki penyaluran 
bantuan tersebut. BPK merekomendasikan kepada 
Menteri Sosial untuk menginstruksikan jajaran nya 
agar berkoordinasi dengan pihak terkait agar me-
ningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pem-
da dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi 
DTKS yang dilaksanakan oleh pemda. Selain itu, 
memfasilitasi pemda dalam melakukan pemadanan 
DTKS dengan NIK, serta melakukan evaluasi terha-
dap pemutakhiran DTKS yang dilaksanakan pemda. 
Mensos pun diminta lebih optimal dalam me-
lakukan verifikasi dan validasi atas data KPM PKH.

BPK juga meminta Mensos memberikan tegur-
an kepada bank penyalur atas kelalaiannya dalam 
melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
pengecekan ulang atas KKS yang tidak dapat didis-
tribusikan, mengembalikan dana bantuan sosial PKH, 
serta melakukan pengendalian dan pengawasan 
secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran 
bantuan sosial PKH.

Rekomendasi lainnya, Mensos diminta memve-
rifikasi data salur KPM yang tidak berhak menerima 
bantuan sosial PKH dan mengembalikan bantuan 
PKH tidak tepat sasaran. Kemudian, melakukan su-
rat perintah blokir rekening atas KPM yang belum 
bertransaksi dan mengeluarkan KPM yang tidak me-
lakukan transaksi lebih dari tiga bulan penyaluran 
dari daftar penerima bantuan sosial.

Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Men-
sos untuk melakukan validasi data KPM bantuan 
Program Sembako yang tercatat ganda dengan 
menonaktifkan KPM yang terbukti ganda dari data 
salur dan menyetorkan dana ke kas negara serta 
melakukan perbaik an atas data KPM yang memiliki 
NIK tidak valid. l

Mensos diminta memverifikasi 
data salur KPM yang tidak ber-
hak menerima bantuan sosial 
PKH dan mengembalikan ban-
tuan PKH tidak tepat sasaran.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
telah melaksanakan pemeriksaan 
de ngan tujuan tertentu (PDTT) atas 
Pengelolaan dan Pertanggung-
jawaban Program Bantuan Subsidi 
Gaji/Upah (BSU) bagi Pekerja/Buruh 

dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 
2020 pada Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa 

Barat, dan Jawa Tengah. Dari pemeriksaan ter-
sebut, BPK mengungkapkan permasalahan yang 
mengakibatkan penyaluran BSU oleh Kemnaker 
berisiko tidak tepat sasar an dan tidak tepat 
jumlah.

Salah satu temuan yang diungkap BPK, pe-
nerima BSU sebanyak 1.198.539 orang ternyata 
berdasarkan pemadanan data Direktorat Jende-
ral Pajak memiliki penghasilan di atas Rp5 juta.

MEMPERBAIKI PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH

BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan untuk membangun data 
ketenagakerjaan komprehensif, valid, dan andal sebagai bagian pengawasan 
ketenagakerjaan nasional.
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BPK juga menemukan, validitas data belum 
memadai. Hal itu antara lain Kemnaker belum 
memiliki database ketenagakerjaan yang andal. 
Selain itu, BPK menemukan, peserta aktif pada 
database BPJS Ketenagakerjaan memiliki NIK 
yang terdaftar lebih di satu pemberi kerja de-
ngan upah di bawah Rp5 juta.

Kemudian, data penerima BSU tidak sesuai 
ketentuan sebanyak 40.008 orang, penerima 
BSU menerima bantuan melebihi ketentuan 
sebanyak 4.276 orang dari 4.900 transaksi, dan 
data NIK penerima BSU tidak valid sebanyak 
8.908 orang.

Selain itu, terdapat penerima BSU berstatus 
PNS aktif sebanyak 46 orang, data upah pene-
rima BSU pada sumber daya manusia Program 
Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial 
tidak sesuai ketentuan dan 43 pegawai sudah 
tidak aktif bekerja, serta 
penerima BSU pada tiga 
pemberi kerja memiliki 
penghasilan di atas Rp5 
juta sebanyak 18 orang.

Permasalahan ter-
sebut mengakibatkan 
pe nyaluran BSU oleh 
Kemnaker berisiko tidak 
tepat sasaran dan tidak 
tepat jumlah.

BPK mengung-
kapkan, terjadi pembo-
rosan keuangan negara 
minimal sebesar Rp16,69 miliar pada penya -
luran BSU untuk 13.915 penerima dengan 
perincian yakni 4.900 penerima yang melebihi 
jumlah penyaluran senilai Rp5,88 miliar.

Kemudian, 8.908 penerima dengan NIK 
tidak valid senilai Rp10,68 miliar, 46 penerima 
dengan status PNS aktif senilai Rp55,2 juta, 43 
penerima yang sudah tidak aktif bekerja per 
Juni 2020 senilai Rp51,6 juta, dan 18 penerima 
yang berpengh asilan riil di atas Rp5 juta senilai 
Rp21,6 juta. BPK juga menyebut, dana BSU ter-
lambat disalurkan kepada 4.900 pekerja senilai 
Rp5,88 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh 
Kemnaker belum memiliki data ketenagaker-
jaan yang dirancang untuk pemberian BSU. 
Selain itu, petunjuk teknis penyaluran BSU 
belum mengatur proses verifikasi dan validasi 
data di BPJS Ketenagakerjaan dan di internal 
Kemnaker. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
pun merealisasikan penyaluran BSU tanpa 

mempertimbangkan verifikasi dan validasi dari 
pihak lain.

Atas kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal 
Kemnaker memberikan tanggapan dengan 
waktu persiapan yang relatif singkat, data BPJS 
Ketenagakerjaan merupakan data terbaik yang 
tersedia pada saat itu untuk digunakan dalam 
penyaluran BSU.

Kemudian, untuk dapat lebih meyakini ke-
benaran atas hasil pemadanan data dengan 
Dit jen Pajak dan tidak menimbulkan akibat 
yang merugikan bagi calon penerima bantuan 
yang memang berpenghasilan di bawah Rp5 
juta ke bawah, akan dilakukan verifikasi ulang 
terhadap 1.198.539 orang oleh Ditjen Pajak 
berdasarkan hasil rapat pada 10 November 
2020 yang dihadiri oleh KPK, Kemnaker, Ditjen 
Pajak, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk duplikasi pe -
nyaluran kepada 4.276 
orang KPA sudah me-
nyampaikan surat kepada 
pimpinan perusahaan 
penerima BSU untuk me -
ngembalikan dana yang 
tidak seharusnya mereka 
terima. Terkait hasil kon-
firmasi yang menyatakan 
bahwa peserta penerima 
BSU tidak memenuhi sya-
rat selanjutnya Kemnaker 
akan melakukan verifikasi 

dan validasi dan berkoordinasi dengan Instansi 
terkait dan Kementerian/Lembaga yang me-
nyelenggarakan bantuan pemerintah lainnya.

BPK merekomendasikan Menteri Kete-
nagakerjaan untuk membangun data kete-
nagakerjaan komprehensif, valid, dan andal 
sebagai bagian pengawasan ketenagakerjaan 
nasional.

Menaker juga perlu menjalin kerja sama 
pemadanan data dalam rangka membangun 
ketunggalan data ketenagakerjaan yang valid 
dan andal dengan berbagai pihak antara lain 
Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Ketena-
gakerjaan.

Selain itu, BPK merekomendasikan Menaker 
untuk memerintahkan Dirjen Pembinaan Hu-
bungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenaga-
kerjaan (PHI dan JSK) untuk menginstruksikan 
KPA dan PPK lebih cermat dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. l

Peserta aktif pada da-
tabase BPJS Ketenaga-
kerjaan memiliki NIK 
yang terdaf tar lebih 
di satu pemberi kerja 
de ngan upah di bawah 
Rp5 juta.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terus mengawal pelaksanaan pro-
gram Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-
PEN). Pada tahun ini, pemeriksaan 
PC-PEN oleh BPK menitikberatkan 

pada program perlindungan sosial yang akan 
ditelisik dari hulu ke hilir.

Seperti diketahui, BPK pada 2020 telah me-
lakukan pemeriksaan program PC-PEN untuk 
kegiatan-kegiatan refocusing dan realokasi, 

kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan 
ekonomi nasional (PEN), pengadaan barang/
jasa masa darurat bencana, dan manajemen 
penanggulang an bencana. Hasil pemeriksaan 
atas PC-PEN mengungkapkan 2.170 temuan 
yang memuat 2.843 permasalahan. Permasa-
lahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem 
pengendalian intern (SPI), 715 permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, serta 1.241 permasalahan 
aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).

MENELISIK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 
DARI HULU KE HILIR
Pemeriksaan pada tahun ini akan memperkaya hasil pemeriksaan PC-PEN 
yang telah dilakukan BPK pada 2020.

freepik
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Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Eva-
luasi dan Pengembangan (Kaditama Revbang) 
BPK Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, 
pemeriksaan PC-PEN dilaksanakan dalam 
kerang ka risk based comprehensive audit. Ini 
merupakan gabungan dari tujuan ketiga jenis 
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT) dengan menggunakan 
pendekatan audit universe.

“Secara umum tujuan pemeriksaan PC-PEN 
adalah menilai efektivitas, transparansi, akunta-
bilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara dalam kondisi 
darurat pandemi Covid-19,” kata Dwita kepada 
Warta Pemeriksa, 10 Agustus 2021.

Berdasarkan tujuan tersebut, ujar dia, terda-
pat tujuh pertanyaan yang perlu dijawab dalam 
pemeriksaan PC-PEN. Beberapa pertanyaan 
tersebut, antara lain, yaitu mengenai berapa 
dan bagaimana alokasi anggaran disediakan 
dan digunakan untuk apa saja. Lalu, berapa 
banyak dan bagaimana anggaran direalisasi-
kan, apakah sesuai peruntukkannya dan tepat 
salur. Salah satu pertanyaan lainnya yang harus 
dijawab dalam pemeriksaan adalah mengenai 
apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan 
penyalahgunaan ang garan dalam kondisi daru-
rat pandemi Covid-19. (Lihat Infografis)

Terkait pemeriksaan pada tahun ini, Dwita 
menjelaskan, sesuai dengan perencanaan pe-
meriksaan strategis, BPK akan melaksanakan 
Pemerik saan Penanganan Covid-19 Lanjutan 
Program Perlindungan Sosial yang pelaksa-
naannya dikoordinasikan oleh Auditorat Utama 

Keuangan Negara III. Lingkup pemeriksaan 
mencakup seluruh kegiatan yang terkait de-
ngan pengelolaan Program Perlindungan Sosial 
Lanjutan dalam rangka penanganan Covid-19 
yang dilakukan oleh kementerian terkait, meli-
puti Program Keluarga Harapan (PKH), Program 
Sembako/BPNT, Bantuan Sosial Tunai (BST), 
BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, 
Bantuan Kuota Internet, dan Bantuan Paket Da-
ta Pembelajaran Jarak Jauh.

Menurut Dwita, pemeriksaan pada tahun ini 
akan memperkaya hasil pemeriksaan yang telah 
dilakukan pada 2020. Pemeriksaan Program 
Perlindungan Sosial tahun 2021 akan menjawab 
tujuan pemeriksaan no: 
1. Berapa dan bagaimana alokasi anggaran di-

sediakan? Untuk apa saja?
2. Berapa dan bagaimana anggaran direalisasi-

kan? Apakah sesuai peruntukannya? Tepat 
salur?

3. Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah di-
terima oleh pihak yang berhak menerima? 
Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kua-
litas, tepat harga?

4. Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dila-
porkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai 
asersi?

5. Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan 
penyalahgunaan anggaran dalam kondisi da-
rurat pandemi Covid-19?

6. Apakah pengadaan barang dan jasa te-
lah dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan dalam masa pandemi 
Covid-19? 
Dengan demikian, ujar dia, tujuh pertanya-

an pemeriksaan terkait PC-PEN yang telah di-
lakukan oleh pemerintah dapat dijawab secara 
lebih menyeluruh sesuai fakta yang ada. “Dan 
BPK dapat memberikan rekomendasi yang 
komprehensif kepada pemerintah untuk mem-
perbaiki kelemahan yang ada dan meningkat -
kan pengendalian program-program strategis 
pemerintah dalam kondisi darurat,” kata Dwita.

Dwita menjelaskan, metodologi pemerik-
saan yang digunakan pada Pemeriksaan Pe-
nanganan Covid-19 Lanjutan khususnya pada 
Program Perlindungan Sosial, yaitu melalui pe-
meriksaan DTT (dengan tujuan tertentu) dalam 
hal ini kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan pada 
semester II tahun 2021. Pemeriksaan ini meru-
pakan bagian dari rangkaian pemeriksaan PC-
PEN yang menerapkan pendekatan riskbased 
comprehensive audit.

n B Dwita Pradana
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Hal pertama yang perlu dilakukan adalah 
mereviu dan memahami audit universe dalam 
pemeriksaan lanjutan ini. Untuk menggambarkan 
lingkup pemeriksaan yang mencakup the whole 
of government, digunakan terminologi audit 
universe. Pemahaman mengenai audit universe 
inilah yang menjadi titik tolak dalam merancang 
kebijakan, strategi, dan rencana Pemeriksaan 
Penanganan Covid-19 Lanjutan Program Perlin-
dungan Sosial.

Dwita memerinci, lingkup pemeriksaan 
atau audit universe meliputi empat hal utama. 
Pertama, program/kegiatan yang menjadi prio-
ritas pemerintah dalam Penanganan Covid-19 
Lanjutan Program Perlindungan Sosial. Kedua, 
sumber pendanaan program/kegiatan tersebut 
merupakan komponen dari keuangan negara, 
baik yang berasal dari APBN/APBD (onbudget) 
maupun di luar APBN/APBD (off budget).

Ketiga, siklus pengelolaan keuangan negara 
yang meliputi perencanaan dan penganggaran; 
implementasi program/kegiatan; monitoring, 
evaluasi, dan pengawasan; serta pelaporan dan 
pertanggungjawaban.

Lingkup keempat, yaitu para pemangku ke-
pentingan, mulai dari lembaga perwakilan (DPR, 
DPRD, dan DPD), pemerintah pusat (termasuk 
kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah, 
pihak pelaksana program/kegiatan, hingga pihak 
penerima manfaat.

Keempat lingkup tersebut dilihat dalam ke-
seluruhan konteks legal framework yang ada.
Penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan 
mempertimbangkan hasil analisis risiko dan isu 
yang menjadi perhatian publik (riskbased).

“Secara garis besar, pemeriksaan dapat di-
arahkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, 
dan inklusifitas (TAI audit) atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi 
pandemi, khususnya terkait dengan Penanganan 
Covid-19 Program Lanjutan Perlindungan Sosial, 
termasuk kepatuhan terhadap peraturan perun-
dang-undangan dalam situasi darurat pandemi.”

Ia menjelaskan, pemeriksaan DTT dilakukan 
dengan mengacu kepada metodologi peme-
riksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN) dan Petunjuk Pelaksanaan Peme-
riksaan Kepatuhan. (Lihat Infografis)

Dwita berharap time frame Pemeriksaan 
Penanganan Covid-19 Lanjutan ini dapat meng-
akomodasi semua prosedur pemeriksaan de ngan 
lingkup pemeriksaan yang cukup luas.  
Time frame pemeriksaan juga perlu mempertim-

bangkan kebijakan pemerintah terkait dengan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) pada daerah-daerah tertentu yang men-
jadi sampel pemeriksaan. “Walau dengan time 
frame yang terbatas, target penyelesaian laporan 
hasil pemeriksaan Covid-19 lanjutan yang tetap 
memenuhi standar pemerik saan dapat tercapai.”

Pemeriksaan Penanganan Covid-19 Lanjut an 
Program Perlindungan Sosial Tahun 2021 meli-
batkan banyak satuan kerja (satker), baik peme-
riksaan maupun non-pemeriksaan. Kedepannya, 
BPK pun akan mengintegrasikan antara satker 
pemeriksaan dengan non-pemeriksaan, sehing-
ga pemeriksaan yang dihasilkan dapat lebih 
berkualitas.

Integrasi pelibatan banyak satuan kerja terkait 
dengan pemeriksaan perlu menerapkan Three Li
nes Model, dimana terdapat tiga unsur yang ter-
diri atas organ pengurus (governing body) yang 
merupakan pimpinan dari institusi dalam hal ini 
pimpinan BPK yang bertanggung jawab keselu-
ruhan atas penyeleng garaan pemeriksaan.

Kemudian, unsur kedua adalah pihak mana-
jemen yang terdiri atas lini pertama yang me-
lakukan fungsi operasional pemeriksaan dan lini 
kedua yang melakukan fungsi ekspertis, dukung-
an dan pemantauan terhadap lini pertama. Se-
lanjutnya, unsur ketiga adalah Inspektorat Utama 
sebagai lini ketiga yang melakukan independent 
quality assurance terhadap lini pertama dan ke-
dua. Semua unsur tersebut perlu bersinergi dan 
berkomunikasi secara efektif dan konstruktif un-
tuk keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan.

“Sebagai lini kedua, Ditama Revbang men-
dukung kegiatan pemeriksaan Covid-19 lanjut an 
melalui perencanaan strategis pemeriksaan lintas 
satker, pemenuhan juklak/juknis terkait pemerik-
saan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, 
melakukan penyusunan kajian atas aspek yang 
diperiksa, pendampingan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan metodologi pemeriksaan dan 
membantu dalam penyusun an dan evaluasi la-
poran hasil pemeriksaan,” kata Dwita. l

Walau dengan time frame yang 
terbatas, target penyelesaian 
laporan hasil pemeriksaan Covid-19 
lanjutan yang tetap memenuhi standar 
pemerik saan dapat tercapai.
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I
ndonesia kembali menyusun Voluntary 
National Review (VNR) dan menyam-
paikannya ke PBB melalui High Level 
Political Forum (HLPF) Economic and 
Social Council (Ecosoc) on Sustainable 
Development di New York, Amerika 

Serikat. Acara yang digelar secara hibrida 
ini merupakan VNR ketiga yang disusun 
BPK sejak 2017.   

HLPF yang digelar pada 6-17 Juli 2021 
ini mengangkat tema “Sustainable and 
Resilient Recovery from the Covid-19 Pan-
demic for the Achievement of the 2030 
Agenda”. HLPF merupakan forum tahunan 
bagi negara anggota PBB untuk membagi 
pengalaman, capaian, dan pembelajaran 
mengenai implementasi Agenda 2030 dan 
SDGs. 

Acara ini digelar dengan tiga tujuan. 
Pertama, untuk meningkatkan kredibilitas 

dan visibilitas peran supreme audit institu
tions dalam implementasi Agenda 2030 dan 
SDGs. Kedua, untuk mengikuti rang kaian 
sesi HLPF di integration segment dan minis
terial segment yang mendiskusikan isu-isu 
tema SDGs serta penyampaian VNR dalam 
rangka capaian Agenda 2030 dan SDGs. 

Ketiga, untuk memperoleh gambar an 
dan penjelasan yang utuh tentang kedu-
dukan dan peran badan-badan di ling-
kungan PBB. Khususnya yang terkait de-
ngan fungsi dan peran Independent Audit 
Advisory Committee (IAAC) dimana Wakil 
Ketua BPK merupakan juga Wakil Ketua 
IAAC PBB.

Peran BPK terkait SDGs dilakukan de-
ngan empat pendekatan sesuai panduan 
dari organisasi badan pemeriksa sedunia 
(INTOSAI). Pertama, memantau kinerja 
dan memeriksa bagaimana suatu negara 
menyiapkan implementasi Agenda 2030 
di semua tingkatan pemerintah pusat dan 
daerah. Kedua, mengadvokasi tata kelola 
yang baik dengan memastikan koordinasi 
wholeofgovernment, koherensi dan parti-
sipasi pemangku kepentingan yang luas. 

Ketiga, memastikan berfungsinya sis-
tem pengelolaan keuangan nasional (pub
lic financial management) yang transparan 
dan akuntabel yang mendukung tujuan 
SDGs yang ke 16. Keempat, memastikan 
SAI menjadi role model (leading by exam
ple) tata kelola pemerintah yang memper-
kuat pengaturan mengenai pemantauan, 
penilaian, dan pelaporan dalam implemen-
tasi SDGs.  

Pendekatan pertama telah selesai 
dilakukan BPK. Sedangkan pendekatan 
ketiga lainnya terus dikembangkan dan di-
lakukan secara berkesinambungan sampai 
dengan berakhirnya SDGs 2020.

Hasil reviu BPK atas VNR SDGs Indonesia 2021 
menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya 
menjaga kesinambungan VNR SDGs 2017 dan 2019.

BPK SAMPAIKAN VNR DI HLPF ECOSOC

n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono
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BPK telah melaksanakan reviu terhadap 
proses dan dokumen VNR yang diterima pa-
da saat proses penyusunan VNR SDGs 2021. 
BPK menetapkan tujuan reviu VNR SDGs 
2021, yaitu untuk menilai apakah pemerintah 
telah menyusun VNR SDGs Indonesia tahun 
2021 yang selaras dengan VNR SDGs Indo-
nesia tahun 2017 dan 2019. Kemudian mem-
pertimbangkan  hasil pemeriksaan BPK yang 
berkenaan capaian SDGs Indonesia serta 
melakukan due process sesuai dengan Hand-
book for the Preparation of VNR 2021.

Hasil reviu BPK atas VNR SDGs Indo-
nesia 2021 menunjukkan bahwa Peme-
rintah Indonesia telah berupaya menjaga 
kesinambung an VNR SDGs 2017 dan 
2019. Ini antara lain dengan memastikan 
pengung kapan prinsip-prinsip SDGs dan 
due process yang dipersyaratkan Handbook 
for the preparation of VNR 2021. 

Akan tetapi, pemerintah masih memer-
lukan pengungkapan memadai informasi 
dan analisis yang terkait dengan hasil dan 
tindak lanjut pemeriksaan BPK. Ini untuk 
memastikan tercapainya pengungkapan 
yang mencerminkan implementasi SDGs. 

Selain mengikuti rangkaian HLPF, BPK 
sebagai bagian dari delegasi Indonesia 
melakukan intervensi dalam integration seg
ment dan mengikuti opening session minis
terial segment. Kemudian menjadi bagian 
pernyataan Indonesia dalam penyampaian 
VNR Indonesia di depan negara anggota 
PBB yang mengikuti HLPF.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono 
dalam intervensinya menyatakan penting-
nya peranan lembaga pemeriksa untuk 
memastikan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan sektor publik. Hal ini terutama 
di tengah kondisi pandemik Covid-19. 

Selain itu, kehadiran dan peranan BPK 

dalam acara tersebut disebutkan secara 
jelas dalam pidato resmi Pemerintah Indo-
nesia dalam HLPF. Terutama mengenai pe-
ranan BPK dalam mereviu VNR Indonesia. 

Keterlibatan dan peranan ini merupakan 
hal yang pertama kali dilakukan oleh lem-
baga pemeriksa suatu negara dalam proses 
followup and review impelementasi SDGs. 
Ini sekaligus menjadi praktik terbaik yang 
dicantumkan dalam Laporan VNR Indonesia.

Bersamaan dengan partisipasinya dalam 
acara HLPF, Wakil Ketua BPK dalam kapa-
sitasnya sebagai Wakil Ketua Independent 
Audit Advisory Committee (IAAC) PBB 
melakukan pertemuan dengan pimpinan 
berbagai badan dan organisasi PBB di mar-
kas PBB. Pertemuan dengan para pejabat 
tinggi PBB tersebut di antaranya dengan 
Controller-Assistant Secretary-General for 
Programme Planning, Finance and Budget 
(OPPFB), Chair of the Advisory Committee 
on Administrative and Budgetary Questions 
(ACABQ), Under Secretary General UN for 
Department of Management Strategy, Po-
licy and Compliance (DMSPC), dan Under 
Secretary General for the Office of Internal 
Oversight Services (OIOS).

Dalam pertemuan dengan para pejabat 
tinggi tersebut Wakil Ketua membahas 
kedudukan dan peran badan PBB tersebut 
serta hubungan kerja dengan IAAC. Per-
temuan ini diperlukan guna memperkuat 
peranan IAAC sebagai dewan di bawah Ma-
jelis Umum PBB. IAAC merupakan lembaga 
yang bertanggung jawab untuk memberikan 
masukan dan membantu Majelis Umum da-
lam memenuhi tanggung jawab dan fungsi 
pengawasan. l

Pentingnya peranan lem-
baga pemeriksa untuk 
memastikan transparansi 
dan akuntabilitas pengelo-
laan sektor publik. Hal ini 
terutama di tengah kondi-
si pandemik Covid-19.

n  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharo 
Monoarfa didampingi  Wakil Ketua BPK menyampaikan pidato penyam-
paian VNR.
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A
nggota I/Pimpinan Pemerik-
saan Keuangan Negara I Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Hendra Susanto mengapresiasi 
dan memberikan selamat atas 
kesuksesan tim pemeriksa In-

ternational Maritime Organization (IMO) atau 
Organisasi Maritim Internasional yang telah me -
nyelesaikan penugasan pemeriksaan Laporan 
Keuangan IMO tahun anggaran 2020 secara 
tepat waktu. Meski pemeriksaan dilakukan secara 
jarak jauh dan dengan berbagai tantang an, BPK 
mampu menghasilkan pemeriksaan de ngan kuali-
tas yang sangat baik.

Hal tersebut disampaikan Hendra saat meng-
hadiri diskusi bulanan Accounting and Auditing 
Discussion Series (AADS) sesi 11 dengan meng-
angkat tema “Audit of International Maritime Or
ganization (IMO): Sharing Experience and Lesson 
Learnt on Challenges and Key Success Factors”. 
Acara itu diikuti oleh lebih dari 680 peserta dari 
Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BPK di 

seluruh Indonesia.
Hendra berharap, lewat pemeriksaan IMO, 

para auditor BPK mampu mempelajari pemerik-
saan pada organisasi internasional.

“Ini juga bagian untuk mempersiapkan pen-
calonan BPK sebagai Anggota United Nations 
Board of Auditors (UNBOA) pada periode 2026-
2032,” tutur Hendra.

Dalam diskusi tersebut, Pengendali Teknis 
Tim Pemeriksa IMO BPK Nanik Rahayu mema-
parkan pengalaman pemeriksaan IMO, termasuk 
menge nai tantangan-tantangan yang dihadapi. 
Nanik menjelaskan, pemeriksaan IMO memiliki 
komplek sitas yang tinggi. Hal ini karena IMO 
memiliki dua entitas yang laporan keuangannya 
dikonsolidasikan ke laporan keuangan IMO, yaitu 
World Maritime University (WMU) dan Internatio-
nal Maritime Law Institute (IMLI). Apalagi, IMO, 
WMU, dan IMLI terletak pada lokasi yang berbe-
da. IMO berada di London, Inggris. Adapun 
WMU berada di Malmo, Swedia dan IMLI terletak 
di Msida, Malta.

Selain itu, ketiga entitas tersebut memiliki 
proses bisnis dan kebijakan pengelolaan keuang-
an yang berbeda. Hal unik lainnya yang menjadi 
tantangan dalam pemeriksaan adalah karena 
adanya permintaan dari salah satu lembaga 
donor WMU, yaitu Nippon Foundation, untuk 
memeriksa penggunaan dana hibahnya. 

Dalam melakukan pemeriksaan, kata Nanik, 
Tim Pemeriksa IMO mengacu kepada standar 
internasional yaitu International Standards on 
Auditing (ISA). BPK juga menggunakan best 
practices dari Generally Accepted Accounting 
Principles di US (US-GAAP) dan Supreme Audit 
Institution (SAI) lainnya, seperti Australian Na-
tional Audit Office (ANAO) dan Audit Office of 
New South Wales (AO NSW), serta organisasi 
profesi akuntan seperti Chartered Professional 
Accountants (CPA) Canada.

MESKI PENUH TANTANGAN, 
BPK HASILKAN PEMERIKSAAN 
BERKUALITAS UNTUK IMO

Pemeriksaan terhadap IMO menunjukkan pentingnya peningkatan kemampuan 
adaptif dalam menghadapi perubahan di lingkungan pemeriksaan.

n  Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK 
 Hendra Susanto
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Terkait implementasi remote audit, Tim IMO 
mengacu kepada Juknis Pemerik saan Keuangan 
pada Masa Darurat yang diterbitkan Direktorat 
Litbang BPK pada 2020. “Kami juga mempela-
jari best practices yang disusun UN Panel, serta 
ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance 
on: Remote Audits yang diterbitkan pada 16 
April 2020,” tutur dia.

Hanya saja, best practices tersebut tentunya 
tidak seluruhnya diadopsi penuh. Terdapat se-
jumlah penyesuaian dalam konteks pemeriksaan 
IMO-WMU-IMLI. Adapun dalam pengembangan 
metodologi audit, Tim Pemeriksa IMO BPK juga 
menggunakan referensi akademis, antara lain 
dalam penentuan sampling serta memanfaatkan 
referensi dari pengalaman pemeriksaan yang 
telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa IAEA, re-
ferensi Juklak-Juknis di BPK, serta best practices 
dari ANAO dan AO NSW.

Nanik menambahkan, Tim juga melakukan 
penyesuaian terhadap program pemeriksaan 
untuk mengakomodasi pemeriksaan secara full 
remote audit. Awalnya, program pemeriksaan 
disusun dengan asumsi bahwa pemeriksaan 
akan dilakukan secara onsite. Penyesuaian ha-
rus dilakukan menyusul perkembangan pandemi 
Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan dan 
ditutupnya Inggris serta kota-kota lainnya di 
Eropa.

Penyesuaian program pemeriksaan ini di-
komunikasikan secara intensif dengan entitas 
sejak tahap perencanaan pemeriksaan, misal 
terkait rencana Tim Pemeriksa IMO untuk dapat 
melakukan remote access terhadap sistem dan 
database keuangan IMO serta rencana cash 
opname yang akan dilaksanakan melalui aplikasi 

zoom meeting telah disampaikan kepada entitas 
sejak diskusi pemahaman entitas.

Sedangkan penggunaan Entity Service Plan 
(ESP) dan Entity Assistance Schedule (EAP) diam-
bil dari best practice AO NSW. Dokumen ini 
berfungsi mengidentifikasi harapan manajemen, 
lingkup pemeriksaan, kesepakatan dalam meka-
nisme pelaksanaan dan juga parameter atas im-
plementasi misalnya jenis/nama dokumen, tang-
gal penyerahan dan Person in Charge (PIC).

Dalam pelaksanaannya, jam kerja selama 
pemeriksaan yang dilakukan secara full remote 
audit menjadi lebih panjang yang membuat tim 
pemeriksa seringkali harus lembur hingga larut 
malam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 
zona waktu antara 5 hingga 7 jam antara Jakar-
ta dan lokasi entitas yang diperiksa, sehingga 
proses pemeriksaan keuangan pada IMO-WMU-
IMLI memerlukan waktu yang lebih panjang dari 

n Nanik Rahayu

n Suasana AADS.
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durasi pemeriksaan di Indonesia pada umum -
nya. Selain itu, proses komunikasi dan pertukar-
an data secara full remote audit lebih banyak 
memakan waktu. “Namun, mereka sangat ko-
munikatif dengan kami. Setiap kami bertanya, 
mereka akan langsung menjawab baik melalui 
email, chat di microsoft team atau melalui meet
ing virtual,” katanya.

Menurut dia, pemeriksaan IMO-WMU-IMLI 
menunjukkan pentingnya peningkatan kemam-
puan adaptif dalam menghadapi perubahan di 
lingkungan pemeriksaan. Hal tersebut sangat 
penting guna mengatasi tantangan dalam pelak-
sanaan pemeriksaan pada situasi pandemi yang 
dapat memengaruhi penentuan strategi audit da-
lam hal pengelolaan waktu dan sumber daya.

Selain itu, keterlibatan pemeriksa senior juga 
sangat mempengaruhi proses pemeriksaan untuk 
mencapai tujuan pemeriksaan yang telah ditetap-
kan sesuai dengan jadwal pemeriksaan. Pembe-
rian contoh melalui kepemim pinan yang adaptif 
dapat memberikan arahan untuk tim dalam men-
capai target pemeriksaan sesuai dengan harapan 
penugasan.

Pengaplikasian full remote audit di tengah pan-
demi memerlukan dukungan infrastruktur yang res-
ponsif dan memadai. Selain itu, untuk menerapkan 
protokol kesehatan, diperlukan pemeriksaan anti-
gen secara berkala, sterilisasi ruangan secara rutin, 
penyediaan ruang kerja yang nyaman, penyediaan 

pasokan kebutuhan kesehatan serta pengaturan 
jadwal yang memadai.

Selama melaksanakan pemeriksaan, tim BPK 
terus berupaya untuk dapat menyampaikan pe-
san secara jelas dengan pilihan tone yang sesuai. 
Strategi ini dilakukan antara lain dalam komunika-
si hasil pemeriksaan Long Form Report yang meli-
batkan tenaga ahli seperti Senior Advisor ANAO, 
Kristian Gage, untuk memberikan masukan dalam 
proses pelaporan tersebut.

“Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan dan 
proses komunikasi yang dilakukan BPK melalui 
LFR dapat dilihat dari adanya apresiasi dari ma-
najemen IMO, di mana untuk pertama kali nya 
laporan dari pemeriksa eksternal mendapatkan 
perhatian dari member state pada IMO Council 
Meeting. Hal ini menjadi catatan yang membang-
gakan dan juga motivasi bagi BPK untuk dapat 
menjadi role model serta meningkatkan kualitas 
dari proses komunikasi efektif dalam pemeriksaan 
untuk membangun harmonisasi yang berkesinam-
bungan dengan entitas,” ujar dia menambahkan.

Nanik mengatakan, pengalaman BPK dalam 
memeriksa IMO diharapkan dapat membantu 
kinerja kementerian/lembaga di Indonesia, khu-
susnya terkait isu yang dikelola di bawah Kemen-
terian Perhubungan. Tim BPK dapat menjadi 
jembatan dalam rangka pendalaman pemahaman 
dan juga pelaksanaan standardisasi pengelolaan 
perhubung an laut. l

n Tim pemeriksa IMO, WMI, dan IMLI.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
berinisiatif membentuk forum 
lembaga pemeriksa (supreme au-
dit institution/SAI) negara-negara 
anggota G-20 atau SAI20. Forum 
tersebut dibentuk BPK untuk 

mendukung Presidensi G-20 Indonesia yang 
berlangsung pada 1 Desember 2021 hingga 
November 2022.

BPK pun mulai menyampaikan rencana 
pembentukan forum tersebut kepada sejumlah 
SAI dari negara anggota G-20. Pada Juli lalu, 
BPK menggelar diskusi bilateral secara virtual 
dengan SAI India pada Senin (19/7) dan SAI 
Afrika Selatan pada (28/7). Diskusi tersebut di-
pimpin Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

Bahtiar dalam sambutannya menyam-
paikan, Indonesia sebagai Presidensi G-20 
berinisiatif membentuk SAI20 untuk beberapa 
tujuan. Tujuan pertama adalah berkontribusi 
kepada para pimpinan G-20, terutama dalam 
hal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola 
keuangan yang baik.

Tujuan kedua, kata Bahtiar, untuk berbagi 
pandangan, pengetahuan, dan best practices 
antara SAI di G-20, khususnya dalam mengha-
dapi tantangan pandemi, pemulihan ekonomi, 
dan meningkatkan implementasi Sustainable 
Development Goals (SDGs).

Sedangkan tujuan lain dibentuknya SAI20 
untuk membangun kemitraan secara global 
dengan berbagai pemangku kepentingan, 
berkontribusi pada komunitas G-20 dengan 
memberikan solusi dan promosi tata kelola 
yang baik dan akuntabel berdasarkan mandat, 
peran dan fungsi SAI.

“Kami memandang inisiatif pembentukan 
SAI20 merupakan momen tepat dan krusial, 
apalagi di tengah tantangan pandemi Co-
vid-19 yang dahsyat saat ini,” kata Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, dampak pandemi 
Covid-19 dirasakan oleh hampir semua nega-
ra. Pandemi telah menyebabkan guncangan 

BPK SAMPAIKAN RENCANA PEMBENTUKAN SAI20 
KEPADA INDIA DAN AFRIKA SELATAN

SAI20 akan memperkuat semangat kemitraan dan kolaborasi antara SAI, pemerintah, 
dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19.

Kami memandang inisiatif pem-
bentukan SAI20 me rupakan 
momen tepat dan krusial, apalagi 
di tengah tantangan pandemi 
Covid-19 yang dahsyat saat ini.

n Diskusi Bilateral dengan SAI India.
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dan perlambatan ekonomi. Menurut dia, nega-
ra-negara G-20 memiliki peran penting dalam 
upaya pemulihan global.

“Menyadari bahwa pemulihan pasca pandemi 
merupakan tugas yang menantang bagi banyak 
negara, SAI20 diharapkan dapat berperan se-
bagai mitra strategis bagi pemerintah di G-20 
de ngan memberikan oversight, insight, dan fore
sight,” ucap dia.

Bahtiar menilai, forum SAI20 dapat membantu 
mengembangkan ide dan berbagi pengalaman 
atau praktik terbaik tentang bagaimana SAI ber-
tindak dalam fase respons dan pemulihan dam-
pak pandemi Covid-19, termasuk mempercepat 
pencapaian SDG’s. SAI20 akan memperkuat 
semangat kemitraan dan kolaborasi antara SAI, 
pemerintah, dan pemang ku kepentingan untuk 
bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19.

“Kami juga ingin menginformasikan bahwa 
Menteri Luar Negeri Indonesia telah menyam-
paikan informasi mengenai inisiatif SAI20 kepa-
da beberapa menteri negara G-20 di sela-sela 

Pertemuan Menteri Luar Negeri G-20 bulan lalu 
di Italia. Gagasan SAI20 pun ternyata disambut 
baik,” ujar dia.

Diskusi bilateral antara BPK dengan SAI India 
dan SAI Afrika Selatan yang dilakukan secara ter-
pisah juga diikuti Kepala Biro Humas dan Kerja 
Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti dan 
Pemeriksa Madya  Auditorat Investigasi Keuang-
an Negara Pusat BPK Yudi Ramdan Budiman. 
Selain itu, diha diri Kepala Bagian Kerja Sama In-
ternasional Kusuma Ayu Rusnasanti serta Kepala 
Subbagian Kerja Sama INTOSAI, ASOSAI dan 
ASEANSAI Ami Rahmawati. l

n Diskusi Bilateral dengan SAI Afrika Selatan.
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Program apa saja yang bapak lakukan se-
bagai Kepala Perwakilan BPK Kalbar?

Salah satu program yang telah saya inisiasi 
dan kembangkan adalah perubahan pola kerja 
yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mem-
bangun budaya kerja TEGAS (Trust, Educated, 
Good Governance, Accountable, and Synergy). 
Pola kerja yang mengedepankan budaya kerja 
TEGAS diharapkan diterapkan pada seluruh pe-
gawai untuk semua kegiatan sesuai tupoksinya, 
sehingga pada akhirnya dapat mening katkan ke-
percayaan publik kepada BPK Perwakilan Kalbar.

Kemudian, meningkatkan fungsi sarana dan 
prasarana yang dimiliki. Kantor Perwakilan Kalbar 
yang didirikan tahun 2006 telah mengalami pe-
nataan ulang atas fungsi-fungsi ruangan termasuk 
sarana dan prasarana penunjangnya. Namun de-
mikian, saya memandang perlu adanya ruang an-
ruangan yang transparan (kaca) untuk menerima 
tamu, sehingga dapat diketahui kegiatan di da-
lamnya. Selain itu, perlu dilakukan penggantian 
untuk meubelair dan sarana pendukung lainnya 
yang sudah tidak maksimal digunakan. Namun 
demikian, karena ada pandemi Covid-19 dimana 
anggaran banyak terserap untuk penanggulang-
an pandemi tersebut, maka perlu dilakukan 
refocusing sehingga seluruh kegiatan bisa dilak-
sanakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, membangun komunikasi yang lebih 
baik kepada pihak pemangku kepentingan baik 
internal maupun eksternal. Komunikasi yang baik 

dan intensif akan meningkatkan kualitas hubung-
an menjadi lebih positif dan berdampak pada 
meningkatnya kepercayaan pihak luar kepada 
BPK Kalbar. Seperti pribahasa yang juga menjadi 
tagline kami, yaitu “Tak kenal Maka tak Sayang”.

Tagline tersebut penting untuk meningkatkan 
komunikasi. Mengenal dan berkomunikasi de-
ngan pemangku kepentingan dapat membuka 
wawasan terkait apa dan bagaimana kondisi pe-
ngelolaan keuangan suatu daerah. Dari komuni-
kasi tersebut, kita dapat mengetahui hal-hal yang 
menjadi kelemahan dalam pengelolaan keuang-
an daerah. Komunikasi yang dibangun dapat di-
lakukan dengan cara mendatangi para pemang ku 
kepentingan pada saat entry meeting, exit meet
ing, atau pada saat melakukan supervisi.

Perubahan apa yang diharapkan dapat ter-
jadi di Kalbar?

Pada dasarnya setiap perwakilan mempunyai 
budaya kerja yang berbeda-beda, namun tetap 
menjunjung nilai-nilai BPK, yaitu integritas, inde-
pendensi dan profesionalisme. Suatu hal yang 
pasti bahwa setiap kepala perwakilan berharap 
perwakilan yang dipimpinnya terus meng alami 
perubahan yang lebih baik dari masa-masa 
sebelumnya. Namun demikian, perubahan-
perubah an yang akan saya lakukan adalah per-
ubahan yang mendukung demi terwujudnya 
kepercayaan stakeholders.

Kembali saya tekankan bahwa suatu reko-

KEPALA PERWAKILAN BPK KALIMANTAN BARAT, RAHMADI

MENINGKATKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI 
MELALUI KOMUNIKASI

H
asil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan berarti jika tidak ditindaklanjuti 
oleh entitas. Hal ini yang juga ditekankan betul oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat, 
Rahmadi. Atas alasan itulah, Rahmadi bertekad untuk terus meningkatkan tindak lanjut rekomen-
dasi hasil pemeriksaan oleh entitas yang ada di Kalimantan Barat. Menurut dia, komunikasi men-
jadi salah satu kunci agar entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK Kalbar 
pun mengusung tagline “Tak Kenal maka tak Sayang” untuk meningkatkan komunikasi dengan 

para pemangku kepentingan. Kepada Warta Pemeriksa, Rahmadi menjelaskan secara panjang lebar terkait pe-
meriksaan, program serta upaya-upaya yang dilakukan BPK Kalbar untuk meningkatkan pengelolaan dan tang-
gungjawab keuangan daerah. Berikut petikan wawancara dengannya.
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mendasi hasil pemeriksaan tidak berarti apabila 
tidak ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa. Untuk 
itu, saya akan meningkatkan tindak lanjut reko-
mendasi atas hasil pemeriksaan, sehingga dapat 
menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang 
transparan, bersih dan akuntabel. Namun, hal 
ini tetap harus dibarengi dengan pemberian re-

komendasi berkualitas, sehingga 
entitas dapat menindaklanjuti 

rekomendasi tersebut de-
ngan cepat dan tepat.

Peningkatan kualitas 
kualitas komunikasi 
de ngan pegawai dan 
semua pemangku 
kepenting an juga 

menjadi hal yang 
sangat penting. Ini 
perlu dilakukan agar 

kepercayaan pega-
wai kepada pimpinan 

dan kepercayaan 

publik kepada BPK Kalbar semakin meningkat. 
Dengan mening katnya kualitas komunikasi yang 
juga dibarengi dengan peningkatan kualitas ha-
sil pemeriksaan, diharapkan dapat memberikan 
manfaat untuk perbaikan pengelolaan dan tang-
gung jawab ke uangan daerah.

Hal apa saja yang menurut bapak menjadi 
tantangan bagi BPK Perwakilan Kalbar?

Saat ini, dengan semakin berkembangnya 
teknologi dan informasi, dimana segala informasi 
menjadi terbuka dan cepat diketahui oleh publik, 
maka tantangannya adalah memperbaiki kuali-
tas komunikasi, baik internal maupun eksternal. 
Pemeriksaan yang berkualitas tidak akan berhasil 
tanpa komunikasi yang baik.

Sebagai contoh, rekomendasi yang kita ha-
silkan sangat baik untuk perbaikan pengelolaan 
keuangan daerah, tetapi apabila rekomendasi 
tersebut tidak dapat dikomunikasikan dengan te-
pat dan dengan cara yang dapat dipahami, maka 
rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. 
Saya sebagai pimpinan, perlu mengkomunikasi-
kan hal tersebut dengan baik kepada pemeriksa 
maupun kepada entitas, sehingga tujuan perbaik-
an pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Komunikasi dapat dilakukan secara formal 
maupun informal kepada pemangku kepenting-
an dan pegawai. Komunikasi kepada pegawai 
berupa memberi pengarahan, masukan terkait 
kendala dan masalah yang dihadapi dalam pe-
laksanaan tupoksi dan solusi atas suatu perma-
salahan yang dihadapi pemeriksa dengan pihak 
eksternal dalam kegiatan pemeriksaan.

Pemeriksaan yang berkuali-
tas akan menghasilkan re-
komendasi yang tepat dan 
dapat ditindaklanjuti secara 
maksimal oleh entitas. Efek 
dari rekomendasi tersebut, 
dapat meningkatkan kuali-
tas pengelolaan dan tanggu-
ng jawab keuangan daerah 
menjadi transparan, bersih 
dan akuntabel.

n Rahmadi
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Selanjutnya komunikasi kepada pihak eks-
ternal (entitas dan pihak lain) dilakukan saat 
entry meeting pemeriksaan, exit meeting, 
pe nyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP), 
pe nyerahan tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan (TLRHP), dan kegiatan-kegiatan 
lain yang diselenggarakan BPK Kalbar. Komu-
nikasi bisa juga dilakukan dengan melakukan 
diskusi-diskusi terbatas untuk membahas 
permasalah an yang perlu diselesaikan terkait 
pengelolaan keuangan daerah dan tindaklanjut 
hasil pemeriksaan.

Selain itu, komunikasi secara nonverbal me-
lalui media internet juga harus terus dilakukan. 
Memberikan informasi mengenai kegiatan ope-
rasional di BPK Kalbar baik kegiatan pemerik-
saan dan nonpemeriksaan, informasi mengenai 
tugas dan peran BPK di wilayah Kalimantan 
Barat, dan informasi-informasi lain yang dapat 
memberikan pemahaman kepada publik ten-
tang peran dan tugas BPK Kalbar dalam peme-
riksaan keuangan negara/daerah.

Seperti apa kiat-kiat yang dilakukan da-
lam menjaga kualitas pemeriksaan?

Perencanaan merupakan kunci keberhasilan 
pemeriksaan, sehingga harus dilakukan analisa 
prosedur dan langkah pemeriksaan yang lebih 
komprehensif. Pada tahap pelaksanaan, saya 
usahakan untuk mengikuti kegiatan entry meet
ing, exit meeting, dan supervisi. Tujuan kegiat-
an ini adalah melakukan komunikasi dengan 
entitas dan meyakinkan bahwa tim pemeriksa 
telah bekerja sesuai dengan rencana pemerik-
saan dan telah menerapkan nilai-nilai BPK, yaitu 
integritas, independensi dan profesionalisme.

 Untuk kontrol tim di lapangan, setiap tim 
wajib membuat laporan mingguan terkait Lang-
kah yang telah dilaksanakan, hasil pemeriksaan 
dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 
Pada tahap pelaporan, pada tahap ini meru-
pakan titik yang paling krusial melalui koreksi 
berjenjang dan koreksi silang antar Tim. Oleh 
sebab itu, diatur waktu yang ketat untuk penyu-
sunan laporan, koreksi berjenjang dan koreksi 
silang antartim. 

Dalam hal komunikasi kepada pemangku 
kepentingan, selain pada saat entry meeting 
maupun exit meeting, saya lakukan juga pada 
saat penyerahan lapor an atau mengundang se-
cara formal ke Kantor BPK Kalbar. Untuk perte-
muan dengan inspektorat provinsi, kabupaten/
kota yang merupakan mitra kerja BPK dilakukan 

minimal saat melakukan pembahasan TLRHP.  
Selain itu, saya mempunyai program Coffee 
Morning untuk pertemuan secara berkala yang 
membahas terkait permasalahan-permasalahan 
yang mung kin terjadi di wilayah kerjanya ma-
sing-masing.

Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan 
program-program yang dijalankan BPK Kal-
bar?

Program-program tersebut dinyatakan ber-
hasil apabila BPK Kalbar dapat memberikan 
rekomendasi yang berkualitas, relevan, dapat 
diaplikasikan, dan dapat ditindaklanjuti. Sejalan 
dengan itu, maka penyelesaian tindak lanjut 
atas rekomendasi tersebut menjadi meningkat 
dan pada gilirannya tata kelola keuangan pe-
merintah daerah semakin berkualitas.

Sedangkan terkait komunikasi, jika komu-
nikasi yang dilakukan oleh BPK Kalbar dengan 
stakeholders dilakukan dengan baik dan meng-
hasilkan interaksi yang positif, maka tidak ada 
lagi pengaduan atau pemberitaan-pemberitaan 
negatif yang ditujukan kepada BPK Kalbar, dan 
semakin banyak masyarakat yang meminta in-
formasi kepada BPK Kalbar terkait pengelolaan 
keuangan daerah.

Kira-kira dampak apa yang akan tercipta 
dari program yang dijalankan?

Dampaknya adalah publik akan memper-
cayai hasil pemeriksaan yang dihasilkan BPK 
dan lapor an hasil pemeriksaan selalu ditunggu 
oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
daerah menjadi transparan dan akuntabel, se-
hingga dapat digunakan/diandalkan sebagai 
salah indikator dalam menilai keberhasilan 
daerah. Selain itu, untuk internal BPK Kalbar 
akan meningkat kan pemahaman penerapan ni-
lai-nilai BPK, yaitu integritas, independensi, dan 
profesionalisme menjadi budaya kerja.

Target dan harapan apa yang ingin bapak 
wujudkan?

Tentu, target dan harapan saya adalah 
agar apa yang menjadi program-program saya 
seluruh nya dapat tercapai. Pegawai BPK menja-
di pegawai yang dapat melaksanakan tupoksi-
nya secara profesional, dengan tidak ada tekan-
an, bekerja dengan bahagia. Mengingat saat ini 
masih pandemi Covid-19, diharapkan pegawai 
selalu berbahagia. Lalu, BPK menjadi institusi 
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BPK Perwakilan Kalbar masih berjuang untuk memperoleh 
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Usaha-usaha untuk 
memper oleh predikat tersebut telah dibangun bersama seluruh 
komponen di BPK Perwakilan Kalbar.

yang disegani dan dipercaya oleh masya rakat. 
Informasi yang disampaikan BPK dapat diterima 
dan dijadikan acuan dalam pengelolaan keuang-
an daerah.

Pesan apa yang ingin disampaikan kepa-
da para pegawai BPK Kalbar?

BPK Perwakilan Kalbar masih berjuang untuk 
memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK). Usaha-usaha untuk memper oleh predikat 
tersebut telah dibangun bersama seluruh kom-
ponen di BPK Perwakilan Kalbar. Saya harapkan 
seluruh pegawai BPK Perwakilan Kalbar berpe-
ran aktif, mendukung kegiatan ini dan tidak ada 
seorang pun berperilaku yang dapat mengham-
bat perolehan predikat WBK tersebut.

Pegawai juga harus senantiasa menjaga 
kepercayaan publik terhadap BPK Perwakilan 
Kalimantan Barat, yaitu dengan cara selalu 
mening katkan kualitas LHP, menjadikan nilai-ni-
lai BPK sebagai budaya kerja dan selalu me-
naati kode etik. Apabila publik tidak percaya 
dengan BPK Perwakilan Kalimantan Barat, da-
pat berdampak pada kewibawaan BPK semakin 
menurun dan keberadaannya menjadi tidak 
berarti. Yang terakhir, selalu disiplin dalam se-
gala hal, karena kedisiplinan merupakan kunci 
keberhasilan dalam menjalankan tugas yang 
diemban.

Terkait karier di BPK, bagaimana kisah 
bapak mengawali pengabdian di BPK hingga 
saat ini menjadi Kepala Perwakilan BPK Kal-
bar?

Saat awal karier di BPK pada tahun 1996, 
saya ditempatkan sebagai pemeriksa pada Sub 
Auditorat V.B.1 (BUMN Bidang Perkebunan 
dan Kehutanan). Selama 10 tahun menggeluti 
pemeriksaan pada BUMN, pada 2006 saya 
dimutasi ke BPK Perwakilan Jawa Barat. Ter-
nyata, terdapat perbedaan yang signifikan an-
tara BUMN dan APBD, yaitu antara lain terkait 
aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan 
daerah dan Standar Akuntansi, sehingga perlu 

dilakukan pemahaman yang lebih.
 Hanya sekitar satu setengah tahun di 

Perwakilan Jawa Barat, selanjutnya pada 2007 
saya dipercaya untuk menjadi Kepala Seksi pa-
da Perwakilan Maluku Utara dan dilanjutkan se-
bagai Kepala Seksi pada Sub Auditorat III.A.1.1 
yang membawahi Lembaga Negara hingga 
tahun 2011.

Lalu, dalam kurun waktu 2011-2014, saya 
dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai 
Kepala Sub Auditorat Sulawesi Tengah II. Seba-
gai Kepala Sub Auditorat yang baru, saya harus 
banyak belajar dan ingin mengetahui menga-
pa opini LKPD di Sulawesi Tengah belum ada 
yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Saat itu, saya berupaya meningkatkan 
komunikasi dengan entitas. Setelah adanya 
optimalisasi dalam komunikasi dengan entitas 
pemeriksaan, maka untuk tahun pertama ada 
tiga pemda yang memperoleh opini WTP untuk 
LKPD tahun 2011.

Saya menjabat Kepala Sub Auditorat Su-
lawesi Tenggah II selama lebih kurang 3 tahun. 
Pada 2014 saya beralih tugas menjadi Kepala 
Sub Auditorat VII.D.3, yaitu Sub Auditorat yang 
membawahi BUMN Perdagangan dan Jasa 
Lainnya (Perum Bulog, PT Posindo, PT Suco-
findo dan lainnya). Kegiatan pemeriksaan yang 
disering dilakukan saat menduduki jabatan ini 
adalah melakukan pemeriksaan atas Subsidi 
Rastra pada Perum Bulog, di samping tugas-tu-
gas pemeriksaan pada BUMN lainnya.

Pada saat menjabat Kepala Sub Auditorat 
VII.D.3, saya mengikuti Lelang Jabatan untuk 
Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Perwakilan). 
Setelah beberapa kali mengikuti lelang jabat-
an, maka pada bulan Juli 2019 saya dipercaya 
untuk mengemban amanah sebagai Kepala 
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Periode 
jabatan sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Go-
rontalo selama 1 tahun 2 bulan (sampai dengan 
Oktober 2020). Selanjutnya sejak Oktober 2020 
hingga saat ini saya ditunjuk menjadi Kepala 
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. l
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BPK telah mengumumkan hasil pemerik-
saan atas Penanganan Covid-19 dan Pemulih-
an Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam IHPS 
II 2020. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 
hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan de-
ngan program PC-PEN di bawah Kementerian 
Sosial?

Sebetulnya saya malu sekali. Sebelumnya, 
saya ini adalah seorang PNS. Kemudian, saya 
menjadi walikota. Saya tidak pernah, baik ketika 
menjadi pimpinan unit maupun saat menjadi wa-
likota, ada temuan yang terus terang membuat 
saya shock seperti di Kementerian Sosial ini.

Sebetulnya, secara manusiawi harus saya 
akui saya itu malu. Tapi, saya tidak bisa mundur. 
Oleh karena itu, yang ke depan harus lebih 
baik.

Jadi, saya sampaikan ke teman-teman di 

Kemensos bahwa sebenarnya pemeriksaan dari 
BPK itu bagi saya bukan sekadar evaluasi tahun-
an. Pemeriksaan itu bagi saya adalah kontrol 
untuk saya sebagai manajer atau pemimpin. 
Apakah kerjanya sudah benar atau belum?

Bukan dari sisi pertanggungjawaban 
keuang an saja, tapi juga dari sisi managerial. 
Karena sering sekali misalnya temuan itu bukan 
hanya soal kerugian negara. Tapi ada juga yang 
berkaitan dengan temuan administrasi penge-
lolaan penganggaran. Nah, itu bagi saya adalah 
koreksi untuk mengetahui kinerja kami apakah  
sudah mengikuti langkah-langkah dan aturan 
yang sudah ada.

Jadi bukan sekadar pemeriksaan, tapi ba-
gi saya itu adalah alat untuk koreksi diri saya 
sebagai pemimpin maupun manajer di suatu 
lembaga.

MENTERI SOSIAL, TRI RISMAHARINI
MEMPERBAIKI AKUNTABILITAS BANTUAN SOSIAL

M
enteri Sosial Tri Rismaharini bertekad memperbaiki akuntabilitas dan ta-
ta kelola keuangan di Kementerian Sosial. Mantan walikota Surabaya itu 
mengakui pemeriksaan BPK sangat diperlukan sebagai alat koreksi kinerja. 
Oleh karena itu, Risma berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pe-
meriksaan BPK seoptimal mungkin. Berikut petikan wawancanya dengan 
Warta Pemeriksa.

n Tri Rismaharini
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Bagaimana strategi Ibu dalam menin-
daklanjuti rekomendasi BPK terkait program 
di Kemensos?

Saya memberikan arahan kepada staf dan 
saya mengumpulkan dirjen (direktur jenderal) 
sampai ke seluruh pegawai bukan hanya peja-
bat. Kemudian, saya jelaskan betapa pentingnya 
yang namanya akuntabilitas untuk pertanggung-
jawaban kita. Kemudian yang juga penting 
adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat 
dengan lebih baik.

Selain itu, saya menugaskan inspektur untuk 
melakukan pemeriksaan setiap triwulan. Hal ini 
dilakukan untuk memitigasi kesalahan yang ber-
potensi muncul. Sehingga, kalau ada kesalahan 
itu bisa diperbaiki sebelum akhir tahun.

Saya juga membuat panduan yang saya arah-
kan langsung kepada para pejabat dan juga ke-
pada staf di Kemensos bagaimana pengelolaan 
anggaran itu bisa lebih tertib dan lebih akuntabel.

Salah satu rekomendasi BPK adalah terkait 
pengawasan atas penyaluran bantuan di ling-
kup Kementerian Sosial. Apa yang akan Ibu 
lakukan ke depan untuk memperbaikinya?

Saya telah menghadap ke Presiden (Joko 
Widodo). Waktu itu, saya sampaikan bagaimana 
kalau bentuk bantuan yang disalurkan bukan ba-
rang tapi bentuknya tunai transfer.

Ini sudah mulai dan saya kira beban saya 
menjadi lebih ringan. Karena yang kita lakukan 
adalah mengubah jenis bantuan, bukan berupa 
barang lagi tapi berbentuk transfer.

Kemudian, yang kedua perlu dilakukan 
adalah monitoring di lapangan. Saya bekerja 
sama dengan Kejaksaan Agung, Mabes Polri, 
dan BPKP untuk memantau di lapangan secara 
langsung. Jadi, permasalahan yang muncul di la-
pangan kita tangani secepat mungkin.

Kemudian, yang ketiga adalah membuat 
transparan seluruh proses maupun data peneri-
ma bantuan. Sehingga, siapa pun bisa menge-
cek dan mengontrol apakah mereka sudah benar 
menerima bantuan atau belum.

Akurasi data penerima bantuan juga menja-
di sorotan BPK. Bagaimana strategi Kemensos 

untuk melakukan validasi dan pemutakhiran 
data ini?

Ketika saya awal masuk di Kemensos, saya 
membaca laporan hasil pemeriksaan BPK, KPK, 
dan juga BPKP. Kemudian, laporan itu coba saya 
tindaklanjuti. Ketiga lembaga tadi, menyebutkan 
soal data. Oleh karena itu, menjadi prioritas saya 
untuk menangani masalah data bantuan ini.

Alhamdulillah meskipun berat kita kerja sam-
pai pukul dua pagi. Kadang juga tidak pulang, 
Sabtu-Minggu pun masuk. Alhamdulillah, saat ini 
95 persen sudah bisa selesai.

Data tersebut awalnya terpisah-pisah. Kami 
memiliki empat pulau data yakni Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Program Ke-
luarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Empat data ini kini menjadi satu data yang 
kita tangani secara komprehensif. Dengan hal 
itu, kita bisa mengetahui ada data ganda atau 
ada data yang tidak padan dengan data kepen-
dudukan.

Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan 
itu dan semua sudah padan dengan data kepen-
dudukan. Kecuali, di daerah Papua, Papua Barat, 
Maluku Utara, Maluku, NTT, dan komunitas adat 
terpencil. Ini karena masih diperlukan perekaman 
data kependudukan mengingat perekamannya 
saat ini masih di bawah 50 persen.

Jadi kami kesulitan kalau dipadankan dengan 
data kependudukan. Mereka mungkin nantinya 
justru tidak menerima bantuan padahal mereka 
membutuhkan.

Kami juga bekerja sama dengan Ditjen Duk-
capil agar perekaman data kependudukan ini 
bisa ditangani secara intens untuk meningkatkan 
akurasi data penyaluran bansos.

Jadi, saya sampaikan ke 
teman-teman di Kemensos 
bahwa sebenarnya 
pemeriksaan dari BPK itu 
bagi saya bukan sekadar 
evaluasi tahun an. Pemerik-
saan itu bagi saya adalah 
kontrol untuk saya sebagai 
manajer atau pemimpin.
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Ke depannya, apakah penyampaian ban-
tuan akan semakin mengandalkan teknologi 
digital?

Saya kira kita memang harus banyak meman-
faatkan teknologi. Saya ingat ketika mulai berka-
rier di Surabaya, saat itu infrastruktur teknologi 
sangat minim. Tapi, kemudian saya nekat dan 
ternyata bisa berjalan walaupun terbatas.

Jadi memang kita harus mulai menggunakan 
teknologi dan terbiasa dengan teknologi. Ini 
perlu dilakukan sampai kapan pun bukan hanya 
di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kontrol 
akan lebih mudah dan meringankan kita sendiri.

Dulu apabila ada pemeriksaan BPK itu kami 
sampai tidak tidur. Tapi, sekarang sudah tidak 
begitu lagi karena sudah dibantu teknologi.

Bahkan, saya minta teman-teman BPK di 
Jatim itu pemeriksaan 
ja ngan cuma setahun se-
kali, tapi kalau bisa bebe-
rapa kali. Kita akan buka 
data sistem pengelolaan 
keuangan dan kemudian 
BPK bisa masuk meme-
riksa.

Jadi itu akan sangat 
mudah sekali kalau kita 
semua menggunakan 
teknologi. Pertanggung-
jawabannya juga lebih 
jelas dan lebih mudah.

Apa tantangan Ke-
mensos dalam mengha-
dapi pandemi?

Saya kira memang yang paling berat adalah 
ketika mendapatkan tugas mengelola kemente-
rian ini. Terus terang, menurut saya, kementerian 
ini mungkin tertinggal sekian tahun dibanding-
kan Surabaya.

Bahkan, saya ini masih harus menulis. Saya 
mungkin hampir sepuluh tahun tidak memegang 
pulpen kecuali pada momen tertentu karena di 
Surabaya itu semua sudah pakai elektronik.

Tantangan selanjutnya adalah mengubah 
mindset dari amtenar menjadi pelayan. Terus 
terang itu tantangan berat untuk kami.

Saya juga meminta staf Kemensos untuk 
memperhatikan hasil evaluasi atau pemeriksaan 
karena itu adalah koreksi untuk langkah-langkah 
yang sudah kita lakukan. Hal itu seperti hasil pe-
meriksaan BPK atau BPKP.

Saya sempat mengecek tindak lanjut reko-

mendasi yang sudah dikerjakan. Ternyata banyak 
yang belum diselesaikan. Ini salah satu tantangan.

Awalnya, saya kira saya hanya perlu mena-
ngani rekomendasi di era Presiden Joko Widodo 
saja, Namun, ternyata saya juga harus membe-
reskan rekomendasi yang keluar pada 2009 atau 
bahkan 2002.

Jadi saya paksa teman-teman untuk menye-
lesaikan rekomendasi BPK termasuk tahun-tahun 
yang ada di masa lampau. Saya percaya sepan-
jang niat kita ada untuk menyelesaikan itu, pasti 
Tuhan akan membantu.

Apa harapan Ibu terhadap pemeriksaan 
BPK?

Saya kemarin sempat marah kepada staf saya 
setelah ada evaluasi dari BPK. Saya bilang, kita 

semestinya harus 
bersyukur dengan 
adanya pemeriksaan 
BPK karena kita bisa 
melakukan evaluasi 
sejak awal.

Saya juga me-
minta eselon 1 di 
Kemensos untuk 
menangani tindak 
lanjut hasil peme-
riksaan BPK secara 
langsung. Saya, 
waktu menjadi wa-
likota, turun lang-
sung berkomunikasi 
dengan BPK untuk 

menggali masalah atau temuan yang ada. Saya 
bahkan sempat turun ke lapangan untuk mem-
bereskan aset yang hilang.

Memang itu adalah bagian dari pertang-
gungjawaban kita. Mau tidak mau, karena kita 
menggunakan uang negara maka kita harus ber-
tanggung jawab. Itu tantangan luar biasa berat 
untuk saya karena memang harus mengubah 
mindset dan paradigma yang ada di Kemensos 
selama ini.

Tapi sekali lagi itulah tantangan bagi saya 
sebagai menteri sosial yang meskipun memang 
berat tapi saya mencoba menjalankan amanah 
Tuhan ini dengan baik. Saya juga kebetulan se-
belumnya menjadi PNS dan walikota sehingga 
paham dengan administrasi negara. Sehingga, 
saya bisa menjelaskan kepada staf yang harus 
mereka tindak lanjuti itu seperti apa. Namun, ini 
memang harus sering-sering diingatkan. l

Mau tidak mau, karena kita 
menggunakan uang negara 
maka kita harus bertang-
gung jawab. Itu tantangan 
luar biasa berat untuk saya 
karena memang harus 
mengubah mindset dan 
paradigma yang ada 
di Kemensos selama ini.



SUDUT PANDANG

41WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 7  n  VOL. IV  n  JULI 2021

BPK telah mengumumkan hasil 
pemerik saan atas PC-PEN dalam IHPS II 
2020. Bagaimana pendapat bapak menge-
nai hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan 
dengan program PC-PEN di bawah Ke-
menkop UKM?

Pelaksanaan program PC-PEN meru-
pakan kebijakan pemerintah dalam rangka 
situasi pandemi, menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan 
stabilitas sistem keuangan negara yang ber-
sifat kedaruratan.

Terkait hasil pemeriksaan BPK atas pro-
gram PC-PEN di bawah Kementerian Kope-

rasi dan UKM, menurut pendapat kami ber-
sifat konstruktif atau membangun. Sehing ga, 
pemeriksaan BPK dapat kami jadikan seba-
gai acuan untuk melakukan perbaikan pro-
gram PC-PEN di tahun 2021.

Bagaimana strategi bapak dalam me-
nindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi 
BPK terkait program PC-PEN?

Strategi dalam menindaklanjuti rekomen-
dasi-rekomendasi BPK terkait program PC-
PEN yaitu melakukan akselerasi penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi BPK. Selain itu, 
melakukan pembahasan dengan BPK terkait 

MENTERI KOPERASI DAN UKM, TETEN MASDUKI
PEMERIKSAAN BPK JADI ACUAN PERBAIKAN

M
enteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 
berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PC-PEN) yang dijalankan Kemenkop UKM. Menurut Teten, pemeriksaan dan 
rekomendasi BPK sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas program PC-
PEN. Berikut petikan wawancara tertulis Warta Pemeriksa dengan Menkop UKM.

kemenkopukm.go.id
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kesesuaian tindak lanjut dengan substansi re-
komendasi dalam laporan hasil pemeriksaan 
(LHP).

Kemudian, kami juga membangun komit-
men pada setiap level manajemen untuk se-
gera melaksanakan tindak lanjut atas temuan 
BPK sesuai dengan rekomendasi dan me-
lakukan koordinasi serta konsolidasi internal.

Hal yang tak kalah penting adalah kami 
terus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi 
Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut 
(SIPTL) BPK, sehingga tindak lanjut yang 
telah dilaksanakan oleh unit terkait dapat se-
cara real time tersampaikan ke BPK. Melalui 
SIPTL, dokumen tindak lanjut berupa soft 
file pun tersimpan dengan tertib serta me-
mudahkan untuk dilakukan monitoring atas 
penyelesaian tindak lanjut.

BPK menemukan sejumlah hal yang ma-
sih perlu diperbaiki oleh Kemenkop UKM 
dalam PC-PEN. Antara lain, pengusulan 
calon penerima bantuan tidak didukung 
de ngan data yang lengkap dan belum 
sepenuhnya diverifikasi kebenarannya. 
Selain itu, terdapat penerima BPUM yang 
tidak sesuai dengan kriteria. Bagaimana 

tanggap an bapak atas temuan BPK ter-
sebut? Seperti apa langkah-langkah 

perbaikan yang akan dilakukan?
Terkait temuan tersebut, Ke-
menterian koperasi dan UKM 

telah melakukan pembahas-
an mengenai  validitas 

data yang disam-
paikan oleh BPK. 

Kami juga telah 
melakukan 

tindak 
lanjut 

atas temuan BPK sesuai rekomendasi yang 
disampaikan.  Di samping itu, dari pihak in-
ternal Kementerian Koperasi dan UKM terus 
melakukan monitoring dan evaluasi, sehing-
ga penyaluran dana BPUM sampai kepada 
penerima dan tepat sasaran.

Secara internal, Kementerian Koperasi 
dan UKM selalu melakukan identifikasi dan 
mitigasi risiko terkait dengan ketidaktepatan 
sasaran. Apabila setelah dilakukan verifikasi 
penerima BPUM memang benar tidak tepat 
sasaran, maka akan dilakukan pemblokiran 
pada rekening penerima BPUM yang belum 
mencairkan dana BPUM. Setelah itu di-
lakukan penyetoran ke kas negara.

Apa harapan bapak terhadap pemerik-
saan BPK atas PC-PEN?

Harapan saya terkait dengan pemeriksaan 
BPK atas PC-PEN adalah sinergi dan kolabo-
rasi antara Kementerian Koperasi dan UKM 
dengan BPK, sehingga ada kesepahaman 
bersama dalam mengawal akuntabilitas pe-
laksanaan program PC-PEN. Terutama dalam 
hal hal monitoring validasi dan akurasi data.

Kami juga berharap BPK terus memberi-
kan solusi atas permasalahan tersebut secara 
konstruktif serta rekomendasi yang disam-
paikan sebagai bagian dari koreksi, evaluasi, 
dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pro-
gram PC-PEN tahun berikutnya.

Sejauh ini bagaimana koordinasi antara 
Kementerian KUKM dengan BPK dalam 
pemeriksaan PC-PEN?

Pada dasarnya, koordinasi antar instansi 
sangat diperlukan guna membangun komu-
nikasi, sehingga tidak mengalami hambatan 
dalam pelaksanaan tugas. Sejauh ini koor-
dinasi antara Kemenkop UKM dengan BPK 
dalam pemeriksaan PC-PEN berjalan dengan 
intensif, baik di level strategis maupun teknis.

Di masa pandemi pun koordinasi tetap 
berjalan dengan baik melalui berbagai media 

komunikasi baik secara daring maupun 
luring dalam hal permintaan data, 

konfirmasi, serta penyampaian hasil 
pemeriksaan BPK atas program 

PC-PEN. l

Kami terus 
mengoptimalkan 
pemanfaatan aplikasi 
Sistem Informasi Pemantauan 
Tindak Lanjut (SIPTL) BPK, 
sehingga tindak lanjut yang telah 
dilaksanakan oleh unit terkait dapat 
secara real time tersampaikan ke BPK.
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MENTERI KETENAGAKERJAAN INDONESIA, IDA FAUZIYAH
TERUS KAWAL KEMNAKER

K
ementerian Ke-
tenagakerjaan 
(Kemnaker) men-
jadi salah satu 
garda terdepan 
pemerintah da-

lam menjalankan program 
Pena nganan Covid-19 dan Pe-
mulihan Ekonomi Nasional (PC-
PEN). Sebagai bagian dari PC-
PEN, Kemnaker mendapatkan 
amanah untuk melaksanakan 
Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Ini merupakan kebijakan 
yang dijalankan untuk mem-
bantu masyarakat mengatasi 
dampak sektor ketenagaker-
jaan akibat pandemi Covid-19. 
Kebijakan ini diharapkan dapat 
mencegah terjadinya pemutus-
an hubungan kerja (PHK) dan 
membantu pekerja/buruh yang 
dirumahkan atau berkurang 
gajinya karena pembatasan 
jam kerja.

Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah menjelaskan, 
sebagai salah satu pelaksana 

program PC-PEN, Kemnaker 
telah menggulirkan empat 
program dan menyentuh lang-
sung sektor ketenagakerjaan di 
Indonesia sejak 2020. Pertama, 
program BSU yang telah dibe-
rikan kepada 12,2 juta orang.

Kedua, program kartu 
prakerja yang menyasar pada 
5,5 juta orang. Ketiga, program 
bantuan produktif usaha mikro 
yang mencapai 12 juta orang. 
Keempat, berbagai program 
padat karya di kementerian/
lembaga yang menyasar 2,6 
juta orang.

Terkait dengan hal itu, Ida 
pun meminta kepada BPK agar 
dapat terus mengawal dan 
mendampingi Kemnaker dalam 
menjaga dan meningkatkan 
akuntabilitas pelaksanaan pro-
gram dan kegiatan. Sehingga 
semua program dapat dilak-
sanakan secara efektif, efisien, 
dan tepat sasaran. Berikut ku-
tipan wawancara Warta Peme
riksa dengan Ida.

Dengan  
adanya 
pemeriksaan 
oleh BPK ini 
kami merasa 
terbantu dan 
dibimbing 
untuk terus 
menjaga dan 
meningkatkan 
akuntabilitas 
pelaksanaan 
semua 
program 
di Kemnaker.

twitter.com/KemnakerRI
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Bagaimana pendapat Ibu mengenai 
hasil pemeriksan BPK yang berkaitan de-
ngan program PC-PEN di bawah Kemen-
terian Ketenagakerjaan (Kemnaker)?

Atas nama seluruh jajaran Kemnaker, 
saya mengucapkan terima kasih kepada 
jajaran pimpinan dan tim auditor BPK yang 
telah melaksanakan pemeriksaan program 
PC-PEN di Kemnaker. Alhamdulillah seluruh 
rangkaian pemeriksaan berjalan dengan lan-
car. Dengan adanya pemeriksaan oleh BPK 
ini kami merasa terbantu dan dibimbing 
untuk terus menjaga dan meningkatkan 
akuntabilitas pelaksanaan semua program 
di Kemnaker.

Bagaimana strategi Ibu dalam menin-
daklanjuti rekomendasi BPK terkait pro-
gram PC-PEN?

Rekomendasi yang telah disampaikan 
oleh BPK kepada Kemnaker terkait program 
PC-PEN menajadi acuan bagi kami untuk 
melakukan penyempurnaan sistem dan 
mekanisme pelaksanaan program PC-PEN 
selanjutnya.

Mendorong dan memastikan kepada 
unit maupun instansi terkait agar mematuhi 
rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat 
waktu untuk menghindari kerugian negara 
dan pelayanan kepada masyarakat menjadi 
prioritas.

Sebagaimana kita ketahui bersama 
bahwa tahun 2021 ini Kemnaker kembali 
mendapatkan amanah untuk melaksanakan 
program PC-PEN yang cukup besar, yaitu 
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Butir-bu-
tir rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 
pada program PC-PEN Kemnaker tahun 
2020 menjadi panduan bagi kami dalam 
menyem purnakan payung hukum, petunjuk 
teknis, dan mekanisme dalam pelaksanaan 
program BSU tersebut.

Kemnaker berupaya semaksimal mung-
kin mengkoordinasikan dengan instansi 
terkait dan terus melakukan pengendalian 
agar PC-PEN benar-benar tersalurkan kepa-
da masyarakat secara tepat dan transparan.

Di samping itu saya sudah memerintah-
kan kepada jajaran Inspektorat Jenderal 
Kemnaker untuk mengawal dan memastikan 
semua rekomendasi dari BPK dapat dilaksa-
nakan.

Apa harapan Ibu terhadap pemerik-
saan BPK atas PC-PEN?

Harapan saya dengan adanya pemerik-
saan atas program PC-PEN ini, BPK dapat 
terus mengawal dan mendampingi Kem-
naker dalam menjaga dan meningkatkan 
akuntabilitas pelaksanaan program dan 
kegiatan. Sehingga semua program dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan te-
pat sasaran.

Rekomendasi BPK sangat penting bagi 
Kemnaker. Hal ini tentunya menjadi per-
hatian bagi jajaran Kemnaker agar dalam 
melaksanakan program selalu berpedoman 
pada ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.

Sejauh ini bagaimana koordinasi anta-
ra Kemnaker dan BPK dalam pemeriksaan 
PC-PEN?

Koordinasi dan komunikasi kami de-
ngan pihak BPK sudah terjalin sangat baik. 
Kami banyak mendapatkan masukan serta 
bimbingan untuk mengantisipasi dan memi-
tigasi risiko terkait dengan akuntabilitas pe-
laksanaan program dan kegiatan. Dengan 
bimbingan dan pendampingan oleh tim 
BPK kami sangat terbantu dalam melaksa-
nakan program PC-PEN yang diamanatkan 
oleh presiden kepada Kemnaker. l

Kemnaker berupaya 
semaksimal mung kin 
mengkoordinasikan 
dengan instansi terkait 
dan terus melakukan 
pengendalian agar 
PC-PEN benar-benar 
tersalurkan kepada 
masyarakat secara tepat 
dan transparan.
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M
embangun budaya transpa-
ransi bisa dilakukan lewat 
beragam cara. Di BPK 
Perwakilan Kalimantan Barat 
(Kalbar), hal tersebut salah 
satunya dilakukan dengan 

membangun ruangan yang transparan meng-
gunakan kaca.

Kepala Perwakilan BPK Kalbar Rahmadi 
mengatakan, ruangan tersebut telah direno-
vasi pada akhir tahun 2020 dan akan disem-
purnakan dengan menambahkan beberapa 
sarpras pada tahun ini. Menurut Rahmadi, 
pembangunan ruang publik di lantai 1 gedung 
utama bertujuan agar publik lebih mudah 

dalam mengakses layanan publik BPK Kalbar, 
pemberian layanan lebih optimal, lebih trans-
paran, dan tidak mengganggu aktivitas pega-
wai dalam bekerja.

“Ruang publik ini juga digunakan oleh pe-
meriksa BPK untuk melakukan diskusi dengan 
entitas (di luar kegiatan pemeriksaan) terkait 
pengelolaan keuangan daerah, sehingga po-
tensi terjadinya pelanggaran kode etik dapat 
ditekan,” kata Rahmadi saat berbincang de-
ngan Warta Pemeriksa.

Dia menambahkan, ruang transparan terse-
but juga menjadi salah satu upaya untuk men-
jaga nilai-nilai dasar BPK, yaitu Independensi, 
Integritas, dan Profesionalisme.

MEMBANGUN BUDAYA TRANSPARANSI 
LEWAT RUANGAN KACA
BPK Kalbar juga melakukan peningkatan kemampuan atau 
kapabilitas sumber daya manusia.
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Ia mengatakan, BPK Kalbar juga terus 
ber  upaya meningkatkan komunikasi dengan 
para pemangku kepentingan. Rahmadi me-
nekankan, komunikasi yang baik amat pen-
ting agar BPK dapat mengetahui lebih dalam 
mengenai hal-hal apa saja yang perlu diting-
katkan dalam pengelolan keuangan daerah. 
Komunikasi yang diba ngun dapat dilakukan 
dengan cara mendatangi entitas pada saat 
entry meeting, exit meeting atau pada saat 
melakukan supervisi.

Untuk bisa membangun kedekatan, BPK 
Kalbar secara berkala membuat kegiatan 
“Coffee Morning” dengan mengundang 
inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD), serta satker untuk 
membicarakan permasalahan-permasalah-
an terkait pengelolaan keuangan daerah 
termasuk temuan berulang. “Tujuan kegiat-
an-kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas hasil pemeriksaan yang bermanfaat 
bagi semua stakeholders,” ujar dia.

Di saat yang sama, kata dia, BPK Kalbar 
juga melakukan peningkatan kemampuan 
atau kapabilitas sumber daya manusia. Da-
ri total pegawai BPK Kalbar sebanyak 115 
orang, sebanyak 26 orang merupakan lulusan 
S2, S1/D4 sebanyak 82 orang, dan D3, D1, 
SLTA sebanyak 7 orang.

Ia mengatakan, seluruh pegawai telah me-
lalui serangkaian tes sewaktu masuk menjadi 
pegawai BPK, sehingga ia tidak ragu akan 
kapasitas dan kapabilitas masing-masing. 
Kendati demikian, pemeriksaan juga harus 
terus meningkatkan kompetensi mengenai 
pemeriksaan keuangan negara. Sebab, per-
masalahan di lapangan terus menerus meng-
alami perkembangan.

Untuk mengatasi permasalahan-
permasalah an tersebut sangat dibutuhkan 
kapasitas dan kapabilitas pegawai yang 
cakap dan disiplin yang tinggi. Untuk para 
pemeriksa, peningkatan kapasitas dan kapa-
bilitas bisa dilakukan saat kegiatan pemerik-
saan, yaitu berupa arahan dari ketua tim, 
pengendali teknis, wakil penanggung jawab, 
hingga penanggung jawab pemeriksaan. 
Arahan ini bisa langsung diaplikasikan dalam 
pelaksanaan pemeriksaan dan bisa diketahui 
langsung hasilnya.

“Selanjutnya peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas SDM lainnya, dilakukan melalui 
diklat, workshop maupun seminar, baik yang 
yang diselenggarakan Badan Diklat maupun 
BPK Kalbar.” l

Komunikasi yang baik amat penting agar BPK dapat 
mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang perlu 
ditingkatkan dalam pengelolan keuangan daerah.

n Rahmadi
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S
ebagai bagian dari ikhtiar meng-
hadapi pandemi Covid-19, Badan 
Pemeriksa Keuangan menggelar 
zikir dan doa bersama seluruh ke-
luarga besar BPK se-Indonesia pada 
19 Juli 2021. Zikir dan doa bertema 

“Mengharap Rahmat Allah di hari Arafah 1442 
H dalam menghadapi pandemi Covid-19” ini 
meng undang Ketua Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) KH Cholil Nafis untuk memimpin zikir dan 
doa serta Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar 
yang pada kesempatan tersebut memberikan 
tausiyah dan memimpin doa penutup.

Sebagai pembuka, Wakil Ketua BPK Agus 
Joko Pramono mengajak seluruh keluarga besar 
BPK meningkatkan kesabaran dalam meng-
hadapi ujian pandemi. Ia berharap kesabaran 
dan doa bisa menjadi penolong dan Allah SWT 
meng angkat wabah penyakit dari muka bumi.

Ia menjelaskan, total kasus positif Covid-19 
di Indonesia hingga 19 Juli mencapai 2,9 juta 
kasus. “Dari sebaran kasus positif Covid-19 di 
Indonesia termasuk di dalamnya keluarga be-
sar BPK yang terkonfirmasi positif Covid-19. Di 
BPK ada sebanyak 1.494 kasus yang mencakup 
pegawai di kantor pusat dan perwakilan, 1142 
sudah dinyatakan sembuh, dan 338 pegawai 
masih dalam masa isolasi, dan 14 pegawai me-
ninggal dunia,” kata Wakil Ketua BPK dalam 
pembukaan acara.

Wakil Ketua BPK mengatakan, pandemi Co-
vid-19 sudah jelas mempengaruhi kehidupan, 
bah kan mempengaruhi psikologi dengan kece-
masan dan kekhawatiran. “Oleh karena itu, seba-
gai umat Islam yang beriman kepada Allah SWT, 
kita menyelenggarakan acara zikir doa dan tausi-
yah ini supaya dapat merasa tenang,” katanya.

SALING MENGUATKAN 
DENGAN ZIKIR DAN DOA BERSAMA
Ketenangan diri akan mempengaruhi kondisi psikis dan fisik, 
sehingga bisa menentukan langkah-langkah ikhtiar terbaik dalam 
menghadapi pandemi Covid-19.

n KH Miftachul Akhyar dan KH Cholil Nafis.
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Ketenangan diri, tegas dia, akan mem-
pengaruhi kondisi psikis dan fisik, sehingga 
bisa menentukan langkah-langkah ikhtiar ter-
baik dalam menghadapi pandemi Covid-19. 
“Allah berfirman dalam surat Ar Radu ayat 
28, de ngan berzikir atau mengingat Allah, 
maka hati menjadi tenteram. Selain berzikir 
kepada Allah, penting juga bagi kita untuk 
senantiasa berdoa kepada Allah SWT karena 
Allah menjanjikan bahwa setiap doa akan 
dikabulkan,” ungkap dia.  Apalagi, ucap dia, 
jika berdoa hari Arafah 9 Dzulhijah. Sebagai-
mana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik doa 
adalah doa pada hari arafah.

Menurut Wakil Ketua BPK, keluarga besar 
BPK perlu terus memperoleh siraman rohani 
melalui tausiyah untuk meningkatkan keiman-
an dalam menghadapi pandemi. Selain itu, 
zikir dan doa bersama ini merupakan bagian 
dari ikhtiar dalam menghadapi bencana.

“Kita mengedepankan doa dan ketun-
dukan kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Kuasa. Semoga dengan zikir doa dan 

tausiyah ini, kita dapat menghadapi dengan 
keinginan yang baik, ketenangan dan penuh 
dengan harapan, optimisme, serta tetap 
dengan ikhtiar terbaik melalui penerapan 
protokol kesehatan,” tutur dia.

Wakil Ketua BPK juga menyampaikan teri-
ma kasihnya kepada Ketua MUI KH Cholil Na-
fis dan Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar 
yang telah berkenan menghadiri dan memim-
pin kegiatan zikir dan doa bersama tersebut. 
Kegiatan yang berlangsung selama kurang 
lebih dua jam ini diikuti dengan khidmat dan 
khusyuk oleh seluruh keluarga besar BPK.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota I BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I 
Hendra Susanto, Anggota III BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul 
Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemerik-
saan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Ang-
gota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara V Bahrullah Akbar, dan Anggota VI 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
VI yang diwakilkan oleh Amanah Abdulkadir 
(istri dari Harry Azhar Azis/Anggota VI BPK). l

Sebagai umat Islam yang 
beriman kepada Allah 
SWT, kita menyelengga-
rakan acara zikir doa dan 
tausiyah ini supaya dapat 
merasa tenang.

n Para Pimpinan BPK RI mengikuti kegiatan secara virtual.
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P
andemi Covid-19 tak menghalangi 
kegiatan pengajian yang rutin dilak-
sanakan di Masjid Baitul Hasib Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Justru, di 
tengah tantangan tersebut, jamaah 
dan pengurus masjid berhasil meng-

akalinya dengan menggelar kegiatan pengajian 
secara daring. Dengan pengajian online, jamaah 
yang bisa berpartisipasi pun semakin luas.

Wirawan Purwa Yuwana menyampaikan, ini-
siatif pengajian daring tercetus pada Ramadan 
tahun lalu. Momentum bulan suci tersebut bia-
sanya selalu diisi dengan pengajian setelah salat 
zuhur di Masjid Baitul Hasib. Namun, karena 
kebijakan work from home, kegiatan itu tak bisa 
dilaksanakan.

“Sehingga, pada waktu itu kita menyiapkan 
pengajian online dan alhamdulillah itu berjalan,” 
ujar Wirawan yang merupakan Kepala Sub-
bagian Ketatausahaan AKN VI BPK.  

Respons terhadap pengajian daring tersebut 
ternyata positif. Wirawan mengatakan, penga-
jian harian pada Ramadan bahkan harus digelar 
dua kali dalam sehari karena jumlah Perwakilan 
BPK di daerah mencapai 34 Perwakilan.

Setelah Ramadan, kegiatan itu berlanjut de-
ngan kajian rutin bulanan. Pengajian umum juga 
dilaksanakan bertepatan dengan hari besar Islam.

Wirawan mengatakan, salah satu hal yang 

ingi n dicapai dari kegiatan itu adalah mem-
perkuat nilai independensi, integritas, dan 
profesionalisme dari perspektif spiritualitas. Dia 
meyakini, nilai-nilai dasar BPK itu tidak berten-
tangan dengan ajaran Islam dan justru saling 
menguatkan.

Kegiatan pengajian itu pun terus berkem-
bang menjadi pengajian akbar dengan meng-
undang sejumlah ulama ternama. Beberapa di 
antaranya yakni K.H. Ahmad Bahauddin Nur-
salim atau Gus Baha, Ustaz Salim A. Fillah, dan 
Ustaz Das’ad Latif.

Selain mengadakan pengajian, terdapat juga 
kegiatan tahsin Alquran rutin. Kegiatan tersebut 
digelar setiap Senin, Selasa, dan Rabu pagi.

“Jadi kita ngeZoom membaca Alquran ber-
sama-sama baru kemudian bekerja,” ujarnya.

Antusiasme peserta pun cukup tinggi teruta-
ma ketika pengajian bisa menghadirkan narasum-
ber ternama. Bahkan, peserta di aplikasi Zoom 
mencapai batas maksimalnya yakni 1.000 orang. 
Jamaah yang mengikuti pengajian lewat Youtube 
pun lebih besar. Bahkan, beberapa akun me-re
post tayangan pengajian daring tersebut.

“Tapi ya tidak apa-apa yang penting nilai spi-
ritualitas yang selaras dengan nilai BPK ini bisa 
disebarluaskan. Kita malah senang karena itu 
dakwah,” ujarnya.

Menurut Wirawan, keberlangsungan pe-
ngajian daring tersebut tak lepas dari dukungan 
para pimpinan BPK. Dia mengatakan, tak hanya 
hadir, para pimpinan BPK ikut aktif memantau 
persiap an dan memberikan arahan sebelum ke-
giatan berlangsung.

“Pengajian bersama Gus Baha dilakukan se-
cara fisik dan online tentunya dengan protokol 
kesehatan ketat. Sesuai arahan pimpinan, semua 
yang menjadi panitia harus di-swab,” ujarnya.

Ketika Habib Muhammad Luthfi bin Yahya 
atau Habib Luthfi berkunjung ke BPK pun, para 
pimpinan ikut mengecek persiapannya. Bahkan, 
termasuk melakukan renovasi masjid untuk me -
nyambut Habib Luthfi.

PENGUATAN NILAI-NILAI BPK
LEWAT PENDEKATAN SPIRITUAL
Peserta yang awalnya hanya di lingkungan BPK 
Pusat kini justru bisa mencapai seluruh pegawai 
BPK termasuk di Perwakilan.

n  Kegiatan BPK Mengaji Bareng Gus Baha melalui 
media Zoom.

n  Kegiatan BPK Mengaji Bareng Gus Baha.
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Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan 
II Ismah Alfah menyampaikan, dengan adanya 
pengajian daring justru jamaah yang mengikuti 
bisa semakin luas. Peserta yang awalnya hanya di 
lingkungan BPK Pusat kini justru bisa mencapai 
seluruh pegawai BPK termasuk di Perwakilan.

“Alhamdulillah responsnya positif dan dengan 
kegiatan ini kita bisa saling menguatkan dalam 
menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ismah menjelaskan, selain kegiatan pengajian 
umum terdapat juga pengajian khusus muslimah 
setiap Jumat. Pengajian itu menyajikan tema-te-
ma khusus yang fokus pada muslimah seperti 
pendidikan anak, keluarga, fikih wanita, maupun 
tema-tema umum lainnya.

Selain itu, pengajian muslimah pun juga me-
rangkul Dharma Wanita BPK. Sehingga, istri pe-
gawai pun bisa mengikuti pengajian daring.

Pengajian muslimah sudah memiliki jadwal 
tetap tahunan bahkan sebelum pandemi. Dia 
mengatakan, pengurus sudah menyiapkan nara-
sumber dan tema pengajian bahkan sejak awal 
tahun. Beberapa narasumber ustaz maupun usta-
zah bahkan rutin mengisi pengajian tersebut.

Ketika pandemi melanda, Ismah bersyukur 
tidak banyak terjadi masalah dalam proses per-
alihan dari pengajian fisik menjadi daring. Peng-
urus pun kerap melakukan gladi resik untuk men-
jaga pengajian berjalan lancar.

“Tapi memang utamanya kendala itu sinyal. 
Ada yang bisa tiba-tiba hilang sinyal ustaz dan 
ustazahnya atau suaranya menjadi tidak jelas,” 
ujarnya.

Doa sebelum pemeriksaan
Wirawan berharap, seluruh keluarga besar 

BPK dapat memperkuat nilai independensi, inte-
gritas, dan profesionalisme melalui penguatan ke-
yakinan spiritual. Dia mengatakan, dalam penga-
jian itu bahkan jamaah bisa mendapatkan amalan 
dari penceramah untuk menunjang pekerjaan. Sa-
lah satu contohnya, Gus Baha mengajarkan doa 
agar pegawai BPK mendapatkan perlindungan 
Allah SWT pada saat menjalankan tugas.

“Itu juga berdasarkan pertanyaan jamaah ka-
rena kami menjalankan tugas negara dan penuh 
tantangan,” ujarnya.

 Dengan banyaknya keluarga besar BPK yang 
mengikuti pengajian dan tahsin daring serta 
meng amalkan ajaran keislaman, Wirawan meya-
kini hal itu akan menjadi sarana bagi Allah SWT 
untuk menurunkan petunjuk dan perlindungan.

“Termasuk dalam kondisi pandemi ini, kita 
berharap doa kita dikabulkan Allah SWT agar 
pandemi ini bisa segera diangkat dari muka bu-
mi,” ujarnya. l

n  Wirawan Purwa Yuwana

n  Ismah Alfah

n  Kegiatan Pengajian Muslimah Masjid Baitul Hasib BPK RI.
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M
enurut Galih Febrianto, pe-
meriksa di unit kerja AKN III, 
catur adalah olahraga paling 
cocok untuk dimainkan oleh 
para pegawai Badan Pemeriksa 
Ke uangan (BPK). Alasannya, 

kebanyakan insan BPK merupakan seorang pemikir 
dan ahli strategi di bidang pemeriksaan.

Sayangnya, ketika resmi menjadi pegawai 
BPK pada 2012, Galih mengaku tidak pernah 
melihat cabang olahraga catur di rangkaian hari 
ulang tahun (HUT) BPK. Dia pun mendengar 
kalau cabang tersebut mati suri.

Hal ini yang kemudian mendorongnya untuk 
meng usulkan agar olahraga catur kembali diper-
tandingkan. Akhirnya, usulan ini ditanggapi oleh 
panitia HUT BPK sehingga perlombaan catur di-
laksanakan kembali pada akhir 2014 dalam rang-
kaian ulang tahun ke-68.

“Pada tahun itu pula saya memberikan ide 
untuk menyelenggarakan acara catur simultan 
yang mengundang Woman Grandmaster Irene 
Kharisma Sukandar untuk melawan sekitar 40 
orang yang terdiri dari pimpinan BPK maupun 

MOTIVASI KOMUNITAS CATUR BPK
Mengundang Grandmaster dapat meningkatkan motivasi dan menambah jam terbang.

n Kegiatan Turnamen Catur di BPK sebelum masa pan-
demi Covid-19.
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pelaksana BPK,” ucap Galih ketika diwawancara 
Warta Pemeriksa pada Senin (26/7).

Dia pun bersyukur bahwa acara tersebut ber-
langsung meriah karena dihadiri ketua BPK pada 
saat itu, yaitu Prof Harry Azhar Azis. Kebetulan 
Prof Harry dan Kepala Direktorat Utama Pembi-
naan dan Pengembang an Hukum Pemeriksaan 
Keuangan Negara Blucer Welling ton Rajagukguk 
juga sangat menyukai catur. 

Lantaran Pandemi
Hingga 2020, dalam rangkaian HUT BPK 

ke-74, catur masih menjadi olahraga yang diper-
tandingkan. Meskipun, perayaan ulang tahun itu 
digelar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya 
lantaran pandemi Covid-19. 

Pada perayaan HUT tahun lalu, catur di-
mainkan secara virtual melalui aplikasi secara 
daring. Ketika itu, kata Galih, pertandingan catur 
diselenggarakan secara internal.

Bisa dibilang, lanjut dia, secara tidak lang-
sung panitia HUT BPK ke-74 mempunyai kontri-
busi dalam terbentuknya grup whatsapp (WA) 
komunitas catur di BPK. Karena tanpa adanya 
pertandingan catur yang dilaksanakan secara 
virtual, mungkin saat ini belum terbentuk grup 
tersebut. 

Grup ini yang menjadi cikal bakal terbentuk-
nya komunitas catur BPK. Bernaung di dalam ko-
munitas WA yang kini bernama BPK Chess Club, 
tergabung para peserta lomba catur BPK dari 
kantor pusat sampai seluruh kantor Perwakilan. 

“Grup WA tersebut awalnya digunakan untuk 
komunikasi para peserta lomba dengan panitia 
dan wasit. Namun selanjutnya grup WA terse-
but tetap aktif untuk sharingsharing informasi 
terkait catur. Entah itu problem solving ataupun 
jadwal siaran pertandingan catur yang menarik,” 
ucap dia.

Memang, kata dia, komunitas catur ini masih 

berbentuk grup WA dan bukan komunitas resmi. 
Komunitas resmi yang dimaksud adalah yang di-
resmikan oleh PERCASI (Persatuan Catur Seluruh 
Indonesia). 

“Komunitas catur yang diresmikan oleh PER-
CASI biasanya mempunyai AD/ART dan mem-
punyai struktur organisasi. Komunitas catur pada 
umumnya juga memiliki jadwal rutin berkumpul 
untuk berlatih atau hanya sekadar bermain catur. 
Di BPK sendiri komunitas caturnya belum mem-
punyai jadwal rutin dan tempat latihan, serta 
pelatih yang bisa meningkatkan kemampuan 
bermain catur,” ucap Galih yang saat ini menjadi 
koordinator komunitas catur BPK.

Meski belum resmi, namun grup WA BPK 
Chess Club seringkali berbagi informasi ten-
tang catur dan berbagai hal lainnya. Beberapa 
anggota malah terkadang membuat tantangan 
terbuka bagi siapa saja yang ingin bermain catur 
secara daring. 

Untuk anggota komunitas catur yang telah sa-
ling mengenal, biasanya berlatih masing-masing 
dan bertanding melalui aplikasi daring lichess.org 
atau chess.com. Apalagi pada masa pandemi, 

n Turnamen Catur dalam rangka Hari Kartini pada masa pandemi 
 Covid-19.

n Turnamen Catur dalam rangka HUT BPK pada masa pandemi 
 Covid-19.

n Galih Febrianto
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maka satu-satunya cara untuk berlatih tanpa tatap 
muka adalah melalui dua aplikasi tersebut.

“Sampai saat ini komunitas catur BPK belum 
mempunyai pelatih catur profesional yang rutin 
mengajar. Coaching clinic baru pernah dilaksana-
kan satu kali pada saat pembukaan pertandingan 
catur dalam rangka HUT BPK ke-74,” ucap dia.

Galih menjelaskan, ketiadaan pelatih dan 
lokasi tempat latihan memang menjadi tantang-
an BPK Chess Club. Karena itu, para anggota 
juga memaksimalkan aplikasi yang ada dalam 
untuk berlatih catur secara daring. Termasuk juga 
aktif menonton pertandingan catur yang dise-
lenggarakan oleh FIDE (Federasi Catur Dunia) 
maupun PERCASI.

Tambah Jam Terbang
Galih mengakui belum banyak prestasi 

yang bisa diraih oleh komunitas catur BPK jika 
bersaing dengan pihak eksternal. Pertama kali 
komunitas catur berkompetisi dengan pihak 
eksternal di luar BPK yaitu saat kegiatan Pornas 
KORPRI pada 2019 di Bangka Belitung. Akan 
tetapi, ketika itu belum memberikan hasil yang 
maksimal. 

Hanya saja memang kegiatan tersebut mampu 
memberikan dampak positif berupa pengalaman 

berkompetisi dengan pihak eksternal. Galih me-
nyebut, prestasi terakhir yang mereka raih yaitu 
mendapatkan juara II lomba catur cepat dalam 
rangka Hari Kartini pada 2021 yang diselengga-
rakan oleh BPK dan meng undang pihak eksternal 
dari beberapa kementerian/lembaga.

Galih pun menargetkan agar anggota BPK 
Chess Club lebih sering mengikuti turnamen 
yang diseleng garakan oleh pihak eksternal untuk 
menambah jam terbang. “Termasuk mengun-
dang Grandmaster. Karena melawan Grandmas-
ter secara langsung dapat mening katkan motiva-
si bermain catur dan menambah jam terbang,” 
ungkap dia. 

Dengan motivasi itu, Galih berharap anggo-
ta komunitas catur BPK dapat memiliki banyak 
prestasi. Dia yakin mimpi itu dapat dicapai jika 
terus mengikuti berbagai pertandingan ekster-
nal. 

“Harapan saya, komunitas catur BPK menda-
pat perhatian lebih oleh pimpinan BPK dalam hal 
pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam bermain catur. Karena ba-
nyak sekali pegawai BPK yang memiliki potensi 
untuk mengharumkan nama BPK. Jadi selain 
bekerja dengan baik, juga bisa berprestasi di bi-
dang olahraga,” ucap dia.

Tak lupa, dia berpesan, bagi pegawai BPK 
yang punya hobi bermain catur dan ingin berga-
bung de ngan komunitas catur BPK, maka dapat 
menghubungi nomor 085213070110. l

n Turnamen Catur dalam rangka Hari Kartini pada masa pandemi 
 Covid-19.

n Turnamen Catur dalam rangka Hari Kartini pada masa 
pandemi Covid-19.



KESEHATAN

54 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 7  n  VOL. IV  n  JULI 2021

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memberikan memberikan dukung-
an bagi para pegawai yang ter-
papar Covid-19. Dukungan itu 
antara lain memberikan edukasi 
dan informasi penanganan pasien 

Covid-19 oleh tenaga kesehatan/dokter pada 
poliklinik kantor pusat dan edukasi terkait de-
ngan pelaporan kepada Gugus Tugas. 

Dukungan lainnya, BPK juga menyediakan 
obat-obatan bagi pegawai dan/atau keluarga 
pegawai yang terkonfirmasi positif. “Selama 
pandemi Covid-19, kebutuhan obat-obatan dan 
vitamin untuk pegawai dan anggota keluarga 
pegawai, khususnya pegawai dan keluarganya 
yang terkonfirmasi Covid-19 dan harus menja-
lankan isolasi mandiri di rumah, dilakukan de-
ngan mengirimkan obat-obatan dan vitamin ke 
rumah pegawai melalui jasa pengiriman barang 
(home delivery),” kata Kepala Biro Sumber Da-
ya Manusia BPK, Dadang Ahmad Rifai kepada 
Warta Pemeriksa. 

Dia menjelaskan, berdasarkan data tang
gap.corona@bpk.go.id per 21 Juli 2021, jumlah 
kasus positif Covid-19 mencapai 1.533 orang. 
Dari angka itu, 1.181 orang telah sembuh, 14 
orang meninggal, dan 338 orang masih isolasi. 

Karenanya, kata dia, BPK juga memberikan 
bantuan penyediaan fasilitas bagi pegawai 
yang kondisi rumah/tempat tinggalnya tidak 
memenuhi syarat untuk melakukan isolasi man-
diri. Fasilitas itu yaitu bisa di hotel, rumah sakit 
(RS), atau Wisma Badiklat PKN Kalibata. 

Dukungan lainnya, ujar Dadang, yaitu mem-
berikan fasilitas ambulan untuk evakuasi pega-
wai dengan kondisi kesehatan tertentu yang 
memerlukan armada ke fasilitas kesehatan. Ke-
mudian bantuan koordinasi dengan RS rujukan 
atau RS lain bagi pegawai yang memerlukan 
ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang 
rawat. Lalu, bantuan informasi dan koordinasi 
dengan PMI untuk kebutuhan donor plasma 
konvalesen pagi pegawai yang membutuhkan.

Dadang menambahkan, jika ada pegawai 
yang terkonfirmasi positif, Biro SDM secara aktif 
juga akan berkoordinasi dengan yang bersang-
kutan dan Tim Penanganan Covid-19 pada sat-
ker terkait. Tujuannya, untuk penanganan lebih 
lanjut dan identifikasi kontak erat/tracing. 

Biro SDM, Biro Umum, dan Tim Penanganan 
Covid-19 pada satker juga berkoordinasi untuk 
pelaksanaan disinfeksi terhadap ruang kerja 
pegawai yang terkonfirmasi positif. Pegawai, 
kata dia, kemudian diarahkan untuk melaporkan 
kondisinya kepada lingkungan tempatnya ber-
domisili (RT/RW), gugus tugas Covid-19, dan 
puskesmas setempat. 

Tenaga kesehatan/dokter pada poliklinik 
pratama BPK kemudian menghubungi pegawai 
terkonfirmasi positif untuk memberikan eduka-
si. Termasuk juga screening kondisi kesehatan 
pegawai terkonfirmasi positif dan memberikan 
penjelasan apakah akan isolasi mandiri atau di-
rawat di RS Rujukan Covid-19. 

“Pada pelaksanaannya, Biro SDM mem-
berikan pilihan fasilitas isolasi mandiri kepada 
pegawai yang positif. Isolasi mandiri dapat 

DUKUNGAN BPK 
UNTUK PEGAWAI TERPAPAR  COVID-19
Biro SDM juga memberian layanan kesehatan berupa 
penyediaan obat-obatan.

n Dadang Ahmad Rifai
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UPDATE 18 JULI 2021

Jumlah laporan masuk 756 laporan
1.309 kontak erat

Kasus terkonfirmasi positif
Jumlah 336; Isolasi Mandiri 303; Isolasi di RS 33

Isolasi Mandiri
Jumlah 303; Tanpa Gejala 80; Dengan Gejala 223

Isolasi di RS
Jumlah 33; Tanpa Gejala 4; Dengan Gejala 29

UPDATE 21 JULI 2021

Jumlah laporan masuk 765 laporan
1.309 kontak erat

Kasus terkonfirmasi positif
Jumlah 338; Isolasi Mandiri 302; Isolasi di RS 36

Isolasi Mandiri
Jumlah 302; Tanpa Gejala 74; Dengan Gejala 228

Isolasi di RS
Jumlah 36; Tanpa Gejala 4; Dengan Gejala 32

dilakukan di rumah atau di hotel dengan 
peng awasan RS. Untuk perawatan di RS, Biro 
SDM telah melakukan komunikasi dan kerja 
sama dengan tiga rumah sakit, yakni RS Pel-
ni, RS Primaya, dan RS Pertamina Medika,” 
kata dia. 

Dadang mengatakan, Biro SDM juga 
memberian layanan kesehatan berupa 
penyediaan obat-obatan. Di antaranya, vi-
tamin C, vitamin D3, obat antivirus sesuai 
anjuran pemerintah, obat antiinflamasi, dan 
obat-obatan lain yang diperlukan sesuai de-
ngan kondisi kesehatan pasien. 

“Biro SDM juga memberikan edukasi 
kepada pegawai dan keluarga pegawai seru-
mah yang terkonfirmasi positif,” tambah dia.

Tidak sampai di situ, Biro SDM pun ber-
koordinasi dengan pihak ketiga untuk penye-
diaan fasilitas penyediaan armada ambulan 
untuk mengantarkan pegawai ke tempat pe-
rawatan rujukan yang tersedia. Ini dilakukan 
jika kondisi pegawai yang melakukan isolasi 
mandiri memburuk dan memerlukan trans-
portasi ke RS dan atau kembali ke rumah. 

“Biro SDM dan Tim Penanganan Co-
vid-19 pada satker berkoordinasi terkait 
pemantauan kondisi pegawai yang terkonfir-
masi positif,” tegas Dadang. 

Dukungan dan pelayanan ini, kata dia, 
juga berlaku sama untuk pegawai yang ada 
di BPK Perwakilan. “Kami juga memberikan 
bantuan obat-obatan dan vitamin untuk 
pegawai pada kantor Perwakilan. Yaitu jika 
kebutuhan obat-obatan dan vitamin sulit di 
dapat di daerah setempat dan atau tidak 
tersedianya anggaran yang 
cukup untuk kebutuhan 
obat dan vitamin. Ban-
tuan ini diberikan 
sesuai dengan nota 
dinas permintaan 
dari Perwakilan,” pa-
par Dadang. 

“Saya juga meng-
ingatkan kembali kepa-
da seluruh pegawai soal 
BPK CUMA 1. Yaitu 
CUci tangan meng-
gunakan sabun dan 
air mengalir. MAsker 
wajib dikenakan setiap 
saat. Satu meter minimal ja-
rak,” tegas Dadang. n

Surel tanggap.corona@bpk.go.id. 
Atau telepon Tim Satgas Covid-19 
Biro SDM (pasien dapat langsung 

menghubungi nomor telepon kepala 
Bagian Kesejahteraan, kepala Subbagian 

Kesehatan, dan/atau tim dokter poliklinik).

Data Pantauan 
Perkembangan Covid-19 
di Lingkungan Kantor BPK

UPDATE PER TANGGAL 21 JULI 2021
Jumlah kasus positif 1.533; 

sembuh 1.181; meninggal 14; 
dan masih isolasi 338.

Sumber: tanggap.corona@bpk.go.id

Saluran pengaduan Covid-19

macrovector-freepik
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TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Vaksin dosis 1 
dan 2 kepada 

3.328 pegawai. 
Yaitu pada 

5 s/d 9 Maret 
untuk dosis 1 
dan 22 s/d 24 
Maret untuk 

dosis 2.

Vaksin dosis 1 
dan dosis 2 
kepada 90 

pegawai dan 
pegawai purna 

bakti pada 
5 s/d 9 April 
2021 dan 15 
April 2021.

Vaksinasi 
susulan 

sebanyak 
109 pegawai 
pada 4 s/d 6 

Agustus 
2021 untuk 

dosis 1.

Pelaksanaan 
vaksinasi di 
Perwakilan dikoordi-
nasikan dengan 
dinas kesehatan 
setempat dengan 
jadwal pelaksanaan 
menyesuaikan 
dengan kebijakan 
pemerintah daerah 
setempat.

macrovector-freepik

Pegawai yang akan dan/atau kembali dari 
melaksanakan penugasan (antara lain se-
bagai persyaratan melakukan penerbangan 
atau persyaratan yang ditentukan oleh ins-
tansi/daerah tujuan penugasan).
Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
medis dinyatakan sebagai suspek Covid-19 
(orang yang memiliki gejala batuk, pilek, 
demam, sakit tenggorokan, pegawai yang 
memiliki riwayat perjalanan ke wilayah pe-
nyebaran, dan pegawai memiliki riwayat kon-
tak dengan penderita Covid-19).
Pegawai yang berdasarkan tracing/penelu -
suran merupakan pegawai kontak erat de-
ngan pegawai atau keluarga yang terkonfir-
masi positif Covid-19.
Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
rapid antigen menunjukan hasil positif.
Pegawai dalam masa isolasi mandiri untuk 
pemantauan kondisi.

Vaksinasi BPK

Testing dan Tracing

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bekerja sama dengan Kementerian 
Kesehat an dan Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Di kantor Pusat, la-
yanan vaksinasi diberikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai. Meli-

puti pegawai di lingkungan kantor Pusat, Badiklat PKN, dan BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta. Di kantor Pusat, vaksinasi dilaksanakan tiga tahap, yakni:

Tes Antigen RT-PCR

Di lingkungan BPK Pusat, Biro SDM telah menyediakan fasilitas terkait pencegahan penyebaran Covid-19, 
yakni berupa fasilitas tes indikasi Covid-19. Tes rapid antigen untuk pegawai di lingkungan kantor Pusat 
dilaksanakan di ruang Wisma BPK. Untuk pelaksanaan RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) dilaksanakan 

bekerja sama dengan RS Pelni, RS Bunda, dan RSPAD Gatot Subroto.

Pegawai yang berdasarkan tracing/penelusuran 
merupakan pegawai kontak erat dengan pegawai 
yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Screening bagi pegawai yang akan dan/atau kembali 
dari melaksanakan penugasan (di antaranya sebagai 
persyaratan untuk melakukan penerbangan atau per-
syaratan lain yang ditentukan oleh instansi/daerah 
tujuan penugasan).
Screening bagi para pegawai yang melaksanakan 
WFO setelah WFH.
Screening bagi tamu luar BPK yang akan melaksa-
nakan tugas di lingkungan kantor BPK (di antaranya 
tamu pimpinan, tamu dengan penugasan ke BPK, 
ataupun tamu pihak ketiga yang akan melaksanakan 
tugas di lingkungan kantor BPK).
Pegawai yang dalam melaksanakan tugas/peker-
jaannya memiliki risiko tinggi terdampak penularan 
Covid-19. Antara lain pegawai yang memiliki tingkat 
mobilitas yang tinggi dan/atau berinteraksi dengan 
banyak orang dalam melaksanakan pekerjaannya.

1 1

2

2

3

3

4

4
5

5
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S
ebanyak tiga entitas di bawah 
Auditorat Keuangan Nega-
ra (AKN) I Badan Pemeriksa 
Ke uangan (BPK) ‘naik kelas’ 
de ngan meraih opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

Lapor an Keuangan (LK) Tahun Anggran 
2020. Ketiga entitas tersebut adalah Badan 
Keamanan Laut (Bakamla), Komisi Pemilih-
an Umum (KPU), serta Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN).

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto 
mengatakan, pada pemeriksaan LK Tahun 
2019, ketiga kementerian/lembaga (K/L) 
tersebut belum meraih opini WTP. Bakamla 
meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat 
(TMP)/Disclaimer, sedangkan KPU dan 
BSSN mendapatkan opini WDP.

“Alhamdulillah, opini seluruh LKKL 
tahun anggaran 2020 di lingkungan AKN 
I yang berjumlah 20 LKKL telah mendapat-
kan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata 
Hendra dalam acara penyerahan laporan 
hasil pemeriksaan (LHP) kepada 12 pimpin-
an K/L, di Jakarta, 29 Juni.

Hendra mengatakan, prestasi tersebut 
pantas dibanggakan dan perlu mendapat-
kan apresiasi. Ia menekankan, opini WTP 
bukan merupakan hadiah dari BPK, me-
lainkan hasil kerja keras seluruh jajaran K/L 
dalam mengelola dan mempertanggung-

jawabkan keuangan negara.
Terkait tiga entitas yang naik kelas 

menjadi WTP, Hendra mengatakan BPK 
bersinergi dengan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk 
memberikan bimbingan/konsultasi/asis-
tensi kepada K/L bersangkutan. “BPK juga 
melakukan pemeriksaan tambahan beru-
pa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT) dan pemeriksaan interim pada K/L 
dimaksud yang di tahun-tahun sebelumnya 
tidak dilakukan,” ujar dia.

Hendra menambahkan, upaya tersebut 
merupakan bentuk perhatian BPK kepada 
K/L agar termotivasi untuk memperbaiki 
tata kelola dan pelaporan keuangannya. 
“Allhamdulillah, perbaikan tata kelola dan 
pelaporan keuangan itu terwujud, sehing-
ga opini atas laporan keuangan Bakamla, 
BSSN, dan KPU tahun 2020 meningkat 
menjadi WTP,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Hendra juga 
menekankan bahwa tugas BPK tidak ber-
henti setelah LHP atas laporan keuangan 
entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut 
hingga entitas menindaklanjuti seluruh ha-
sil pemeriksaannya. Dengan demikian, ko-
mitmen entitas untuk mewujudkan akunta-
bilitas tidak hanya diukur dari opini laporan 
keuangan, tetapi juga dari komitmennya 
untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK.

TIGA ENTITAS NAIK KELAS
Bakamla yang dalam empat tahun sebelumnya selalu meraih disclaimer, 
akhirnya mendapatkan opini WTP dari BPK.
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 Untuk menjamin agar rekomendasi di-
tindaklanjuti, kata Hendra, BPK melakukan 
pemantauan terhadap tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. “Dengan demikian, maka 
pemantauan terhadap tindak lanjut hasil 
pemeriksaan menjadi rangkaian yang tidak 
terpisahkan dari pemeriksaan yang menja-
di wewenang konstitusional BPK.”

Ia menambahkan, BPK juga akan 
meningkatkan sinergi dengan Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-
bagai mitra strategis untuk melaksanakan 
tugas konstitusional BPK dalam memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuan-
gan negara. APIP di kementerian dan lem-
baga diharapkan dapat berperan secara 
optimal dalam memperbaiki sistem agar 
para pelaksana dalam mengelola keuang-
an dan barang negara lebih akuntabel, 
transparan, dan mematuhi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. “Jika 
hal ini secara konsisten dilakukan, masalah 
berulang akibat kelemahan sistem dapat 
diminimalkan,” ujar Hendra.

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan 
Kurnia amat bersyukur karena Bakamla 
akhirnya meraih opini WTP setelah dalam 
empat tahun berturut-turut meraih opini 
disclaimer. “Ini juga merupakan buah dari 
dukungan dan koordinasi tanpa henti de-
ngan BPK,” katanya.  

Ia mengatakan, Bakamla berkomitmen 
untuk terus meningkatkan kinerja dan bersa-
ma-sama mencari solusi terbaik atas perma-
salahan yang ditemui. Ia pun menegaskan 

Bakamla akan berupaya semaksimal mung-
kin untuk mempertahankan opini WTP.

Menurut dia, ada beberapa hal yang 
dilakukannya untuk memperbaiki opini 
laporan keuangan. Pertama, adalah meng-
ubah pola pikir personel bahwa mening-
katkan kualitas opini laporan keuangan 
adalah hal yang mungkin dilakukan. Selain 
itu, menindaklanjuti segala rekomendasi 
hasil pemeriksaan BPK dan memperbaiki-
nya dengan serius.

“Kami juga mengevaluasi temuan dan 
didiskusikan secara berkala. Sejumlah 
langka itu yang menjadi kiat sukses untuk 
mendapatkan opini WTP. Kami keluarga 
besar Bakamla RI mengucapkan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada seluruh 
jajaran di BPK, karena atas rekomendasi, 
arahan, dan diskusi-diskusi, Bakamla RI 
dapat memperbaiki opini laporan keuang-
an,” katanya. l
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I
nstitut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) 
terus memantapkan langkahnya untuk menjadi 
organisasi profesi terdepan dalam membentuk 
pemeriksa keuangan negara yang profesional. 
Setelah resmi terbentuk pada Februari 2020 
dan memiliki pengurus wilayah di seluruh pro-

vinsi, IPKN pun telah menetapkan program umum 
dengan tujuh sasaran.

Sekretaris Jenderal IPKN Gunarwanto menga-
takan, tujuh sasaran program utama tersebut dite-
tapkan dalam Kongres IPKN I yang digelar pada 22 
Juni 2021. “Tujuh sasaran program ini akan diterje-
mahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik oleh 
Dewan Pengurus Nasional IPKN maupun oleh para 
pengurus wilayah di 34 provinsi,” kata Gunarwanto 
saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, akhir Juli.

Gunarwanto yang juga menjabat sebagai Kepa-
la Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Badan Dik-
lat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) 
BPK memerinci, sasaran pertama IPKN adalah  
penguatan legalitas dan struktur organisasi. Terkait 
hal ini, IPKN akan melakukan penyempurnaan ang-
garan dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). 
Kemudian, melakukan penyusunan peraturan orga-
nisasi hingga penyempurnaan struktur organisasi.

Sasaran kedua berupa penyusunan kode etik dan 
kode perilaku profesi. Gunarwanto mengatakan, ko-
de etik dan kode perilaku profesi yang sudah disusun 
dan diresmikan saat pelaksanaan Kongres I IPKN, 
akan disosialisasikan kepada para anggota. “Kode 
etik dan kode perilaku profesi menjadi semacam nor-
ma-noma bagi para anggota IPKN di dalam melaksa-
nakan kegiatannya, berting kah laku, dan lainnya. Ini 
harus ditaati para anggota IPKN,” katanya.

Dia mengungkapkan, kode etik IPKN sebagian 

di antaranya diambil dari kode etik BPK. Namun, 
ada juga yang bersifat umum. Ini karena anggota 
IPKN tidak terbatas untuk para pemeriksa atau para 
pegawai di BPK, tetapi juga berasal dari luar BPK.

Gunarwanto menambahkan, sasaran ketiga 
IPKN adalah terkait pengembangan profesi. “Ini 
adalah salah satu yang khas dari suatu organisasi 
profesi. Organisasi profesi dimanapun, visi dan mi-
sinya pasti utamanya soal pengembangan profesi.”

 Pengembangan profesi oleh IPKN akan di-
lakukan melalui sejumlah kegiatan, antara lain melalui 
pendidikan dan pelatihan. Selain itu, mengkaji dan 
mengembangkan standar pemeriksaan, metodologi, 
dan praktik pemeriksaan yang baik. Pengembangan 
profesi juga dilakukan melalui sinergi dengan regula-
tor, asosiasi profesi, akademisi, dan pihak lainnya.

Gunarwanto mengatakan, IPKN sejauh ini su-
dah melaksanakan beberapa seminar yang meli-
batkan pimpinan di BPK maupun para pemangku 
kepentingan, para pengawas internal, para peng-
awas di lingkungan BUMN, serta akuntan publik. 
Seminar dilaksanakan pada saat peresmian peng-
urus wilayah IPKN. Selain itu, seminar digelar saat 
pelaksanaan Kongres I IPKN yang mengangkat 
tema “Integrated Auditing for the Public Sector”.

“Seminar diharapkan memberikan pengetahu-
an bagi para anggota IPKN dan juga para stake
holder. Tentu, kegiatan pengembangan profesi 

IPKN TERUS MANTAPKAN LANGKAH
IPKN telah menetapkan program umum dengan tujuh 
sasaran dalam Kongres I yang digelar pada 22 Juni 2021.



AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

60 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 7  n  VOL. IV  n  JULI 2021

nanti nya akan lebih variatif. Selain seminar, akan ada 
pelatih an-pelatihan yang diikuti oleh para anggota 
IPKN atau umum. Bisa diselenggarakan oleh DPN mau-
pun DPW,” kata Gunarwanto.

Sasaran lainnya atau sasaran keempat, yaitu pe-
ngembangan sarana dan prasarana organisasi. Terkait 
hal ini, IPKN ke depannya diharapkan memiliki gedung 
sendiri yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan. 
Saat ini, IPKN masih menempati kompleks Badiklat 
PKN BPK di Kalibata, Jakarta Selatan.

Sasaran kelima IPKN yang juga tak kalah penting 
bagi sebuah organisasi profesi, adalah menjamin 
mutu profesionalisme pemeriksa keuangan negara. 
Peningkatan mutu para anggota IPKN utamanya akan 
dilakukan dengan sertifikasi profesi di bidang pemerik-
saan keuangan negara.

“Seperti kita ketahui, sertifikasi yang BPK kembang-
kan adalah CSFA atau Certified State Finance Auditor. 
Sertifikasi CSFA kita laksanakan bekerja sama dengan 
Badiklat PKN BPK,” ujar Gunarwanto.

Adapun sasaran keenam dari program umum IPKN 
adalah melakukan kerja sama dengan instansi dan or-
ganisasi profesi lain. Terkait hal ini, pihak eksternal BPK 
dilibatkan dalam struktur organisasi IPKN.

Dia mengatakan, salah satu hal yang menjadi misi 
IPKN adalah menjalin sinergi dengan berbagai pihak, ter-
masuk menjalin sinergi dengan organisasi profesi lain da-
lam lingkup nasional dan internasional. Tujuan nya untuk 
meningkatkan kompetensi pemeriksa keuangan negara.

Sedangkan sasar an ketujuh atau sasar an terakhir, yaitu 
menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi masya rakat. 

Edukasi penting dilakukan agar masya-
rakat lebih memahami per aturan per-

undang-undangan terkait ke uangan negara.
“Sehingga, masyarakat bisa berpartisipasi 

untuk menciptakan transparansi dan akunta-
bilitas pengelolaan keuangan negara,” ucap 
Gunarwanto.

Rumah pemeriksa keuangan negara
Gunarwanto menegaskan, IPKN merupakan orga-

nisasi terbuka. Anggotanya tidak hanya berasal dari 
para pegawai atau pemeriksa BPK, tetapi juga dari luar 
BPK. Namun, mereka yang bisa menjadi anggota IPKN 
adalah mereka yang masih berada di dalam rumpun 
pemeriksaan, antara lain seperti pengawas internal ke-
menterian/lembaga.

Saat ini, DPN IPKN diisi oleh 10 orang yang diketuai 
oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Ne-
gara V BPK Bahrullah Akbar. Adapun pengurus wilayah 
sebanyak 735 orang, terdiri atas 437 orang berasal dari 
internal BPK dan 262 orang merupakan pihak eksternal 
BPK.

Gunarwanto menekankan, tujuan dibentuknya IPKN 
memang untuk menghimpun para pemeriksa keuangan 
negara. “Kita ingin menghimpun pemeriksa keuangan 
negara di dalam satu rumah, yang mana melalui satu 
rumah itu mereka bisa bersama-sama membaktikan di-
rinya untuk kemajuan bangsa dan negara, dalam hal ini 
mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara 
yang baik dan bersih,” kata Gunarwanto menjelaskan.

Menurut Gunarwanto, dengan bersatunya para 
pemeriksa keuangan di dalam IPKN akan mencip-
takan suatu kekuatan yang besar untuk bersama-sama 
menga wal keuangan negara. “Karena keuangan negara 
tidak mungkin bisa diperiksa, diamankan atau dijaga 
hanya oleh BPK. Harta negara terlampau banyak ni-
lainya dan tersebar di mana-mana. Dan, tidak mungkin 
juga harta negara hanya diawasi oleh para pemeriksa 
internal kementerian/lembaga,” kata dia. l

n Gunarwanto
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mendorong pengembangan budaya 
kerja untuk meningkatkan kinerja 
pegawai dan lembaga. Budaya kerja 
di lingkungan satuan kerja (satker) 
merupakan bagian yang mempunyai 

peran penting dalam pencapaian visi dan misi 
organisasi BPK. Budaya organisasi di level satuan 

kerja akan berhubungan dengan nilai tambah 
yang dapat diberikan satker kepada Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK).

Inspektur Utama BPK I Nyoman Wara menga-
takan, implementasi budaya kerja bukan hanya 
melaksanakan standar budaya yang sudah diben-
tuk dalam lingkungan kerja. Akan tetapi, bagai-
mana meningkatkan budaya kerja tersebut men-
jadi suatu kebutuhan, sehingga mampu menjadi 
sumber energi bagi komunitas atau organisasi 
dalam hal ini BPK.

“Budaya kerja harus diimplementasikan de-
ngan baik, sehingga budaya kerja mampu mem-
berikan kontribusi positif terhadap kinerja pega-
wai dan tentunya lembaga,” kata I Nyoman Wara 
pada kegiatan workshop Upaya Peningkatan dan 
Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan 
BPK, Kamis (29/7).

Dengan adanya budaya kerja yang sudah 
terbentuk dan berkembang di lingkungan BPK, 
maka akan membentuk komunitas budaya orga-
nisasi BPK sebagai wujud implementasi dari visi, 
misi, dan nilai-nilai dasar BPK. Hal tersebut men-
jadi bagian pendukung dan modal bagi organi-
sasi BPK untuk memastikan proses-proses internal 
di BPK berjalan dengan baik. Sehingga, dapat 
mendorong tercapainya tujuan strategis serta 
mewujudkan visi dan misi BPK.

Workshop ini dilaksanakan secara virtual dan 
diikuti oleh para pelaksana BPK dari seluruh 
satker di BPK. Kegiatan yang diinisiasi oleh Ins-
pektorat Utama BPK tersebut juga dihadiri para 
pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan 
Tinggi Pratama.

BPK GELAR WORKSHOP PENINGKATAN BUDAYA KERJA
Presiden Joko Widodo telah meluncurkan core values ASN yakni Berakhlak.

n Bima Haria Wibisana

n I Nyoman Wara

n Edward G Hasiholan Simanjuntak

n Ignasius Jonan
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Narasumber yang hadir pada acara work
shop ini antara lain Kepala Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan mantan 
menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) 
Ignasius Jonan.

Bima menyampaikan, pembangunan sumber 
daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama 
pemerintah saat ini. Hal itu pun sejalan dengan 
komitmen reformasi birokrasi yang kini menjadi 
sebuah keharusan.

Bima mengatakan, Presiden Joko Widodo 
telah meluncurkan core values ASN yakni Ber-
akhlak. Hal itu merupakan akronim dari berorien-
tasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, 
loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Ini berlaku untuk semua instansi pemerintah. 
Jadi tidak membuat sendiri-sendiri lagi,” ujarnya.

Kemudian, terdapat employer branding 
“Bangga Melayani Bangsa”. Core values ini, ujar 
Bima, juga serupa dengan yang diusung oleh Ba-
dan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, dia 
berharap nilai-nilai inti tersebut dapat diterapkan 
baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
maupun BUMN.

“Ini yang akan kita gunakan ke depan untuk 
mencoba membangun budaya administrasi,” 
ujarnya.

Sementara itu, mantan direktur utama PT Ke-
reta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan berbagi 
pengalamannya dalam melakukan transformasi 
di tubuh perusahaan pelat merah itu. Ia mema-
parkan delapan langkah untuk melakukan trans-
formasi organisasi seperti yang disampaikan oleh 
John Kotter dalam Harvard Business Review. Per-
tama, ujarnya, sebagai pemimpin harus mampu 
membangun sense of urgency. Kemudian, hal itu 
dilanjutkan dengan meminta dukungan dari se-
luruh stakeholders. Tentunya, ujar Jonan, dalam 
kerja ASN konsumen atau masyarakat menjadi 
prioritas utama dalam pelayanan.

Kemudian, pemimpin perlu membuat visi dan 
menyampaikan visi itu sampai ke akar rumput. 
Selain itu, pemimpin perlu merangkul tim untuk 
bisa mencapai visi tersebut.

Jonan juga mengingatkan untuk tidak fokus 
pada rencana jangka panjang. Dia menyarankan 
justru lakukan perubahan dari hal kecil. “Misal nya, 
dalam beberapa bulan ini kita turunkan tagih an 
listrik. Toilet kita bersihkan,” ungkap Jonan.

Kemudian, pemimpin juga dapat mengkon-
solidasikan perbaikan dan terus memberikan per-
ubahan. Selain itu, pemimpin juga dapat mem-
buat pendekatan baru.

Dia mencontohkan, salah satu perubahan 
layanan di KAI adalah penggunaan pendingin 
ruangan atau AC dalam setiap kereta. Hal ini 
sempat ditentang karena untuk mendapatkan 
subsidi atau PSO tidak boleh menggunakan pen-
dingin ruangan. “Saya bilang ya itu harus diubah 
aturannya,” ujarnya.

Jonan pun berupaya meyakinkan kepada 
regulator bahwa untuk melayani masyarakat de-
ngan lebih baik, regulasi juga perlu menyesuai-
kan diri dengan perubahan. Terlebih lagi, apabila 
perubahan itu dapat memberikan pelayanan 
yang lebih baik.

“Kalau memang peraturannya tidak sesuai 
dengan zaman ya disesuaikan,” ujarnya. l

n Blucer W. Rajagukguk n B. Dwita Pradana n Dwiyana Novisanti

n Peserta workshop.
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D
alam perspektif sejarah, berbagai ne-
gara di dunia tak jarang terjerembab 
pada kondisi krisis dengan berbagai 
penyebab. Merebaknya HIV/AIDS di 
negara-negara Afrika bagian Selatan 
pada tahun 80 hingga 90-an atau pan-

demi Swain Flu di Brazil tahun 2009 telah menyebabkan 
ba nyak kematian dan pertumbuh an ekonomi negatif. 
Bahkan Arab Spring di Timur Tengah semenjak 2010 ber-
dampak kehancuran yang masih terasa hingga saat ini. 

Tak terkecuali, kita pernah meng alami krisis 1998 
yang dipicu oleh snowball effect dari bubbling nilai 
tukar mata uang yang bermula di Thailand, namun 
berefek domino kepada negara-negara Asia lainnya 
sampai Indonesia dengan dampak terparah dalam hal 
keruntuhan mata uang, pasar modal, dan nilai aset. 
Krisis tersebut telah memicu kehancuran hasil-hasil 
pembangunan yang saat itu hampir saja tinggal landas, 
menggerus legitimasi pemerintah, menyebab kan ke-
kacauan sosial dan politik yang mendorong instabilitas 
ke amanan serta menjadi alasan terkuat untuk menje-
laskan terjadinya pergantian pemerintahan rezim Orde 
Baru ke Era Reformasi.  

Para ahli mengidentifikasi pendorong negara me-
masuki fase turbulence di atas adalah kondisi Volatility, 
Uncertaintiy, Complexity, Ambiguity (VUCA) dan Turbu
lent, Uncertain, Novel, Ambiguous (TUNA). Globalisasi, 
kemajuan teknologi, serta mobilitas manusia memiliki 
peran penting. Contoh paling relevan terkini adalah 
terjadinya Pandemi global Covid-19, di mana krisis 
kesehatan akibat virus yang dapat memicu kematian 
skala besar karena kemampuannya menular dari ma-

nusia ke manusia dengan strain baru yang terus ber-
mutasi dan mengganas itu telah menimbulkan dampak 
mengerikan. Kondisi tak terhindarkan ini memerlukan 
sebuah langkah darurat, ibarat pesawat terbang yang 
tiba-tiba memasuki awan comulunimbus yang siap 
menghempaskan seluruh penumpang ke daratan atau 
bahkan dasar lautan. 

Sementara di depan terbentang banyak ketidakpas-
tian terkait Covid-19, dari pertanyaan kapan pandemi 
akan berakhir, bagaimana pencegahan perlintasan 
manusia “pembawa” virus Covid-19 antar negara, ba-
gaimana kemampuan 3T-testing, tracing, treatment, 
bagaimana kesiapan tenaga medis dan kemampuan 
menjaga Bed Occupancy Rate (BOR) tetap aman 
menghadapi kemungkinan lonjakan kasus, bagaimana 
ketersediaan obat dan vaksin (membeli maupun men-
ciptakan sendiri) dan distribusinya, bagaimana dampak 
pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan; pereko-
nomian, fiskal dan perbankan, kesehatan publik, sosial, 
politik, perkembangan teknologi, hukum, lingkungan 
hidup, pendidikan, dan lainnya.  

Sehingga negara-negara di dunia perlu memper-
siapkan scenario bahkan untuk kondisi terburuk dan 
merumuskan strategi serta langkah tepat agar bisa me-
mitigasi dan meminimalkan dampak merugikan pande-
mi ini. Muncul pertanyaan besar, apa peran yang dapat 
dilakukan sebuah Supreme Audit Institution untuk me-
respons tantangan sangat berat yang dihadapi negara, 
di mana banyak pihak sedang mengalami kepanikan 
namun harus memberikan respons yang paling tepat 
berdasarkan tantangan yang dihadapi dan pemahaman 
atas kondisi tata kelola negara saat ini. 

MEMBUMIKAN FORESIGHT BPK 
MELALUI SCENARIO PLANNING

n OLEH NICO ANDRIANTO, 
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR TERAPAN ILMU ADMINISTRASI 
 PEMBANGUNAN NEGARA, POLITEKNIK STIA LAN, JAKARTA, 
 KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN 
 KINERJA II, DIREKTORAT EPP, DITAMA REVBANG PKN. 

Negara-negara di dunia perlu mempersiapkan scenario bahkan untuk kondisi terburuk 
dan merumuskan strategi serta langkah tepat agar bisa memitigasi dan meminimalkan 
dampak merugikan pandemi ini.
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Mengapa scenario planning? 
Berdasarkan publikasi OECD 2012 berjudul Stra

tegic Foresight for Better Policies, terdapat beberapa 
alternatif penerapan fore sight untuk mendukung pilihan 
kebijakan yang tepat terkait masa depan, di antara-
nya adalah: 1). horizon scanning; mengidentifikasi dan 
memahami perubahan saat ini yang kemungkinan akan 
meng ubah masa depan, 2). megatrends analysis; meng-
analisa secara mendalam berbagai kecenderungan yang 
telah terjadi di berbagai aspek/bidang, 3). scenario plan
ning; menyusun narasi terkait masa depan dan melihat 
berbagai kemungkinan dampaknya, dan 4). visioning 
and backcasting; mereka-reka gambaran kondisi di ma-
sa depan dan bekerja ke belakang/mundur untuk meru-
muskan langkah-lang kah yang perlu dilakukan.   

Dari sekian banyak metode yang mungkin digunakan 
untuk menentukan langkah-langkah strategi ke depan di 
atas, pilihan scenario planning cukup menjanjikan ber-
dasarkan konteks permasalahan dan kondisi/tantangan 
yang dihadapi. Scenario planning menyiapkan organisasi 
atau bah kan negara untuk menghadapi masa depan 
yang tak terpikirkan (the unthinkable) yang mungkin ter-
jadi, melalui identifikasi dan penguraian ketidakpastian 
di mana tidak terdapat data tentang masa depan, saat 
ini. Skenario bukanlah prediksi (forcasting) mengenai 
masa depan, namun merupakan hipotesis mengenai apa 
saja yang mungkin dapat terjadi. Pendekatan ini diharap-
kan mampu menyingkap pandangan mengenai hal-hal 
baru dengan risiko-risiko yang masih terselubung. 

Belajar dari krisis 1997-1998, pendekatan prediksi 
atau analisis tren ternyata gagal menjemput kenyataan, 
di mana hanya satu tahun pasca 1997 Indonesia meng-
alami kemerosotan perekonomian yang sangat parah, 
diindikasikan oleh kontraksi ekonomi minus 12 persen 
GDP, inflasi menyentuh 80 persen, kemiskinan meroket 
sebesar 40 persen dan tiba-tiba 15 juta orang menjadi 
pengangguran. Forcasting masa depan dengan asumsi 

range yang paling lebar sekalipun tetap dihasilkan dari 
sebuah ekstrapolasi yang mengikuti pola masa lalu dan 
data terkini yang ternyata gagal menggambarkan kon-
disi ekstrem Asian Financial Crisis 1997-1998. 

Penjelasannya justru didapat kan melalui pende-
katan scenario planning yang mengasumsikan masa 
depan tidak mengikuti sebuah pola, namun lebih diten-
tukan oleh ketidakpastian yang bisa diidentifikasi sejak 
awal, sehingga para stakeholders mampu mempersiap-
kan diri lebih awal meng hadapi kemungkinan krisis. 
Skenario dalam hal ini adalah rumusan narasi mengenai 
keadaan di masa depan yang bisa terjadi, yang disusun 
berdasarkan berbagai aspek ketidakpastian yang telah 
diidentifikasi melalui sebuah proses penyusunan yang 
terstruktur serta tidak konvesional. 

Pendekatan ini dilakukan oleh banyak organisasi in-
ternasional seperti World Economic Forum yang pada 
Tahun 2016 melakukan workshop scenario planning de-
ngan pertanyaan kunci (focal question) bagaimana sis-
tem pangan dunia menyediakan makanan bergizi dan 
keberlanjutan kepada 8,5 milyar populasi manusia pa-
da tahun 2030. Demikian pula Bank Dunia tahun 2009 
mengadakan work shop di mana para pakar keuangan 
dan sektor swasta dari berbagai lembaga internasional 
mendiskusikan kemungkinan terjadinya krisis selanjut-
nya pasca krisis keuangan global 2008. 

Beberapa SAI di dunia juga melakukan fungsi fore
sight, di antaranya BAI Korea dan ARK Belanda terkait 
isu pensiun dan pergantian personel pegawai pemerin-
tah di masa depan, BPK Brasil (TCU) mengembangkan 
kerangka kerja kebijakan di berbagai bidang pemba-
ngunan, di antaranya kesehatan, pendidikan, kestabilan 
ekonomi dan finansial serta teknologi dan infrastruktur. 
Bahkan sektor swasta berjaringan internasional seperti 
Deloitte DeepView menyusun scenario planning, di an-
taranya bertajuk Glimpse into the Future: Digital Con
flicts in Geopolitics 2035.  

Banyak pihak memahami BPK ibarat dokter pribadi 
bagi pemerintah yang secara periodik melaksanakan 
pengecekan “kesehatan” tata kelola (keuangan dan 
non-ke uangan) dengan “berbagai catatan penyakit ser-
ta lemak-lemak” yang bisa menyebabkan negara tidak 
mampu bergerak secara trengginas (agile), antisipatif 
dan responsif menyelesaikan berbagai permasalahan 
bangsa. Sebagai lembaga pemeriksa eksternal peme-
rintah, BPK berperan memberikan keyakinan (assuran
ce) melalui berbagai produknya, termasuk hasil-hasil 
pemeriksaan (LK, Kinerja, PDTT), saran perbaikan, 
bahan pendapat, termasuk pandangan masa depan 
bagi pemerintah. Fungsi foresight BPK diharapkan 
mampu memandu pemerintah dan publik secara luas 
menghadapi ketidakpastian mendatang, melalui kajian 
perspek tif jangka panjang (5 hingga 10 tahun ke de-

Skenario bukanlah prediksi 
(forcasting) mengenai masa 
depan, namun merupakan 
hipotesis mengenai apa saja yang 
mungkin dapat terjadi. 
Pendekatan ini diharapkan mampu 
menyingkap pandangan mengenai 
hal-hal baru dengan risiko-risiko 
yang masih terselubung.
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pan) dengan memetakan berbagai aspek kehidupan 
yang mungkin terdampak, sebuah peran yang lebih 
maju dibandingkan fungsi tradisionalnya sebagai over
sight dan insight, dan tentu saja memerlukan kebera-
nian untuk memulainya. 

Metodologi scenario planning 
Scenario planning adalah upaya mengembangkan 

skenario masa depan dengan mengidentifikasi, baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif, dan menganalisis 
faktor-faktor pendorong/driver yang terkait erat de ngan 
fokus topik/permasalah yang dipilih. Sehingga diharap-
kan bisa dibangun strategi yang antisipatif berdasarkan 
berbagai kemungkinan scenario tersebut dalam bentuk 
action plan yang tepat dan nyata. Pe nyusunan scenario 
planning menurut Deloitte (2021) memiliki 7 langkah, 
yaitu 1). Penentuan pertanyaan dasar (focal question), 
2).  Penentuan driving forces, 3). Menentukan critical 
uncertainties, 4). Pembuatan scenario 
framework, 5). Penyusunan scenario 
stories, 6). Penyusunan daftar implica
tions and options, dan 7). Penyusunan 
indicators and signposts, dengan 
uraian sebagai berikut:
• Proses dimulai dengan penetap-

an focal question, yaitu sebuah 
pertanyaan awal yang akan men-
jadi koridor untuk memastikan 
relevansi keseluruhan diskusi untuk 
mewujud kan scenario planning. 
Focal question bisa terkait hal yang 
bersifat kompleks selevel negara atau interaksi inter-
nasional, namun bisa pula lebih sederhana, misalnya 
terkait bidang industri. Proses ini biasanya didapat-
kan dari hasil brainstorm ing dan diskusi de ngan 
pakar scenario planning.

• Kemudian diidentifikasi driving forces, yaitu fak-
tor-faktor yang memengaruhi peristiwa, misalnya 
perkembangan teknologi, kondisi lingkungan, atau 
adanya konflik geopolitik dari berbagai sumber, 
baik dalam konteks global maupun nasional. Dalam 
konteks Indonesia maka hasil-hasil pemeriksaan BPK 
juga merupakan sumber bagi identifikasi driving 
forces. Proses penentuannya biasanya dibantu oleh 
para pakar di berbagai bidang keahlian. Organisasi 
yang telah mengadopsi kemampuan scenario plan
ning biasanya memiliki database yang komprehensif 
dan selalu update dengan perkembangan terbaru 
terkait daftar driving forces ini. 

• Berikutnya ditentukan critical uncertainties, yaitu 
driving forces yang memiliki ketidakpastian yang 
tinggi (critically uncertain) dan kemungkinan sa-
ngat menentukan arah perkembang an masa depan 

(unusually impactful). Proses ini memerlukan pem-
bahasan para pakar, sehing ga dilakukan shortlisting 
atas driving forces, dan kemudian disederhanakan 
lagi berdasarkan kemiripan sifat dan karakteristik-
nya menjadi critical uncertainties, dan dikerucutkan 
kembali menjadi lebih sedikit bernama fundamental 
uncertainties agar lebih terkelola menjadi sumbu da-
lam scenario framework.  

• Pembuatan scenario framework, yaitu kerangka 
skenario yang mungkin terjadi berdasarkan lingkup 
dan tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan fun
damental uncertainties menjadi sumbu-sumbu (yang 
meng arah positif maupun negatif) dalam scenario 
framework biasanya dilakukan melalui FGD dengan 
pakar-pakar sektoral. Biasanya ditetapkan tidak ter-
lalu ba nyak sumbu agar kemungkinan scenario yang 
terbentuk tidak terlalu kompleks, sehingga memandu 
pembaca fokus pada scenario yang paling signifikan. 

• Selanjutnya adalah penyusunan scenario stories, 
yaitu penjelasan dalam bentuk narasi untuk setiap 
skenario yang kemungkin an akan terjadi di masa 
mendatang. Pembuatan stories ini akan memu-
dahkan pembaca untuk menangkap inti pesan dari 
setiap kemungkinan, agar mereka bisa merumuskan 
langkah-langkah antisipatif, mencegah kondisi buruk 
terjadi, termasuk jika memang tak terhindarkan me-
minimalisir dampaknya. Prosesnya biasanya dihasil-
kan dari diskusi dengan pakar, dan divalidasi melalui 
hasil brainstorming dan parallel benchmarking.  

• Setelahnya adalah penyusunan daftar implications 
and options, yaitu mengembangkan dan menyusun 
pilihan rekomendasi yang paling tepat. Penyusunan-
nya biasnya melibatkan pakar dengan membangun 
model berdasarkan data untuk menyusun rencana 
aksi dari setiap scenario. Proses ini sangat relevan 
dengan BPK di mana sebagai salah satu cabang 
kekuasaan negara yang memiliki mandat peran au-
ditif bisa mengingatkan pemerintah dan DPR dalam 
fungsi check and balance agar “kapal tata kelola” 
tetap meng arah pada pencapaian tujuan bernegara.  

Scenario planning memerlukan kemampuan 
scenario tracking, yaitu kemampuan scanning 
atas perkembangan terkini eksternal secara 
terus-menerus dengan memantau setiap 
indikasi perubahan untuk mengkalibrasi 
kembali action plan atas setiap skenario.
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• Terakhir adalah penyusunan indicators and sign
posts, yaitu visualisasi scenario agar menjadi petun-
juk bagi pembaca mengenai pergerakan realita me-
nuju kuadran skenario tertentu, serta memudahkan 
pemahaman scenario mana yang sedang terjadi 
berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di ruang dan 
waktu setelahnya.  
Dari proses di atas akan dapat dirumuskan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam setiap 
kemungkinan scenario, yaitu terkait peluang, tantang-
an dan risiko-risikonya. Proses ini pada akhirnya juga 
meng hasilkan zone of greatest initial interest, yaitu iris-
an dari hal-hal signifikan dari keempat scenario yang 
menjadi kunci pengungkit penyelesaian bagi permasa-
lahan yang sedang diskenariokan.  

Membangun kapabilitas lembaga
Untuk mewujudkan kapabilitas utama foresight me-

lalui scenario planning di BPK, maka sangat diperlukan 
SDM, kelembagaan, perangkat lunak yang menunjang, 
serta dukungan teknologi informasi. Menurut Deloitte 
(2021), untuk mewujudkan kemampuan scenario plan
ning sebuah organisasi perlu didukung purple teams/
people, yaitu tim atau orang-orang de ngan kemam-
puan campuran antara “blue people” yang mampu 
meng ajukan pertanyaan dan meng ambil tindakan yang 
tepat, serta “red people”, yaitu orang-orang yang 
mampu mengerjakan analisis secara tepat, sehingga 
bisa menghasil kan saran-saran praktis yang mendorong 
peng ambilan keputusan. Dalam konteks BPK, maka 
menurut penulis perlu dibentuk unit khusus yang meng-
ampu fungsi foresight dengan tanggung-jawab lang-
sung kepada para pimpinan BPK, de ngan dukungan pe-
rangkat keras dan regulasi/Juklak/Juknis, serta memiliki 
keleluasaan untuk meng akses dan mengolah data yang 
terus diakumulasi, disinergikan dan di-maintain. 

Scenario planning memerlukan kemampuan scena
rio tracking, yaitu kemampuan scanning atas perkem-
bangan terkini eksternal secara terus-menerus dengan 
memantau setiap indikasi perubahan untuk mengkali-
brasi kembali action plan atas setiap skenario. Sehing-
ga dari sisi dukungan teknologi informasi diperlukan 
penguasaan big data analytics oleh BPK untuk menca-
pai kemampuan analisis berbasis skenario. Perlu dido-
rong pengenalan machine learning untuk mendukung 
pencarian tren dan mengolah informasi yang tidak me-
miliki pola untuk meningkatkan kualitas analisis dalam 
proses scenario planning. Capaian tertinggi infrastruk-
tur teknologi informasi sejauh ini adalah terwujudnya 
augmented intelligence, yaitu kemampuan mempredik-
si, mengidentifikasi hubungan, dan membantu menge-
lola risiko dengan cara meniru bagaimana otak manusia 
bekerja (Deloitte, 2021).  

Sehingga proses transformasi digital BPK ke depan 
perlu diarahkan pada kemampuan: 1). Discovery dan 
pemantauan tren; menentukan topik/tren/permasalah-
an utama yang menjadi fokus analisa, 2). Environmental 
scanning; pemantauan atas lingkungan eksternal untuk 
memahami sifat dan kecepatan perubahannya, dan un-
tuk mengidentifikasi potensi tantangan, peluang, dan 
risikonya, serta 3). Sense making; mengolah informasi 
untuk memperoleh gambaran besar tren dan/atau ma-
salah yang komprehensif dan dapat dipahami dalam 
rangka mengembangkan skenario. 

Penutup
Saat ini BPK sedang dalam proses menyelesaikan 

piloting penyu sunan foresight BPK bertajuk: “Memba-
ngun Kembali Indonesia Pasca Covid-19: Skenario, Pe-
luang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh” me-
lalui upaya pemenuh an semua due process, termasuk 
dengan menyelenggarakan tiga kali webinar nasional 
dengan para pakar dan pengambilan kebijakan Pusat 
dan Daerah, diskusi intensif dengan para expert, serta 
validasi hasilnya dengan para manajemen kunci dan 
Pimpinan BPK. Jika narasi scenario planning  foresight 
BPK ini akhirnya terwujud, maka BPK menjalani takdir 
sejarahnya menjadi SAI ke-11 di dunia dan kedua di 
Asia yang mampu melaksanakan peran foresight seba-
gai implementasi Rencana Strategis BPK 2020-2024. 

Capaian fenomenal ini akan memperkuat value and 
benefit auditor eksternal pemerintah, yaitu selalu rele-
van dengan tantangan yang dihadapi oleh stakeholders 
(masyarakat, lembaga perwakilan rakyat), menjadi sum-
ber kredibel bagi pandangan yang objektif dan indepen-
den sebagai pemandu perubahan yang menguntung-
kan bagi sektor publik (INTOSAI Principle 12), sebagai 
penge jawantahan semboyan “Accountability for All” 
Badan Pemeriksa Keuangan yang kita banggakan. l

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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1-2
HUT Bhayangkara ke-75 
dihadiri Ketua BPK RI 
Agung Firman Sampurna 
secara virtual, 1 Juli 2021.

3
Penyerahan LHP BPK 
atas LK Kementerian 
Luar Negeri secara vir-
tual oleh Anggota I BPK/
Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara I 
Hendra Susanto di Ge-
dung BPK, 8 Juli 2021.

4
Penyerahan LHP BPK 
atas LK KPU oleh Ang-
gota I BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan 
Negara I Hendra Susanto 
kepada Ketua KPU Ilham 
Saputra di Kantor KPU, 
30 Juni 2021.

5
Anggota I BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan 
Negara I Hendra Susanto 
menyerahkan LHP BPK 
atas LK Kementerian Per-
hubungan kepada Men-
teri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi di Gedung 
Kementerian Perhubung-
an, 30 Juni 2021.

6
Penyerahan LHP BPK 
atas LK Kementerian Per-
tahanan oleh Anggota I 
BPK/Pimpinan Pemerik-
saan Keuangan Negara 
I Hendra Susanto secara 
virtual di Gedung BPK, 
8 Juli 2021.

1
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7
Penyerahan LHP BPK atas LK OJK oleh Anggota II 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius 
Lustrilanang secara virtual di Kantor BPK, 1 Juli 2021.

8
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuang an 
Negara II Pius Lustrilanang menyerahkan LHP atas 
Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Bank Indonesia 
kepada Gubernur BI Perry Warjiyo secara virtual, 
2 Juli 2021.

9
Penyerahan LHP BPK atas LK BUN Kementerian 
Keuangan secara simbolis oleh Anggota II BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius 
Lustrilanang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, 7 Juli 2021.

10
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuang an 
Negara II Pius Lustrilanang menyerahkan LHP atas 
Laporan Keuangan Tahun 2020 Kementerian Kope-
rasi dan UKM secara virtual kepada Menteri Koperasi 
dan UKM Teten Masduki, 8 Juli 2021.

11
Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara V Bahrullah Akbar menghadiri acara BPK 
Goes to Campus dengan mengusung tema “Akunta-
bilitas untuk Semua - Peran BPK dalam Mendorong 
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuang-
an Negara” yang dilaksanakan di Institut Agama Is-
lam Negeri (IAIN) Ternate, Maluku Utara, 7 Juni 2021.

12
Anggota III BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara 
III, Achsanul Qosasi menyerah-
kan LHP BPK atas LK BNPB 
kepada Kepala BNPB, Ganip 
Warsito di Kantor Pusat BPK, 
2 Juli 2021.

13
Penyerahan LHP LK Kemente-
rian BUMN oleh Anggota VII 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara VII Daniel 
Lumban Tobing kepada 
Menteri BUMN Erick Thohir 
di Kantor BUMN, 28 Juli 2021.
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Kuis

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi Juni 2021 
disebutkan bahwa BPK sedang menyusun foresight. 

Apakah judul foresight tersebut?

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

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

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




