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B
ulan Agustus ini, Indonesia memperingati hari ulang ta-
hun (HUT) ke-76. Ini merupakan peringatan HUT kedua 
yang kita rayakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Ka-
renanya, perayaan dilakukan dengan suasana sederhana 
namun tetap menekankan semangat nasionalisme terha-
dap bangsa. 

Wujud nyata dari semangat nasionalisme itu pada saat ini yaitu 
bagaimana menjaga diri, keluarga, serta orang-orang sekitar agar 
terhindar dari paparan virus Covid-19. Wujud lainnya adalah dengan 
membantu mereka yang kesulitan lantaran terdampak dari pandemi. 

Semangat nasionalisme ini yang ingin redaksi bagikan pada War
ta Pemeriksa edisi Agustus 2021 ini. Bahwa meskipun masih dalam 
kondisi pandemi, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk 
mengisi kemerdekaan Indonesia.

Dalam rubrik Sosok, kami menyajikan serangkaian wawancara de-
ngan sejumlah sosok dari lintas generasi di BPK. Mereka menceritakan 
bagaimana perkembangan BPK dari masa ke masa, pengalamannya se-
lama bekerja, hingga capaian-capaian yang telah diraih BPK. Semuanya 
sebagai bagian dari upaya BPK untuk membangun Indonesia tercinta.

Isu kemandirian daerah juga redaksi angkat di rubrik Sorotan. Ini 
mengingat kemandirian dan pembangunan daerah merupakan salah 
satu isu utama yang diangkat sejak reformasi digulirkan. Saat ini bisa 
dikatakan bahwa kekuasaan justru ada di daerah. Karenanya, bagai-
mana daerah mengelola diri dan mewujudkan kemandirian untuk 
masyarakatnya menjadi isu penting dan terus digulirkan. 

Di edisi ini, redaksi menyajikan hasil wawancara dengan bebera-
pa kepala daerah terkait dengan kemandirian fiskal dan dampaknya 
ter hadap pembangunan daerah. Kami tampilkan juga pendapat dari 
bank pembangunan daerah (BPD) sebagai salah satu komponen pen-
ting dalam pembangunan di daerah. 

Sempatkan diri juga untuk membaca rubrik Komunitas yang 
meng angkat tentang Auditunes, yaitu komunitas musik yang digagas 
para pegawai Kantor Perwakilan Sumatra Utara (Sumut). Di sini pem-
baca bisa merasakan semangat mereka berkarya melalui musik untuk 
memperkenalkan BPK kepada publik dan menyemangati para insan 
BPK melalui karya yang mereka ciptakan. 

Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga berbagi mengenai semangat 
Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara yang meraih predikat Wila-
yah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2018. Pencapaian ini yang men-
dorong mereka untuk terus mengejar target selanjutnya, yaitu meraih 
predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemen-
terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Mengisi kemerdekaan juga diwujudkan dengan tidak melupakan 
mereka yang pernah berjasa. Karenanya, sebagai bentuk penghar-
gaan terhadap pengabdian pegawai, BPK juga menyiapkan program 
persiapan pensiun. Ini merupakan kegiatan pembekalan bagi pegawai 
yang akan menapaki masa pensiun dengan beragam pengetahuan 
dan keterampilan yang dibutuhkan. Harapannya, dapat membantu 
pegawai menyesuaikan diri pada masa pensiun.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca. 
Tak lupa redaksi mengucapkan dirgahayu Indonesia dan mengajak 
pembaca sekalian untuk mengisi kemerdekaan ini untuk kemajuan 
bangsa. 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) 
memotret ketahanan fiskal daerah 
dengan melakukan Reviu atas Ke-
mandirian Fiskal Tahun 2020. BPK 
pun menghitung Indeks Kemandirian 
Fiskal (IKF) atas 503 dari total 542 pe-

merintah daerah. Hasil reviu tersebut menyatakan, 
sebagian besar pemerintah daerah atau sebanyak 
443 pemda (88,07 persen) masih masuk ke dalam 
kategori ‘belum mandiri’.

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akh-
sanul Khaq menyampaikan, kesenjangan keman-
dirian fiskal juga terungkap dalam hasil reviu BPK. 
Nilai IKF Papua Barat pada 2020 sebesar 0,0558. 
Artinya, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pa-
pua Barat dalam membiayai APBD hanya sebesar 
5,58 persen. Sementara itu, nilai IKF DKI Jakarta 
mencapai 0,6365. Artinya, sebanyak 63,65 persen 
APBD DKI Jakarta telah dibiayai oleh PAD-nya 
sendiri.

MEMOTRET KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
Apabila tingkat defisit tidak dikendalikan, dalam waktu panjang bisa 
berpengaruh terhadap kesinambungan fiskal.
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Di tingkat kabupaten/kota juga terjadi kesen-
jangan kemandirian fiskal. Pada 2019 atau se-
belum pandemi, Kabupaten Badung mampu 
meraih skor IKF 0,8347. Kabupaten Badung pun 
menjadi satu-satunya pemda yang masuk dalam 
kategori ‘sangat mandiri’ pada tahun tersebut. Se-
mentara itu, Kabupaten Deiyai mendapatkan skor 
indeks 0,0031 dan artinya hanya 0,31 persen dari 
APBD-nya yang dibiayai dari PAD.

Atas hasil reviu tersebut, BPK menilai, perlu 
dilakukan pemeriksaan tematik lokal terhadap se-
jumlah pemerintah daerah untuk mengukur kinerja 
pengelolaan fiskalnya. “Pada semester II 2021 ini 
kita ingin melihat lebih jauh lagi. Apa penyebab 
suatu daerah itu belum mandiri?” ungkap Akh-
sanul kepada Warta Pemeriksa, Rabu (30/7).

Akhsanul mengatakan, pemeriksaan tersebut 
akan melihat proses pemda dalam merancang 
APBD. Selain itu, pemeriksaan juga akan melihat 
proses intensifikasi maupun ekstensifikasi pening
katan PAD. “Pemeriksaan tematik lokal ini akan di-
lakukan di lingkungan AKN V dan AKN VI,” ujarnya.

Akhsanul mengatakan, IKF memang tidak 
mengukur korelasi langsung antara belanja pe-
merintah daerah dan tingkat PAD. Akan tetapi, 
dia menjelaskan, terjadi kecenderungan kenaikan 
belanja operasional pada pemda.

Belanja operasional adalah belanja kegiatan 
sehari-hari pemda seperti belanja pegawai, belan-
ja barang, dan belanja subsidi bantuan sosial.

Sementara itu, tingkat belanja modal justru 

mengalami penurunan. Padahal, ujar Akhsanul, 
belanja modal berpotensi menjadi pemicu 
pening katan PAD pada masa yang akan datang. 
Dia mencontohkan, belanja modal dalam ben-
tuk infrastruktur jalan menuju lokasi pariwisata 
diharap kan dapat mendukung peningkatan PAD.

BPK juga telah melakukan pemeriksaan te-
matik kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja 
daerah untuk meningkatkan pembangunan ma-
nusia pada 2016-2018. Pemeriksaan itu dilakukan 
terhadap 60 pemda dengan 12 ribu kegiatan 
senilai Rp 34,71 triliun. Dari pemeriksaan tersebut, 
Akhsanul menyampaikan, kualitas belanja dalam 
APBD masih memerlukan perbaikan.

Dia menyebut, terdapat permasalahan seperti 
pemda belum melakukan analisis ekonomi atas 
usulan program dan kegiatan. Kemudian, pemda 
belum melakukan seleksi program dan kegiatan 
sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. “Pemda 
juga belum melakukan proyeksi biaya atas pro-
gram dan kegiatan,” ujar Akhsanul.

Apabila dilihat lebih dalam lagi, terdapat per-
masalah terkait regulasi PAD yang belum lengkap. 
Kemudian, pemda tidak memiliki sumber daya 
manusia (SDM) yang kompeten untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap wajib pajak. Akhsanul juga 
menyoroti, saat ini terdapat kecenderungan pe-
rencanaan penganggaran pendapatan daerah di-
tetapkan terlalu tinggi. “Ini berkaitan juga dengan 
pendataan, jadi tidak didasarkan pada data yang 
akurat dan realistis,” ujar Akhsanul.

Dengan postur pendapatan yang tinggi, maka 
tingkat belanja daerah pun akan ikut tinggi. Hal 
ini kemudian menimbulkan defisit karena realisasi 
pendapatan tidak setinggi tingkat belanja daerah. 
“Ini kemudian dibiayai dengan utang dan kalau 
terus membesar dan terakumulasi justru mengan-
cam keberlanjutan pemda,” ujarnya.

Secara umum, berdasarkan data Direktorat 
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Da-
lam Negeri, secara umum defisit anggaran terjadi 
pada banyak pemda. Sejak 2017 tren defisit pun 
tercatat meningkat. Pada 2017, akumulasi defisit 
APBD mencapai Rp 47 triliun. Sementara pada 
2021 mencapai Rp 73,22 triliun.

Akhsanul mengakui ada pendapat yang me-
nyebut belanja daerah dapat ikut mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dia meng-
ingatkan, apabila tingkat defisit APBD tidak diken-
dalikan, dalam waktu panjang bisa berpengaruh 
terhadap kesinambungan fiskal.

“Sebagian APBD nantinya justru hanya untuk 
membayar utang,” ujarnya. l

Pemda juga belum 
melakukan proyeksi biaya 
atas program dan kegiatan.

n Akhsanul Khaq
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K
ementerian Keuangan menyambut 
baik dan sangat mengapresiasi 
reviu mengenai transparansi fiskal, 
kemandirian fiskal daerah, dan ke-
sinambungan fiskal dalam Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

yang dilakukan BPK secara reguler. Menurut 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, reviu 
tersebut merupakan bentuk komitmen bersama 
antara pemerintah dan BPK untuk mendorong 
penguatan transparansi dan akuntabilitas penge-
lolaan serta tanggung jawab keuangan negara 
dan keuangan daerah.

“Selanjutnya, diharapkan agar pengelolaan 
fiskal semakin berkualitas, kredibel, dan akun-
tabel yang dapat memberikan manfaat optimal 
bagi perekonomian dan perbaikan kesejahteraan 
masyarakat,” kata Suahasil kepada Warta Peme
riksa, pertengahan Agustus.

Suahasil menekankan, transparansi fiskal, 
kemandirian fiskal, dan kesinambungan fiskal 
merupakan hal penting untuk menjaga agar 
pengelolaan fiskal tetap sehat, produktif, berda-
ya tahan, dan berkesinambungan dalam jangka 
menengah dan jangka panjang. Ia mengatakan, 
reviu transparansi fiskal, kemandirian fiskal, dan 

kesinambungan fiskal dalam LKPP merupakan 
bentuk pertanggungjawaban terhadap publik 
atas pengelolaan fiskal, khususnya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, kata Suahasil, merupakan bentuk 
komitmen bersama untuk melakukan check and 
balance pengelolaan fiskal senantiasa konsisten 
dan tetap sehat, berkualitas, kredibel, dan akun-
tabel. “Hasil reviu dapat menjadi bahan masukan 
dan evaluasi dalam melakukan peningkatan pe-
ngelolaan fiskal yang lebih berkualitas, kredibel, 
dan akuntabel,” ujar dia.

 Ia menambahkan, reviu transparansi fiskal, 
kemandirian fiskal, dan kesinambungan fiskal 
yang menggunakan landasan teori, kriteria, serta 
best practices dalam skala internasional, dapat 
menjadi alat ukur penilaian implementasi atas 
ketiga hal tersebut di Indonesia dan dibanding-
kan dengan negara lain di dunia. “Harapannya, 
reviu tersebut dapat meningkatkan kepercayaan 
publik internasional terhadap pengelolaan fiskal 
Indonesia yang mampu mendorong peningkatan 
investasi di Indonesia.”

Menurut dia, dokumen laporan hasil reviu 
dalam LKPP memberikan gambaran secara me-
nyeluruh tentang pengelolaan fiskal pada tahap 

WAMENKEU: REVIU BPK PENTING 
UNTUK PENINGKATAN PENGELOLAAN FISKAL

Pengalokasian dana untuk daerah melalui Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) ditujukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah 
dalam pelaksanaan desentralisasi.

Bare Kingkin Kinamu
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perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pelaporan. Juga mengenai pertanggungjawab-
an dalam merespons dinamika perekonomian, 
menjawab berbagai tantangan dan mendukung 
pencapaian target pembangunan.

Berdasarkan reviu BPK dalam Laporan Hasil 
Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 
Tahun 2020, sebanyak 443 dari 503 pemerintah 
daerah (88,07 persen) masuk ke dalam kategori 
“Belum Mandiri”. Hal ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar pemda masih sangat tergantung 
pada dana transfer daerah untuk membiayai 
belanja di masing-masing pemda. Reviu juga 
menyebutkan bahwa 468 pemda (93,04%) tidak 
mengalami perubahan kategori kemandirian fis-
kalnya sejak 2013 bahkan sampai adanya pande-
mi Covid-19 pada 2020.

Terkait dana transfer ke daerah, Suahasil men-
jelaskan bahwa setiap dana transfer mempunyai 
tujuan yang berbeda-beda dan sifatnya saling 
melengkapi. Ada yang berperan sebagai alat 
equalisasi, supporting daerah dalam pencapaian 
prioritas nasional, mendorong kinerja daerah, 
dan percepatan pembangunan wilayah tertentu.

Dana alokasi umum (DAU), misalnya, dituju kan 
untuk pemerataan fiskal antar pemerintah daerah 
(horizontal imbalance). Dalam mewujud kan tujuan 
tersebut, DAU untuk suatu daerah dihitung de-
ngan menggunakan formula Alokasi Dasar dan 
Celah Fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan 
perkiraan jumlah belanja pegawai daerah, sedang-
kan celah fiskal merupakan selisih antara kebutuh
an fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah.

 Suahasil menjelaskan, kebutuhan fiskal 
daerah merupakan proyeksi tingkat kebutuhan 
daerah dalam menyelenggarakan fungsi peme-
rintahan yang dihitung berdasarkan beberapa 
variabel. Sedangkan kapasitas fiskal daerah 
merupakan kemampuan keuangan daerah yang 
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
penerimaan dana bagi hasil, baik pajak maupun 
sumber daya alam.

“Berdasarkan hal tersebut, daerah dengan ke-
mampuan keuangan rendah akan mendapatkan 
porsi alokasi yang lebih besar. Sedangkan daerah 

dengan kemampuan keuangan tinggi akan men-
dapatkan alokasi yang lebih kecil, bahkan tidak 
mendapatkan alokasi,” kata Suahasil.

Ia mengatakan, DAU merupakan jenis dana 
transfer yang bersifat block grants. Namun demi-
kian, untuk meningkatkan kualitas penggunaan-
nya, pemerintah mulai menerapkan kebijakan 
earmarking sebagian kecilnya untuk belanja pro-
duktif seperti infrastruktur.

Wamenkeu menjelaskan, pengalokasian dana 
untuk daerah melalui Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) ditujukan untuk menunjukkan 
komitmen pemerintah dalam pelaksanaan desen-
tralisasi. Faktanya, alokasi TKDD selalu mening-
kat setiap tahunnya, sehingga proses penye-
lenggaraan otonomi dapat berjalan. “Secara 
keseluruhan, porsi TKDD kurang lebih sepertiga 
dari total belanja APBN,” katanya.

Selama lebih dari dua dasawarsa, pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dinilai 
telah berkontribusi positif dalam mendorong 
kemajuan pembangunan di daerah. Hal ini dapat 
dilihat dari capaian positif indikator layanan dasar 
maupun kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan agar pengelolaan fiskal semakin berkualitas, kredibel, 
dan akuntabel yang dapat memberikan manfaat optimal bagi 
perekonomian dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

n Suahasil Nazara
kemenkeu.go.id
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Selain itu, dalam dua dasawarsa terakhir, 
pengalokasian TKDD mampu menurunkan ting-
kat ketimpangan kemampuan keuangan daerah.

Namun demikian, Suahasil mengakui 
penurun an ketimpangan fiskal dan peningkatan 
kualitas layanan masih belum optimal dan me-
merlukan akselerasi. Hal ini dapat dilihat dari 
ketimpangan dari sisi layanan dasar publik dan 
kesejahteraan, khususnya antara Jawa dan luar 
Jawa yang masih cukup lebar. Belum efektifnya 
kebijakan TKDD dalam memperbaiki berbagai 
output/outcome pembangunan nasional dapat 
disebabkan oleh pengelolaan komponen TKDD 
yang belum optimal, antara lain adanya formu-
lasi DAU yang masih belum optimal dalam men-
dorong peningkatan kinerja pemerintah daerah 

dalam mewujudkan pemerataan dan pening-
katan layanan publik.

“Terdapat kecenderungan pemanfaatan DAU 
belum dioptimalkan untuk belanja modal dan 
belanja yang terkait langsung dengan layanan 
publik dan ekonomi. Formula DAU dengan 
Alokasi Dasar lebih mendorong penggunaan 
DAU untuk kebutuhan belanja pegawai dan be-
lanja barang/jasa yang cenderung konsumtif,” 
katanya.

Pemanfaatan DAU yang belum produktif ter-
sebut belum sepenuhnya memberikan leverage 
terhadap peningkatan pelayanan dan perekono-
mian daerah. Data menunjukkan, lebih dari 60 
persen DAU digunakan untuk belanja pegawai 
daerah. l
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P
emerintah Kabupaten (Pemkab) 
Badung, Bali menyatakan mencoba 
meningkatkan belanja modal dan 
pembangunan dari tahun ke tahun. 
Setidaknya, hal ini dapat terlihat 
dari jumlah belanja modal dalam 

APBD tahun anggaran 2021 induk yang sebe-
sar Rp140.088.120.915. Angka itu kemudian 
meningkat menjadi Rp160.272.552.911 dalam 
APBD Perubahan tahun anggaran 2021.  

“Pemkab Badung selalu berkomitmen da-
lam peningkatan belanja modal dan pemba-
ngunan. Hal ini dibuktikan dengan pemba-
ngunan atau perbaikan infrastruktur baik itu 
jalan, gedung sekolah SD dan SMP, puskes-
mas dan gedung rumah sakit, peralatan atau 
mesin, serta mempercepat proses pensertifi-
katan tanah-tanah yang menjadi milik Pemkab 
Badung,” kata Bupati Badung, I Nyoman Giri 
Prasta kepada Warta Pemeriksa.

Menurutnya, porsi belanja modal dan 
pembangunan memang selalu lebih besar ke-
timbang belanja pegawai. Dalam APBD tahun 
anggaran 2021, kata dia, pemkab mengang-
garkan belanja pegawai sebelumnya sebesar 
Rp1.581.062.478.954 (41,59%) dari APBD 
induk yang sebesar Rp3.800.966.247.293. 
Kemudian setelah perubahan APBD, diang-
garkan menjadi sebesar Rp1.201.002.932.497 
(36,90%) dari APBD Perubahan yang sebesar 
Rp3.254.139.007.092. “Jadi anggaran belanja 
pegawai sebelum-sebelumnya juga tidak per-
nah lebih dari 50% dari APBD keseluruhan,” 
ujar dia.

Dampak Pandemi
Untuk saat ini, tambah dia, karena adanya 

pandemi Covid-19, perangkat daerah diha-
rapkan lebih mengedepankan efisiensi dan 
melakukan pengendalian seluruh belanja agar 
tidak terjadi defisit pada akhir pelaksanaan 
APBD tahun 2021. Dari sisi pendapatan  pe-
rangkat daerah penghasil diinstruksikan me-
lakukan penghitungan kembali atas proyeksi 
pendapatan, sehingga dapat diyakini bahwa 
target yang ditetapkan akan dapat terpenuhi.

Dia menjelaskan, dampak pandemi telah 
menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil 
menengah yang dipicu menurunnya daya beli 
masyarakat. Hal itu disebabkan pembatasan da-
lam aktivitas bisnis dan kehidupan masyarakat 
serta terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Ini yang mendorong tingkat penganggur an 
mengalami peningkatan karena banyak perusa-
haan dan pelaku usaha, terutama di sek tor pari-
wisata, harus menutup unit usahanya. 

Menyikapi itu, Giri Prasta menjelaskan, perlu 
dilakukan langkah evaluasi dan koreksi atas pe-
laksanaan APBD tahun 2021. Dari sisi belanja, 
tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) diins-
truksikan melakukan koordinasi yang melibatkan 
seluruh perangkat daerah. Tujuannya, untuk 
mengevaluasi seluruh program atau kegiatan. 

TINGKATKAN BELANJA MODAL
Pemenuhan komitmen dalam belanja mandatory tetap dijalankan.

NO APBD SEBELUM SESUDAH
 TAHUN 2021 PERUBAHAN PERUBAHAN
 BELANJA MODAL 140.088.120.915 160.272.552.911
1. Belanja Modal 112.783.811.090 113.279.732.794
 Peralatan dan Mesin

2. Belanja Modal 3.695.626.808 33.170.812.277
 Gedung dan Bangunan

3. Belanja Modal 22.415.769.456 13.753.357.840
 Jalan, Jaringan 
 dan Irigasi

n I Nyoman Giri Prasta
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Dampak pandemi telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil 
menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat.

“Jadi, mana yang kemungkinan masih 
dapat dilaksanakan dengan tetap mempriori-
taskan belanja pada penyelenggaraan urusan 
wajib berkaitan dengan pelayanan dasar atau 
urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan 
tanggung jawab pemda,” kata dia. 

Dia menambahkan, rasionalisasi atas be-
lanja yang masih dapat disesuaikan harus 
melihat kemampuan keuangan daerah. Hal ini 
terhitung pelaksanaannya mulai Juni 2021. Hal 
yang sama juga wajib dilakukan oleh seluruh 
jajaran yang ada di pemerintahan desa atau 
kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. 

Menurut Giri Prasta, dalam situasi keti-
dakpastian kapan pandemi akan berakhir, 
pemkab tetap komitmen pengelolaan fiskal 
melalui belanja APBD diutamakan terhadap 
penanganan Covid-19 dengan refocusing 
ang garan. Akan tetapi, pemenuhan komitmen 
dalam belanja mandatory tetap dijalankan. 
Misalnya saja dari sektor pendidikan sebesar 
20% lebih dan kesehatan sebesar 10%. “Serta 
belanja-belanja pemenuhan kebutuhan dasar 
dan wajib yang menjadi prioritas dan harus 
didahului dan dipenuhi,” ujar dia.

Pemkab Badung juga mengambil kebijakan 
untuk menyusun formulasi yang tepat pada 
masa mendatang dalam menghadapi situasi 
yang tidak menentu. Ini dilakukan dengan 
beberapa kebijakan. Misalnya saja, penga-
lokasian anggaran ditujukan untuk pemberian 
sembako kepada keluarga penerima manfaat.

Kemudian memberikan insentif kepada te-
naga kerja yang di PHK atau yang dirumahkan. 
Lalu penyiapan rumah isolasi terpusat dan da-
na talangan untuk masyarakat Badung peserta 
BPJS mandiri yang tidak lagi ditanggung oleh 
perusahaan. 

Selanjutnya, pengalokasian dana untuk 
sarana dan prasarana kesehatan dalam me-
nunjang penanggulangan pandemi Covid-19. 
Terutama, infrastruktur pendukung bidang 
kesehatan. Serta penyiapan kegiatan ekonomi 
melalui program pemulihan ekonomi daerah 
dengan menggarap potensi yang ada di luar 
sektor pariwisata. l

NO URAIAN SEBELUM SESUDAH
  PERUBAHAN PERUBAHAN
1. Pendapatan Daerah 
 Pendapatan asli daerah 2.815.021.011.882 1.972.103.054.321
 Pendapatan Transfer 905.661.635.411 888.841.233.988
 Lain lain Pendapatan 80.283600.000 85.033.510.000
 yang sah

2. Belanja 
 2.1. Belanja Operasi 3.203.993.413.299 2.519.061.981.641
 2.2. Belanja Modal 140.088.120.915 160.272.552.911
 2.3. Belanja Tidak Terduga 49.590.433.860 311.196.054.101
 2.4. Belanja Transfer 407.294.279.219 263.608.418.439

3. Pembiayaan 
 3.1. Penerimaan Pembiayaan  - 308.161.208.783

 Total APBD 3.800.966.247.293 3.254.139.007.092

Komposisi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

ariq naufal-unsplash
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PAD untuk tahun 2020 yang berasal dari pariwisata, 
terutama pajak hotel dan restoran, menurun tajam 
menjadi lebih kurang 50%.

Selama ini, pariwisata merupakan sektor 
andalan dalam pendapatan asli daerah 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, 
Bali. Akan tetapi, pandemi Covid-19 telah 

menghancurkan industri pariwisata di seluruh du-
nia, termasuk Bali. 

“Pariwisata merupakan sektor andalan penda-
patan asli daerah Badung, khususnya pajak hotel 
dan restoran (PHR). Akan tetapi selama pandemi, 
pendapatan ini sangat berpengaruh. Meskipun 
begitu, Pemkab Badung tetap optimistis dan 
berusaha menggali sumber-sumber pendapatan 
di luar PHR,” kata Bupati Badung, I Nyoman Giri 
Prasta kepada Warta Pemeriksa.

Dia menjelaskan, tahun anggaran 2021 induk 
target pendapatan yang ditetapkan dari pajak 
daerah sebesar Rp 2,3 triliun lebih. Ada pun ti-
ga besar target penerimaan pajak yaitu: Pajak 
Hotel ditarget Rp1,1 triliun lebih (35,45%), Pajak 
Restoran ditarget Rp393,9 miliar lebih (12,39%), 
dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan) ditarget sebesar Rp300 miliar 
(32,01%). 

Akan tetapi, pada masa pandemi ini peme-
rintah harus realistis dan berusaha memaksi-
malkan sumber pendapatan daerah di luar sektor 
pariwisata. Misalnya saja pajak hiburan, pajak 
penerang an jalan, pajak reklame, pajak air tanah, 
pajak mineral bukan logam, pajak parkir, PBB, 
dan BPHTB.

Pada tahun 2021, pajak penerangan jalan 
ditargetkan sebesar Rp96 miliar, pajak parkir 
ditargetkan Rp13,8 miliar lebih, pajak hiburan 
Rp79,1 miliar lebih, pajak air tanah Rp38,8 miliar 
lebih, pajak mineral bukan logam ditarget Rp75 
juta, pajak reklame ditarget Rp3,5 miliar, dan PBB 
ditarget Rp205,3 miliar lebih.  

Di samping itu, tambah dia, pemerintah ber-
upaya keras mengejar piutang pajak untuk tahun 
berjalan dan sebelumnya. Sampai saat ini jumlah 
piutang pajak sebesar Rp697,1 miliar lebih. “Na-
mun kita menyadari kesulitan para pengusaha 
pada saat pandemi. Untuk melunasi tunggakan 
pajaknya dan menutupi operasional saja sudah 
berat. Akan tetapi kewajiban sebagai wajib pajak 
terhutang haruslah dipenuhi,” tegas dia. l

Menggali Sumber Pendapatan Lain

SEBELUM 
PANDEMI 
COVID-19

SETELAH 
PANDEMI 
COVID-19

Target wisatawan 
mancanegara Badung 
lebih kurang 6 juta orang, 
wisatawan nusantara lebih 
kurang 15 juta.

Pariwisata menyumbang 
pendapatan asli daerah 
(PAD) Kabupaten Badung 
tiap tahunnya lebih dari 
80%.

pikisuperstar-freepik
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B
ank BPD Bali menyatakan akan 
terus mendukung pemerintah dae-
rah setempat untuk mewujudkan 
kemandirian fiskal. Hal ini antara 
lain dilakukan dengan percepatan 
dan perluasan digitalisasi daerah 

serta meningkatkan pembiayaan dan pember-
dayaan UMKM.

“Selain itu Bank BPD Bali terus meningkat
kan sinergi dengan BUMD, LPD, bumdes, 
koperasi, dan BPR melalui dukungan pengem-
bangan digitalisasi pembayaran untuk mening-
katkan inklusi dan literasi keuangan masya-
rakat,” ujar Direktur Utama BPD Bali I Nyoman 
Sudharma kepada Warta Pemeriksa, belum 
lama ini. 

Dia menjelaskan, kemandirian fiskal daerah 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
Bank BPD Bali. Kemandirian fiskal menandakan 
kemandirian daerah dalam membiayai dae-
rahnya sendiri. Ini dilakukan melalui sumber 
pendapatan yang memadai dan berkelanjutan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan daerah.

Selain itu, tambah dia, kemandirian fiskal 
suatu daerah berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi po-
tensi bagi Bank BPD Bali untuk pengembangan 
dan pertumbuhan bisnis. Karenanya, Bank BPD 
Bali terus menjaga hubungan dengan pemda 
setempat. 

“Hubungan Bank BPD Bali dengan peme-
rintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota 
se-Bali berjalan dengan baik melalui berbagai 
program sinergi yang dilakukan,” papar Nyo-
man Sudharma. 

Program itu, kata dia, antara lain percepat-
an dan perluasan digitalisasi daerah melalui 
elektronifikasi pengelolaan kas daerah dan 
penerimaan daerah. Kemudian, meningkatkan 
percepatan akses keuangan di daerah melalui 
pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.

Nyoman Sudharma menjelaskan, dalam 

mendukung kemandirian fiskal daerah, Bank 
BPD Bali memiliki peran strategis. Misalnya 
saja untuk memberikan layanan kepada pemda 
terkait pengelolaan kas dan penerimaan daerah 
serta pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.

Beberapa program yang telah dilakukan 
Bank BPD Bali dalam mendorong kamandirian 
fiskal daerah melalui elektronifikasi pengelolaan 
kas dan penerimaan daerah, yaitu SP2D/Kasda 
Online, CMS (cash management system), dan 
penerimaan pajak serta retribusi daerah.

Sementara itu, program untuk pembiayaan 
dan pemberdayaan UMKM, yaitu pembiayaan 
kepada sektor prioritas pemerintah, melaksa-
nakan kerja sama pemasaran collecting KUR 
dan kredit UMKM dengan klaster-klaster, dan 
digitalisasi proses bisnis penyaluran kredit/
pembiayaan untuk penyaluran yang lebih efek-
tif dan efisien, serta mendukung transformasi 
digital UMKM.

Selain itu, tambah dia, juga memanfaatkan 
website kurbali.com untuk percepatan layanan 
UMKM dengan pengajuan KUR secara daring, 
melaksanakan pelatihan kepada pelaku UMKM, 
dan melaksanakan pemasaran serta pameran 
UMKM bekerja sama dengan pemda. 

BPD BALI TERUS DUKUNG 
KEMANDIRIAN FISKAL PEMDA
Dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, Bank BPD Bali memiliki peran strategis.

artem beliaikin-unsplash
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Dia pun berharap pemda dapat memberi-
kan dukungan kepada Bank BPD Bali. Dukung-
an itu antara lain, penguatan permodalan 
melalui penyertaan modal daerah, peningkatan 
sinergi dua lembaga, dan kebijakan yang men-
dukung penguatan Bank BPD Bali.

Sebaliknya, kata dia, Bank BPD Bali juga 
terus mendukung pemda untuk dapat mening-
katkan fiskal daerah. “Di samping itu diharap
kan kontribusi Bank BPD Bali terhadap pem-
bangunan daerah melalui deviden dapat terus 
ditingkatkan serta meningkatkan penyaluran 
dana CSR/TJSL yang tepat sasaran,” ujar dia. 

Terkait kinerja, dia menyampaikan bahwa 
perkembangan kinerja Bank BPD Bali dari ta-
hun ke tahun mengalami pertumbuhan positif. 
Sampai dengan posisi Mei 2021, pertumbuhan 
aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) per-
usahaan lebih tinggi dari bank umum yang ada 
di Provinsi Bali. Saat ini, kata Nyoman Sudharma, kapasitas 

fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh pandemi. 
Ini mengingat pariwisata merupakan salah satu 
motor penggerak perekonomian di Bali dan 
menjadi sumber pendapatan daerah. 

Karenanya, tekanan ekonomi akibat pan-
demi Covid-19 tentunya berdampak terhadap 
pendapatan daerah dan perubahan tatanan 
sosial ekonomi masyarakat. Pemda pun me-
lakukan recofusing anggaran untuk penanga-
nan pandemi Covid-19. Ini berpengaruh terha-
dap belanja pemda terhadap kegiatan pem-
berdayaan dan pengembangan masyarakat.

“Untuk meningkatkan kemandirian fiskal 
daerah pada masa pandemi Covid-19 dapat 
dilakukan dengan menggali dan mengopti-
malkan potensi daerah masing-masing dan 
pengembangan ekonomi kreatif,” ujar dia. l

NO Sektor Target Realisasi % Penc. Thd
 Prioritas Q2-2021 Q2-2021 Target
 Pemerintah (Rp Juta) (Rp Juta) Q2-2021

1. Perikanan & Kelautan 31.765 38.535 121,31%
2. Pertanian 839.953 946.249 112,65%
3. Ekonomi Kreatif 337.143 384.239 113,97%
4. Pariwisata 1.117.804 1.223.314 109,44%
5. Infrastruktur 665.394 624.708 93,89%
6. Perumahan 172.712 158.000 91,48%
7. Agribisnis 3.122.360 3.457.604 110,74%
8. Manufaktur 260.263 284.186 109,19%
9. Pertambangan 24.863 26.241 105,55%

Penyaluran kredit UMKM yang menjadi prioritas pemerintah 
sebagai berikut:

n I Nyoman Sudharma

Diharap kan kontribusi Bank 
BPD Bali terhadap pem-
bangunan daerah melalui 
deviden dapat terus diting-
katkan serta meningkatkan 
penyaluran dana CSR/TJSL 
yang tepat sasaran.



SOROTAN

14 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

B
ank BJB mencoba untuk terus mem-
pertahankan efektivitas pengelolaan 
bank yang baik. Hal ini antara lain 
melalui penyaluran kredit yang sehat 
dan perbaikan yang berkelanjutan. 
Dengan begitu, kinerja yang baik ter-

sebut dapat dipertahankan pada masa yang akan 
datang.

“Mengenai efektivitas pengelolaan Bank BJB, 
khususnya dengan memperhatikan kinerja sampai 
dengan triwulan kedua tahun 2021 ini, menurut 
saya, pengelolaannya sangat baik. Ini melihat per-
tumbuhan bisnis, rasio keuangan dan profitabilitas 
yang lebih baik dibandingkan industri perbankan 
nasional secara umum,” kata Direktur Utama Bank 
BJB Yuddy Renaldy kepada Warta Pemeriksa.

PENGELOLAAN BANK PADA MASA PANDEMI 
CUKUP MENANTANG
Layanan digital diharapkan menjadi tulang punggung kedua bagi 
pertumbuhan bisnis perusahaan.

bankbjb.co.id
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Meskipun begitu, Yuddy menjelaskan, men-
jaga pengelolaan bank yang efektif pada masa 
pandemi ini memang cukup menantang. Per-
bankan secara umum tertekan dalam hal renta-
bilitas dan kualitas aset. Permintaan kredit pun 
belum pulih secara merata pada seluruh sektor. 

Sementara itu di sisi lain, bayang-bayang 
risiko pada kredit yang dilakukan restrukturi sasi 
akibat dampak pandemi juga cukup besar pada 
industri perbankan Indonesia. Untuk itu, bank 
harus efisien dalam pengelolaan operasional. 

Dengan begitu, kata dia, perusahaan bisa 
menjaga tingkat rentabilitas yang baik. Ekspan-
si perlu dilakukan secara selektif agar kualitas 
kredit juga terjaga dengan baik sehingga tidak 
menekan rentabilitas. 

“Besarnya restrukturisasi kredit pada per-
bankan pun telah meningkatkan loan at risk 
perbankan secara umum sampai 20-30%. Bank 
BJB sendiri per Juni 2021 memiliki rasio loan at 
risk pada level 7,9%. Rasio ini jauh lebih kecil 
daripada industri mengingat bisnis Bank BJB 
yang fokus pada pinjaman berbasis pendapat-
an tetap, KPR, UMKM, dan korporasi secara 
selektif,” kata dia. 

Yuddy menambahkan, untuk menjaga efek-
tivitas, perusahaan harus efisien dalam peng
elolaan operasional. Sehingga bisa menjaga 
ting kat rentabilitas yang baik. Di tengah deras-
nya arus likuiditas perbankan, termasuk Bank 
BJB, perusahaan mampu menekan biaya dana 
hingga level 3,9% dibandingkan triwulan kedua 
2020 yang sebesar 5,0%. Dengan penurun an 
biaya dana tersebut, pendapatan bunga bersih 
perusahaan pun tumbuh 20,1% yoy. 

“Memitigasi risiko yang ada, Bank BJB se-
cara konsisten memupuk cadangan yang me-
madai untuk menciptakan balance sheet yang 
lebih solid. Posisi Juni 2021, Bank BJB memi-
lilki coverage rasio sebesar 150,7%,” tambah 
Yuddy. 

Yuddy mengatakan bahwa pandemi Co-
vid-19 yang saat ini melanda Indonesia dan ne-
gara-negara lain telah mendorong pergeseran 
pola transaksi nasabah dari luring ke daring. 
Karenanya, penting bagi sebuah bank untuk 
dapat mengakomodasi kebutuhan transaksi 
keuangan masyarakat secara daring. Baik da-
lam sistem pembayaran maupun proses peng-
ajuan kredit. 

Untuk memperkuat bisnis digital, tambah 
dia, penting untuk memiliki infrastruktur yang 
terus menerus dikembangkan mengikuti per-

kembangan regulasi dan teknologi yang ada. 
Selain itu, ekosistem yang dimiliki turut men-
jadi kunci kesuksesan sebuah bank dalam per-
saingan layanan digital. 

“Kami cukup optimistis, Bank BJB memiliki 
eksistem yang besar dan kuat, khususnya di 
Jawa Barat dan Banten. Transaksi pemerintah 
daerah yang kami kelola beserta turunannya, 
layanan keuagan bagi para ASN dan UMKM, 
menjadi ekosistem yang mendukung proses 
digitalisasi Bank BJB,” papar Yuddy. 

Dia menjelaskan, pertumbuhan layanan 
digital perusahaan meningkat pesat. Terutama 
dalam waktu beberapa bulan sejak Desember 
2020 hingga Juni 2021. Berdasarkan data pe-
rusahaan, pengguna BJB Digi tumbuh sebesar 
121,2% dan terus bertambah dari sebanyak 179 
ribu pengguna menjadi 397 ribu peng guna.

Ekosistem merchant yang terpasang pem-
bayarannya menggunakan QRIS Bank BJB pun 
tumbuh hampir 20 kali lipat sejak akhir 2020 
sampai dengan Juni kemarin. Tercatat, terjadi 
kenaikan dari 7,5 ribu merchant menjadi lebih 
dari 154 ribu merchant. Hal itu pun mendo-
rong pertumbuhan fee based income dari digi
tal channel per Juni 2021 yoy sebesar 52,3%.

“Dengan pengembangan digitalisasi yang 
tepat, kami optimistis fee based income akan 
dapat menjadi secondary backbone untuk 
pendapatan Bank BJB. Sekaligus mendorong 
proses bisnis yang lebih selektif bagi Bank 
BJB,” ujar dia. 

Melihat perkembangan yang ada, kata Yud-
dy, perusahaan memiliki beberapa rencana. 

n Yuddy Renaldy
bankbjb.co.id
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Pertama, Bank BJB terus berupaya untuk mem-
bangun ekosistem digital yang lebih solid di se-
luruh wilayah jaringan kantor perusahaan. Baik 
melalui perluasan merchant QRIS yang lebih 
besar, peningkatan jumlah pengguna BJB Digi, 
maupun produk digital lainnya. Hal tersebut 
yang nantinya akan menjadi fondasi Bank BJB 
pada masa depan untuk sumber pendapatan 
fee based income yang diharapkan dapat men-
jadi tulang punggung kedua bagi pertumbuhan 
bisnis perusahaan. 

Kedua, kata dia, perusahaan ingin memba-
ngun konglomerasi Bank BJB yang jauh lebih 
besar dan kuat melalui anak usaha. Pada Juni 
2021, perusahaan baru saja memperoleh izin 
OJK untuk anak usaha baru, yaitu BJB Sekuritas 
yang merupakan perusahaan efek daerah perta-

ma di Indonesia. 
“Dengan adanya BJB Sekuritas ini dapat 

memperkaya diversifikasi produk Bank BJB, 
khususnya untuk saluran berinvestasi nasabah di 
pasar modal,” ungkap dia.  

Ketiga, lanjutnya, untuk pertumbuhan yang 
terus berkelanjutan pada masa depan perusa-
haan membutuhkan permodalan yang mema-
dai. Oleh karenanya, Bank BJB akan melakukan 
aksi korporasi penambahan modal melalui PM 
HMETD atau right issue yang telah memper-
oleh persetujuan pemegang saham pada RUPS 
tahunan tahun buku 2020 pada 7 April 2021. 

“Eksekusinya, direncanakan pada triwulan 
pertama 2022 dengan menerbitkan sebanyak-
nya 925 juta lembar saham baru,” kata Yuddy 
menjelaskan. l

Bank BJB menyatakan telah menindaklanjuti 
rekomendasi yang disampaikan oleh tim pe-
meriksa Badan Pemeriksa Keuang an (BPK). 
Misalnya saja instruksi untuk mempedomani 

prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian fasili-
tas kredit modal kerja. Serta melakukan penyusunan 
ketentuan yang terkait dalam proses perkreditan 
tersebut. 

“Adapun untuk penyelesaian kredit tetap di-
lakukan sesuai action plan sampai dengan kredit 
tersebut lunas. Antara lain melalui penagihan, pele-
langan agunan, maupun berkoordinasi dengan tim 
kurator,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Re-
naldy kepada Warta Pemeriksa. 

Dia menjelaskan, BPK menyimpulkan BJB telah 
melaksanakan pengelolaan yang sesuai dengan pe-
raturan BUMD dan keputusan direksi atas aspek yang 
diperiksa dalam semua hal yang material. Mulai dari 
kegiatan operasional dalam aspek peng elolaan kre-
dit, beban operasional, investasi, dan pengembangan 
usaha pada Bank BJB. 

Secara umum, jelas dia, rekomendasi yang di-
sampaikan BPK terkait dengan efektivitas penge-
lolaan Bank BJB adalah menginstruksikan bank un-
tuk senantiasa mempedomani prinsip kehati-hatian 
dalam memutuskan persetujuan pencair an kredit. 
Kemudian melakukan revisi pada pedoman agunan 
kredit dan mendorong upaya penye lesaian kredit 
sesuai dengan ketentuan. Serta melakukan penyu-

sunan mekanisme penyelamat an dan penyelesaian 
kredit melalui proses PKPU dan kepailitan. 

“Rekomendasi tersebut membantu kami dalam 
melakukan evaluasi dan perbaikan, khususnya dalam 
proses kredit dan penyelamatan penyelesaian kredit. 
Sehingga pengelolaan bank dapat dilakukan dengan 
efektif,” ujar Yuddy. 

Dia pun menanggapi temuan BPK terkait fasilitas 
kredit modal kerja pada delapan debitur yang belum 
sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian. 
Menurutnya, Bank BJB tentu melakukan evaluasi 
berdasarkan temuan yang diperoleh tersebut. 

Hal itu akan menjadi perhatian bank, khususnya 
dalam penyaluran kredit. Baik melalui peningkatan 
kapasitas SDM dengan pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan. Maupun implementasi sistem untuk 
membantu penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
penyaluran kredit Bank BJB. 

Dia pun menjelaskan mekanisme dan prosedur 
yang ditetapkan dalam pemberian fasilitas kredit 
modal kerja. Yang paling utama diperhatikan per-
usahaan, ujarnya, adalah kelayakan proyek yang di-
biayai dan arus kas untuk sumber pembayarannya. 

“Sedangkan untuk sektor yang diprioritaskan 
atau perlu mendapatkan perhatian lebih, kami pun 
memiliki portofolio guidline yang dapat menjadi 
pedoman dalam melakukan ekspansi bisnis untuk 
melihat sektor prioritas perlu diwaspadai dalam 
pemberian kredit,” papar Yuddy. n

‘Rekomendasi BPK Telah Ditindaklanjuti’
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K
ota Tangerang Selatan (Tang-
sel) merupakan salah satu dari 
dua kota yang memiliki indeks 
kemandirian fiskal (IKF) dengan 
status Mandiri pada 2020. Ber-
dasarkan Laporan Hasil Reviu 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Ke-
mandirian Fiskal Daerah 2020, nilai IKF Kota 
Tangsel sebesar 0,5121.

Nilai IKF berkisar antara 0-1. IKF di angka 

0 menunjukkan semua belanja daerah dibia-
yai dengan dana transfer dan tidak terdapat 
peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Se-
dangkan nilai 1 menunjukkan semua belanja 
dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terda-
pat dana transfer.

Dengan demikian, semakin rendah nilai 
IKF, maka semakin belum mandiri, Sebalik-
nya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin 
mandiri suatu daerah.

BERSTATUS MANDIRI, PEMKOT TANGSEL 
PRIORITASKAN ANGGARAN UNTUK 
PELAYANAN PUBLIK
Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, anggaran kesehatan selalu berada 
di atas 10 persen dari total anggaran daerah.

n Benyamin Davnie
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Sejalan dengan kemandirian fiskal yang 
berada dalam kategori Mandiri, Pemerin-
tah Kota Tangerang Selatan mampu me-
menuhi kebutuhan anggaran untuk pela-
yanan publik. Wali Kota Tangerang Selatan 
Benyamin Davnie dalam wawancara tertu-
lis dengan Warta Pemeriksa pada Agustus 
menyampaikan, dengan kemampuan 
keuangan daerah yang tinggi, Tangerang 
Selatan memprioritaskan anggaran untuk 
pemenuhan pelayanan publik, seperti 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Belanja fungsi pendidikan, kata dia, 
dialokasikan sesuai mandat undang-un-
dang, yaitu sebesar 20 persen. “Belanja 
urusan kesehatan selalu di atas 10 persen, 
karena Pemerintah Kota Tangerang Sela-
tan berupaya menghadirkan fasilitas kese-
hatan (tingkat pertama dan lanjutan) yang 
dekat dan berkualitas, termasuk peme-
nuhan cakupan Universal Health Covege 
(UHC),” kata Benyamin.

Benyamin mengatakan, Pemkot Tang-
sel juga terus berupaya meningkatkan 
kualitas belanja daerah. Ada beberapa 
langkah yang akan dilakukan guna me-
ningkatkan porsi belanja modal dan pem-
bangunan sebagaimana telah dituangkan 
dalam Rancangan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-
2026.

Langkah pertama, kata dia, melakukan 
restrukturisasi susunan organisasi dan tata 
kerja (SOTK) sesuai kebutuhan daerah. 
Kedua, mempercepat implementasi PPPK 
dan fungsional. Ia menambahkan, peren-
canaan kebutuhan belanja juga wajib di-
lakukan secara cermat sesuai kebutuhan.

“Langkah lainnya, mengalokasikan 
belanja untuk pemenuhan pelayanan 
kesehatan (tenaga kesehatan, prasarana 
dan sarana). Lalu, mengkaji pemenuhan 
kebutuhan operasional aparatur dengan 
skema kerja sama (sewa) untuk kendaraan 
jabatan untuk meminimalkan belanja pe-
meliharaan,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Tangsel juga 
akan memusatkan pembangunan kantor 
perangkat daerah. Tujuannya untuk memi-
nimalkan belanja tanah dan belanja peme-
liharaan. “Terakhir, menggunakan Sistem 
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 
dalam proses perencanaan penganggaran 

dan penatausahaan,” katanya.
Menurut Benyamin, BPK juga berpe-

ran dalam membantu Pemkot Tangerang 
Selatan menjalankan fiskal. “Terutama 
dalam hal pembangunan yang dikerjakan 
penyedia barang/jasa dimana sering di-
dapati kebocoran fiskal. “Komunikasi dan 
hubungan antara BPK dengan Pemkot 
Tangsel pun terus berjalan baik, termasuk 
saat  pemeriksaan reguler maupun peme-
riksaan lainnya. Koordinasi dan konsultasi 
berlangsung cukup baik.”

Dampak pandemi
Benyamin tak menampik bahwa pan-

demi Covid-19 sangat berdampak pada 
kemandirian fiskal daerah. Pada APBD 
Tahun Anggaran 2021, kata dia, porsi 
pendapatan transfer lebih besar dari PAD. 
“Padahal, selama lima tahun terakhir total 
PAD selalu lebih besar dari pendapatan 
transfer.

Menurut dia, ada beberapa hal yang 
menyebabkan penurunan PAD. Pertama, 
menurunnya kontribusi pajak daerah dari 
kelompok lapangan usaha sektor tersier 
(perdagangan dan jasa) yang menjadi 
penyumbang terbesar PAD Tangsel. Pe-
nurunan tersebut tak terlepas akibat ada-
nya kebijakan pembatasan sosial.

Faktor lainnya adalah karena mening-
katnya pemutusan hubungan pekerjaan 
akibat dari pelaku usaha menghentikan 
kegiatan usahanya. Selain itu, tertundanya 
konstribusi dari pajak bumi dan bangunan 
serta pajak kendaraan bermotor karena 
daya beli masyarakat menurun. l

Komunikasi dan hubung-
an antara BPK dengan 
Pemkot Tangsel pun ter-
us berjalan baik, terma-
suk saat  pemeriksaan 
reguler maupun peme-
riksaan lainnya. Koordi-
nasi dan konsultasi ber-
langsung cukup baik.





SUDUT PANDANG

20 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

Bagaimana Kemendagri menilai 
perkembangan kemandirian fiskal dae-
rah dari tahun ke tahun?

 Dari penghimpunan data melalui ke-
giatan asistensi, monitoring, analisis, dan 
evaluasi pendapatan dan belanja daerah, 
dapat dilihat perkembangan kemandi-
rian fiskal daerah. Dari 2017 sampai de
ngan 2020, pemerintah daerah (pemda) 
mengalami rata-rata peningkatan penda-
patan asli daerah (PAD) sebesar kurang 
lebih 9-11%. Sedangkan dari 2020 ke 
2021 pemerintah daerah megalami pe-
nurunan pendapatan asli daerah sebesar 
6%. Penurunan tersebut disebabkan ka-
rena dampak pandemi Covid-19. 

Kemendagri menilai perkembangan 
kemandirian fiskal daerah dengan cara 
melalui monitoring analisis dan evaluasi 
realisasi pendapatan dan belanja dae-
rah. Dari sini dapat dikumpulkan data 
antara lain data pendapatan asli daerah 
dan belanja daerah. Data ini dilaporkan 
ke Kemendagri setiap bulan sehingga 
kami bisa melihat, membandingkan, dan 
meng analisis dari data dimaksud.

Dari data itu, maka didapat hasil 
analisis dan kesimpulan untuk dijadikan 
bahan kajian Kemendagri dalam menen-
tukan kebijakan yang akan diterbitkan 
dan diberlakukan. Secara tidak langsung 
juga Kemendagri dapat menilai bagai-
mana kemandirian fiskal masingmasing 
pemda.

MOCHAMAD ARDIAN NOERVIANTO, 
DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI

KEMENDAGRI SIAPKAN STRATEGI PERCEPATAN 
PENYERAPAN APBD

P
emerintah menyiapkan beberapa strategi dan langkah percepatan penyerapan APBD un-
tuk meningkatkan porsi belanja modal atau pembangunan daerah. Hal ini seiring dengan 
upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. 

Berikut redaksi sajikan hasil wawancara dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Ke-
menterian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto. Dia menjelaskan 
mengenai perkembangan kemandirian fiskal daerah dalam beberapa tahun belakangan. 

Termasuk juga pengaruh pandemi Covid19 terhadap perkembangan defisit APBD dari tahun ke ta-
hun. Berikut hasil wawancaranya.

n Mochamad Ardian Noervianto
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Kebijakan atau program apa saja yang 
dibuat Kemendagri untuk membantu 
daerah dalam meningkatkan kemandirian 
fiskal?

Kebijakan Kemendagri untuk membantu 
daerah dalam meningkatkan kemandirian 
fiskal antara lain evaluasi dan reviu seluruh 
peraturan daerah provinsi dan kabupaten/
kota. Berkoordinasi dengan Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), ini dilakukan un-
tuk mendukung kemudahan berusaha dan 
layan an daerah. 

Tujuannya, untuk memastikan peneri-
maan pajak dan/atau retribusi dalam 5 ta-
hun ter akhir daerah yang bersangkutan. Ke-
mudian memastikan dampak terhadap fiskal 
nasional dan daerah, urgensi penetapan ta-
rif, kapasitas fiskal daerah, dan insentif fiskal 
yang telah diterima. 

Kebijakan lainnya adalah dengan pener-
bitan permendagri, kepmendagri, instruksi 
mendagri bahkan surat edaran menteri 
dalam negeri, yang mengatur tentang pen-
dapatan daerah dan belanja daerah. Ke-
mendagri juga melakukan pembinaan dan 
fasilitasi kepada pemda untuk meningkatkan 
kemandirian fiskal daerah sesuai dengan tu-
gas dan fungsi. 

Menurut Kemendagri, sejauh mana 
dampak pandemik Covid-19 terhadap ke-
mandirian fiskal daerah?

Dampaknya adalah terjadinya penurunan 
realisasi penerimaan daerah pada 2021. 
Penurunan dimaksud diakibatkan oleh 
beberapa hal. Antara lain, pertama, pajak 
hotel, objek wisata, dan restoran menga-
lami dampak langsung pandemi Covid-19 
dikarenakan kehilangan objek, subjek, dan 
wajib pajak/retribusinya, serta mengalami 
penurun an realisasi penerimaannya. 

Kedua, pembayaran pajak daerah 
(PBB dan lain-lain) tertunda karena adanya 
peratur an pemerintah daerah terkait Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Ketiga, banyak pemerintah daerah 
yang belum menerapkan transaksi nontunai 
pada pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Keempat, tidak ada konsumen yang ber-
transaksi di tiap-tiap objek pajak maupun 
retribusi daerah. Terakhir, dengan adanya 
kebijakan WFH, sehingga petugas (Pis-
cus) tidak survei dan operasi ke lapangan, 

sehing ga ada kemungkinan terjadi lost po-
tensi.

Bagaimana perkembangan defisit 
APBD dari tahun ke tahun, termasuk pa-
da masa pandemi saat ini?

Untuk 2017 sampai dengan 2021, ra-
tarata perkembangan defisit APBD sebesar 
5,08%. Salah satu penyebabnya yaitu tidak 
tercapainya target penerimaan daerah yang 
direncanakan pada tahun sebelumnya. Se-
lain itu, pendapatan bersumber dari dana 
transfer juga mengalami penurunan akibat 
penerimaan negara yang tidak tercapai aki-
bat dampak pandemi. 

Selama ini pemerintah daerah dapat 
menutupi defisit APBD melalui penerimaan 
pembiayaan antara lain bersumber dari Sisa 
Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 
dan pinjaman daerah. Pada masa pandemi 
saat ini, pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan yang mengatur pinjaman daerah 
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. 
Potensi penerimaan daerah ini juga diman-
faatkan oleh pemda dalam melanjutkan pro-
ses pembangunan daerah serta menutup 
defisit anggaran pada tahun berjalan. 

Langkah apa yang dilakukan Ke-
mendagri untuk memastikan adanya 
kesinambung an fiskal pemda?

Dalam menghadapi kondisi pandemi 
seperti sekarang ini, maka kemendagri 
memberikan solusi dalam mempertahankan 
pencapaian dan realisasi PAD. Program op-
timalisasi PAD pada saat pandemik secara 
jangka pendek dilakukan dengan tiga cara. 

Pertama, intensifikasi PAD yang meliputi 
uji potensi, verifikasi data, dan evaluasi PAD. 
Kedua, kemudahan pelayanan pembayaran 
pajak. Ini meliputi aktif melakukan pelayan-
an ke masyarakat (jemput bola), pelayanan 
berbasis sistem daring, bahkan jika memung-
kinkan berbasis smart phone, membuka dan 
memperluas layanan perpajakan melalui 
kerja sama dengan berbagai PJP termasuk 
e-commerce, fintech, dan merchant.

Ketiga, penyelesaian piutang pajak. Ke-
giatan ini bisa dilakukan bersamaan dengan 
dilakukannya proses pemeliharaan basis 
data. Jadi, petugas akan datang ke tiap-tiap 
rumah dalam rangka pendataan objek pajak 
terutama PBB P2.
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Sementara untuk jangka panjang, kami 
melakukan, pertama, penguatan mekanisme 
pemungutan yang terdiri dari optimalisasi 
seluruh proses pemungutan, mulai dari 
pendataan, pendaftaran, pengolahan, pena-
gihan, pemeriksaan, pengendalian sampai 
sosialisasi dan edukasi. Kemudian mening-
katkan kemampuan SDM.  

Kedua, perubahan pendekatan pe-
mungutan yang terdiri dari melakukan per-
ubahan pemungutan dengan melakukan 
pendekatan teknologi informasi dalam 
pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 
Kemudian melakukan kerja sama dengan 
instansi terkait termasuk stakeholder yang 
ada di daerah. 

Saat ini, APBD masih didominasi be-
lanja pegawai. Kebijakan apa yang di-
terapkan Kemendagri agar daerah bisa 
meningkatkan porsi belanja modal atau 
pembangunan?

Kami melakukan strategi dan langkah 
percepatan penyerapan APBD tahun anggar-
an 2021 dalam meningkatkan porsi belanja 
modal atau pembangunan. Ini antara lain, 
pertama, mengoptimalkan pencapaian target 
kinerja pada setiap perangkat daerah agar 
tepat sasaran dan terurai pada masing-ma-
sing program, kegiatan, dan sub kegiatan se-
cara efektif dan efisien dengan tetap menge
depankan pengelolaan keuangan daerah 
secara transparan dan akuntabel. 

Kedua, mempertimbangkan keseimbang-
an penerimaan dan pengeluaran daerah me-
lalui penyusunan rencana anggaran kas yang 
efektif dan efisien, sehingga terhindar dari 
penumpukan dana di kas daerah pada akhir 
tahun. Ketiga, percepatan pelaksanaan ke-
giatan perencanaan atau detail engineering 
design (DD) untuk kegiatan fisik. 

Keempat, meninjau ulang program dan 
kegiatan yang berpotensi tidak terserap 
dan/atau diindikasikan memiliki daya serap 
rendah untuk dialihkan kepada program/
kegiatan yang menjadi prioritas utama dan 
pemulihan ekonomi beserta dampaknya. 
Kelima, pemda dapat melakukan proses 
lelang sebelum APBD ditetapkan. Untuk 
mempercepat proses lelang dapat dilakukan 
melalui negosiasi terlebih dahulu, setelah 
DPA disahkan baru dapat ditandatangani 
kontrak.

Keenam, mendorong SKPD melakukan 
proses pengadaan barang/jasa dengan me-
manfaatkan SIRUP, e-Tendering, e-Se leksi, 
e-Kontak, dan pengadaan barang/jasa ber-
basis elektronik melalui e-Katalog dan/atau 
marketplace termasuk bela pengadaan. 
Ketujuh, meningkatkan peran APIP. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sejak 2019 melakukan reviu transparansi 
fiskal, kesinambungan fiskal, dan keman-
dirian fiskal. Bagaimana Kemendagri 
menilai langkah yang dilakukan BPK ter-
sebut?

Kemendagri menilai bahwa reviu BPK 
itu sangat bagus karena bersifat strategis 
dan dapat mendorong peningkatan kualitas 
kemandirian fiskal pada pemda. Hasil reviu 
ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh Ke-
mendagri dalam rangka pelaksanaan pem-
binaan dan asistensi kepada daerah-daerah. 
Ini dalam rangka peningkatan kapasitas 
fiskal daerah melalui pengelolaan keuangan 
daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel. 
Selain untuk pembinaan dan asistensi, reviu 
tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan yang terkait dengan kemandirian 
fiskal daerah.

Pesan dan harapan apa yang ingin 
disampaikan Kemendagri terhadap BPK 
terkait reviu tersebut?

Harapan Kemendagri agar BPK dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan reviu ter-
sebut dengan memperhatikan risiko-risiko 
kesinambungan fiskal. Sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan akuntabilitas pengelo-
laan keuangan pusat dan daerah pada masa 
yang akan datang dan kesinambungan fiskal 
jangka panjang dapat terus terjaga. l

Kami melakukan strategi 
dan langkah percepatan 
penyerapan APBD tahun 
anggar an 2021 dalam 
meningkatkan porsi 
belanja modal atau 
pembangunan.
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Bagaimana kondisi kemandirian fiskal desa 
saat ini?

Persentase desa yang sudah memiliki pen-
dapatan asli desa masih sangat kecil. Sumber 
pendapatan asli desa itu yang pertama adalah 
penyewaan aset. Itu bisa menjadi salah satu 
sumber pendapatan asli desa. Kemudian, ketika 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah maju 
dan dapat penghasilan yang cukup. Sehingga, 
ada keuntung an yang dikontribusikan menjadi 
pendapatan asli desa.

Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan 
dana bergulir eks program PNPM Mandiri. Jadi, 
di Indonesia ada Rp12,7 triliun dana eks PNPM 
Mandiri yang masih bergulir. Akan tetapi, dana 
tersebut belum menjadi aset desa. Ini karena 
memang dana itu dulu merupakan dana program 
PNPM Mandiri yang kemudian bertransforma-
si menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks 
PNPM Mandiri.

ABDUL HALIM ISKANDAR, MENTERI DESA PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

3.269 DESA BERSTATUS MANDIRI

P
encapaian kemandirian fis-
kal desa adalah perjalanan 
penuh tantangan. Dengan 
adanya penyaluran dana 
desa, saat ini berbagai desa 
terus berupaya mencapai 

predikat desa mandiri.
Menteri Desa Pembangun an 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Abdul Halim Iskandar mengatakan, 
tantangan pengelolaan fiskal desa 
juga terkait transparansi dan akuntabi-
litas. Kepada Warta Pemeriksa, ia juga 
mengungkapkan harapannya terhadap 
pertang gungjawaban pengelolaan 
fiskal desa ke depan. Berikut petikan 
wawancaranya.

n Abdul Halim Iskandar
kemendesa.go.id
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Ketika program itu diserahkan ke Kemen-
des PDTT dari Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), kita masih kesulitan untuk 
mencari payung hukum yang benar untuk 
UPK eks PNPM Mandiri tersebut. Dana yang 
ada tersebut dulunya adalah dana peme-
rintah melalui World Bank yang digulirkan 
untuk warga miskin.

Sehingga, dana yang ada itu adalah dana 
untuk warga miskin dan bukan uang milik 
desa. Dengan adanya Undang-undang (UU) 
Cipta Kerja dan BUMDes menjadi badan 
hukum, dalam peraturan pemerintah (PP) 
kemudian kita tegaskan UPK eks PNPM 
Mandiri itu harus bertransformasi menjadi 
BUMDesa bersama.

Itu satu-satunya badan hukum yang la-
yak. Itulah makanya hasil kerja sama antara 
desa membentuk BUMDesa bersama.

Aset itu memang tetap tidak menjadi 
milik desa, karena itu milik warga hanya di-
wakili oleh desa. Jadi warga miskin di desa 
diwakili oleh pemerintah desa. Ini supaya 
pertanggungjawaban penggunaan dana ter-
sebut bisa transparan.

Dengan demikian, uang yang jelas 
menjadi milik rakyat miskin dan sekarang 
jumlahnya Rp12,7 triliun itu terselamatkan 
dan punya payung hukum yang kuat. Itu 
juga kemudian menjadi salah satu sumber 
pendapatan asli desa.

Tetapi, sejak awal sudah saya tekankan 
nomenklaturnya bukan pendapatan asli 
desa. Nomenklaturnya adalah pendapatan 
lain-lain yang sah. Karena itu bukan berasal 
dari aset desa.

Apabila ada tanah desa yang disewa 
oleh perkebunan, misalnya, karena itu tanah 
desa maka itu bisa masuk pendapatan asli 
desa. Karena ini bukan aset desa maka tidak 
masuk pendapatan asli desa.

Secara umum, bagaimana 
perkembang an kemandirian desa saat ini?

Terkait progres desa mandiri di Indone-
sia, dari 74.961 desa yang ada sebanyak 
3.269 desa sudah masuk kategori mandiri. 
Kemudian, desa maju sebanyak 15.321 de-
sa, desa berkembang sebanyak 38.083 desa, 
desa tertinggal sebanyak 12.635 desa, dan 
desa sangat tertinggalnya sebanyak 5.649 

desa. Ini yang terus kita kerja maksimal agar 
semakin lama bisa semakin mandiri.

Walaupun ada isu juga karena perangkat 
desa ada kekhawatiran dan justru tidak ingin 
menjadi desa mandiri. Karena, kalau menjadi 
desa mandiri nanti mereka khawatir dana 
bantuannya akan turun.

Kita sedang berupaya mengajukan ke 
Kemendagri dan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) supaya kepala desa semakin 
semangat untuk menuju desa mandiri. 
Pertama, tidak akan ada pengurangan 
hak-hak desa. Misalnya, terkait dana desa, 
penghitungan proporsionalitasnya tidak 
memasukkan desa mandiri sebagai faktor 
pengurang.

Kemudian, diberikan afirmasi kepada 
kepala desa untuk mendapatkan uang pe-
ngelolaan dana operasional kepala desa. Ini 
supaya mereka semangat dan termotivasi 
menuju desa mandiri.

Apa yang menjadi fokus dalam pem-
bangunan desa saat ini?

Dana desa saat ini utamanya digunakan 
untuk percepatan pemenuhan kebutuhan 
dasar di desa. Kita juga punya data-data ter-
kait penggunaan dana desa itu.

Misalnya, berdasarkan data yang ada, su-
dah berapa ribu meter jalan yang terbangun 
di tingkat desa selama dana desa digulirkan 
sejak 2015. Kemudian, berapa embung dan 
berapa MCK yang sudah terbangun. Itu se-
mua ada datanya.

Ketika awal saya menjadi menteri, saya 
membaca itu dan saya bilang data itu bagus. 
Tapi, dampak berikutnya apa? Bagaimana 
dengan pengentasan kemiskinan? Bagaima-
na dengan kesehatan?

Misalnya, dengan puskesdes sudah 
dibangun, apakah itu bisa menjadi ukuran 
bahwa desa itu sudah menangani kesehatan 
secara baik?

Dari situ kemudian saya memasukkan pro-
gram SDGs Desa. Itu supaya jelas, ukur annya 
jelas. Dengan adanya dana desa, sudah me-
nurunkan penduduk miskin berapa persen. 
Kemudian, sudah memberikan peningkatan 
kualitas pendidikan desa atau belum? Bagai-
mana perkembangan keterlibatan perem-
puan dalam pembangunan desa?
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Itu semua ada ukurannya dalam SDGs 
Desa. Ada 18 goals sehingga ke depan ke-
tika ada yang bertanya apa hasil dana desa 
maka ini bisa kita tunjukkan. SDGs Desa ini 
membuat seluruh program pembangunan di 
desa menjadi lebih fokus dan memiliki tar-
get yang jelas.

Bagaimana perkembangan pengelo-
laan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) saat ini?

APBDes itu dari sisi pendapatannya ada 
dari dana desa. Kemudian, ada Alokasi Dana 
Desa (ADD) yang berasal dari anggaran pe-
merintah kabupaten. Ada juga pendapatan 
asli desa itu yang tadi sudah saya sebutkan.

Kemudian, ada dana hibah. Namanya, 
bantuan keuangan desa. Misalnya, pemerin-
tah provinsi memberikan dana bantuan untuk 
pembangunan lantai jemur. Jadi, dana APBD 
provinsi diserahkan ke desa untuk hibah dan 
yang membangun masyarakat desa.

Kemudian, ada pendapatan lain-lain 
yang sah. Ini seperti yang saya singgung 
tadi yaitu transformasi UPK eks PNPM ke 
BUMDes.

Dalam hal proses pembangunan, peng-
gunaan dana desa itu selalu saya tegaskan 
apabila tidak terlalu kompleks maka tidak 
boleh menggunakan kontrak. Ini harus 
swakelola. Apapun yang namanya swakelola 
itu saya kira jauh lebih efektif dan efisien.

Kemudian, kebutuhan yang terkait de-
ngan pembangunan semaksimal mungkin 
diperoleh dari sumber internal di desa. Mi-
salnya, di situ ada warga yang punya usaha 
bata merah. Ya, beli bata merah di situ saja. 
Jangan keluar dari desa. Kalau di desa ada 
toko bahan bangunan ya belanja di sana. 
Targetnya adalah, bagaimana supaya uang 
itu tidak keluar dari desa.

Kemudian, saat ini APBDes itu yang ter-
kecil nilainya sekitar Rp1 miliar. Dana desa 

itu yang terkecil sekitar Rp600-800 juta per 
desa. Belum lagi kalau ditambahkan ADD 
sehingga APBDes itu tidak kurang dari 1 
miliar.

Beberapa APBDes yang besar bisa men-
capai Rp2 miliar sampai Rp3 miliar. Hal ini 
bisa tercapai terutama di desa yang sudah 
memiliki BUMDes bagus.

Terkait APBDes saat ini memang ada tan-
tangan terkait transparansi. Ini harus terus 
kita dorong. Misalnya, rangkuman APBDes 
harus dicetak di baliho dan ditampilkan di 
tempat umum.

Itu regulasi yang wajib diikuti. Ini supaya 
tercipta transparansi dan warga masyarakat 
bisa ikut mengawasi.

Pelan-pelan transparansi ini saya dorong 
menuju perincian atau detail. Misalnya, 
pembangunan irigasi tersier antara dusun ini 
ke dusun ini. Dengan data yang lebih detail, 
warga masyarakat yang melihat bisa menge-
tahui proyek tersebut dan bisa menyoroti 
biaya yang dikeluarkan.

Bagaimana harapan Bapak terkait pe-
ngelolaan fiskal desa ke depan?

Saya berharap dari BPK agar ada cara 
mempertanggungjawabkan pengelolaan da-
na desa secara sederhana tapi tetap akun-
tabel. Kalau mengikuti aturan normatif se-
perti yang diterapkan di tingkat pemerintah 
daerah, misalnya, rasanya belum mampu. Ini 
juga sempat disinggung oleh Presiden.

Saya masih menggulirkan agar ada 
penyederhanaan itu. Memang Kemendes 
PDTT tidak memiliki kewenangan dari sisi 
regulasinya. Aturan itu ada di Kemenda-
gri terutama terkait pertanggungjawaban, 
administrasi keuangan, dan lain-lain. Bagi 
kami, kami sangat berharap ada cara untuk 
bisa mengupayakan pelaporan pengelolaan 
dana desa yang sesederhana mungkin tapi 
tetap akuntabel. l

Dalam hal proses pembangunan, penggunaan dana desa itu 
selalu saya tegaskan apabila tidak terlalu kompleks maka 
tidak boleh menggunakan kontrak. Ini harus swakelola. 
Apapun yang namanya swakelola itu saya kira jauh lebih 
efektif dan efisien.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Perwakilan Jawa Barat (Jabar) telah 
melakukan dua kali pemeriksaan 
terhadap Bank BJB dalam kurun 
waktu enam tahun terakhir. Perta-
ma, pada 2015 BPK Jabar melak-

sanakan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi Bank 
dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka 
Peningkatan Perekonomian pada PT BPD Jabar 
Banten Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015. 
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa program 
PT BPD Jabar Banten dalam rangka meningkat-
kan perekonomian daerah cukup efektif.

Kemudian, pemeriksaan kedua dilaksanakan 
pada 2020. BPK Jabar melaksanakan pemerik-
saan kepatuhan berupa Pemeriksaan Kegiatan 
Operasional PT BPD Jabar Banten tahun Buku 
2019-Semester I 2020. Terdapat empat sasaran 
pemeriksaan, yaitu kegiatan operasional dalam 
aspek pengelolaan kredit. Kedua, pengelolaan 
beban operasional (operational expenditure). 
Ketiga, pengelolaan investasi dan keempat, 
pengembangan usaha.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Agus 
Khotib menjelaskan, hasil pemeriksaan menyim-
pulkan, BPK menemukan ketidakpatuhan pada 
pengelolaan kredit segmen korporasi dan ko-
mersial, khususnya pada aspek pemberian dan 
penyelesaian kredit. Temuannya antara lain, per-
tama, pemberian fasilitas kredit modal kerja pada 
delapan debitur sebesar Rp139.434.762.459,00 
belum sepenuhnya memerhatikan prinsip keha-
ti-hatian. Kedua, upaya penyelesaian kredit mo-
dal kerja pada dua debitur belum memberikan 
pengembalian yang optimal.

Secara umum, kata dia, efektivitas pengelo-
laan Bank BJB memang cukup efektif. Hal terse-
but berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas 
Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank da-
lam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT 
BPD Jabar Banten Tahun Buku 2014 dan Semes-
ter I 2015. Hasil pemeriksaan menunjukkan bah-
wa program Bank BJB dalam rangka mening-

katkan perekonomian daerah cukup efektif. 
“Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan ki-

nerja terakhir kali yang dilakukan. Tentunya per-
lu di-update lagi karena sudah lebih dari enam 
tahun yang lalu. Karena keterbatasan anggaran, 
kami belum sempat melakukan pemeriksaaan 
kinerja di BPD Jabar Banten,” kata dia kepada 
Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Agus menjelaskan, berdasarkan hasil peme-
riksaan kepatuhan, BPK Pewakilan Jawa Barat 
juga memberikan catatan penting selain reko-
mendasi yang telah dimuat dalam LHP. Catatan 
penting itu adalah pemerintah daerah tidak da-
pat melaksanakan penyertaan modal kepada PT 
BPD Jabar Banten. 

Alasannya, karena penyetoran modal tersebut 
dilaksanakan apabila harga saham pada penutup-
an hari bursa (harga pasar) saat dilakukan penye-
toran modal minimal sama dengan harga yang 
ditetapkan pada RUPSLB pada 11 De sember 
2018, yaitu senilai Rp1.900 per lembar saham. 

Harga pasar saham PT BPD Jabar Banten 
sampai dengan akhir 2019 berada di bawah 
Rp1.900. Karenanya, pengefektifan setoran 
modal ditunda terlebih dahulu. Hal tersebut 
berdasarkan pendapat hukum (legal opinion) 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

BPD JABAR CUKUP EFEKTIF 
TINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
Seluruh rekomendasi BPK terkait pemeriksaan kinerja pada 2015 
telah ditindaklanjuti oleh BPD Jabar.

n Agus Khotib
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BPK pun, ujar Agus, memberikan rekomen-
dasi kepada Direksi PT BPD Jabar Banten. Hal 
ini mengacu pada LHP Pemeriksaan Kinerja atas 
Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank Da-
lam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT 
BPD Jabar Banten Tahun Buku 2014 dan Semes-
ter I 2015.

Rekomendasi yang disampaikan, antara 
lain, pertama menginstruksikan kepada para 
pimpinan divisi kredit agar menyusun dan me-
netapkan service level agreement (SLA) layan-
an pinjaman/kredit. Kedua, menginstruksikan 
pimpinan divisi bisnis dan pimpinan cabang 
agar mengoptimalkan pegawai yang mengelola 
bisnis kredit dalam menerapkan pedoman per-
kreditan dan SOP terkait perkreditan. Termasuk 
juga pegawai yang mengelola kredit bermasa-
lah dalam menurunkan tingkat NP.

Rekomendasi ketiga, jelas dia, menyusun 
dan menetapkan kebijakan terkait dengan pem-
berian bonus yang in line dengan goal setting 
per individu. Keempat, menyusun dan menetap-
kan kebijakan dan strategi yang spesifik (khusus 

pemda) serta menyediakan SDM dan sistem 
informasi dalam rangka mendukung kebijakan 
dan inistiatif strategis terkait penyaluran kredit 
belanja modal kepada pemda.

Sementara itu, pada Pemeriksaan Kepatuhan 
atan Kegiatan Operasional tahun Buku 2019-Se-
mester I tahun Buku 2020, BPK menyampaikan 
beberapa rekomendasi kepada direktur utama 
PT BPD Jabar Banten. Pertama, melalui direktur 
operasional menginstruksikan pemimpin divisi 
operasi mengusulkan revisi pedoman agunan 
kredit. Isinya, mengatur mekanisme untuk me-

yakini piutang sebagai agunan kredit lembaga 
pembiayaan tidak dijaminkan kepada pihak lain 
untuk ditetapkan oleh direksi Bank BJB. 

Kedua, menginstruksikan direktur komersial 
dan UMKM serta pemimpin divisi PPK berkoor-
dinasi dengan tim kurator PT RMI dan PT DU. 
Koordinasi itu untuk memperoleh penetapan ha-
kim pengawas atas pembagian hasil lelang dan 
terkait upaya penyelesaian kredit sesuai dengan 
ketentuan. Kemudian mengusulkan ketentuan 
internal terkait mekanisme penyelamatan dan 
penyelesaian kredit melalui proses PKPU dan ke-
pailitan untuk ditetapkan oleh direksi Bank BJB.

Agus pun mengapresiasi Bank BJB yang 
cukup baik dalam menindaklanjuti rekomendasi 
yang telah disampaikan oleh BPK. Dia menye-
but, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas LHP 
2015, 100 persen rekomendasi telah ditindaklan-
juti. Kemudian, 23 dari 29 rekomendasi ber-
status telah sesuai dan enam rekomendasi telah 
ditindaklanjuti dengan status belum sesuai. 

“Hal ini menunjukkan PT BPD Jabar Banten 
telah memberikan perhatian besar terhadap re-
komendasi BPK,” kata dia menjelaskan. 

Untuk rekomendasi pada LHP 2021, lanjut 
Agus, 44 rekomendasi belum ditindaklanjuti 
karena kondisi pandemi. Hal tersebut pun ter-
pengaruh kendala teknis dalam menyampaian 
dokumen tindak lanjut di SIPTL. 

“BPK mengalihkan metode penyampaian 
dokumen tindak lanjut secara manual kepada 
unggah dokumen pada SIPTL. SIPTL mengha-
ruskan entitas dalam hal ini PT BPD Jabar Ban-
ten untuk diberikan akses ke SIPTL berupa akses 
sebagai admin agar dapat mengunggah doku-
men tindak lanjut. Kami telah melakukan koor-
dinasi dengan admin SIPTL pusat untuk mem-
berikan akses dan aplikasi yang akan digunakan 
oleh PT BPD Jabar Banten untuk  mengakses 
SIPTL,” jelas Agus. 

Mengatasi hal itu, tambah dia, untuk semen-
tara BPK berkoordinasi dengan Inspektorat Jawa 
Barat untuk membantu PT BPD Jabar Banten 
mengunggah dokumen TL. Akan tetapi, hal ini 
masih terkendala karena kondisi pandemi dan 
WFH (work from home) yang dijalankan oleh 
Pemda Jabar dan PT BPD Jabar Banten. 

“Terhadap rekomendasi yang memerlukan 
komunikasi yang lebih intens, BPK Perwakilan 
Jawa Barat menggunakan jalur komunikasi 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku 
pemegang saham pengendali di BPD Jabar 
Banten,” kata Agus. l

BPK mengalihkan metode 
penyampaian dokumen tindak 
lanjut secara manual kepada 
unggah dokumen pada SIPTL. 
SIPTL mengharuskan entitas 
dalam hal ini PT BPD Jabar 
Banten untuk diberikan akses 
ke SIPTL berupa akses sebagai 
admin agar dapat mengung-
gah dokumen tindak lanjut.
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S
esuai namanya, Bank Pemba-
ngunan Daerah (BPD) diharap-
kan dapat berperan dalam 
mendorong pembangunan di 
daerah. Bermodalkan kedekat-
annya dengan daerah yang ber-

sangkutan, BPD dapat melakukan ke giatan 
atau program yang dapat mendukung per-
tumbuhan ekonomi.

Auditor Utama Keuangan Negara V Ba-
dan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul 
Khaq mengatakan, BPD memiliki keunggul-
an komparatif. Salah satunya, BPD menjadi 
bank pengelola rekening kas daerah. BPD 
pun memiliki modal penting karena meme-
gang rekening kas daerah dari pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten, dan peme-
rintah kota.

“Jadi kita melihatnya seperti itu, potensi 
BPD sangat besar,” ujar Akhsanul kepada 
Warta Pemeriksa.

Auditorat Utama Keuangan Negara 
(AKN) V BPK telah melakukan Pemeriksaan 
Tematik Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan 
Bank Tahun 2018-2020. Bank yang dipe-
riksa adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank 
Sumut, Bank Nagari, Bank Bengkulu, Bank 
Jambi, Bank Sumselbabel, dan Bank Riau 
Kepri. Selain itu, BPK juga melakukan pe-
meriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di 
Bank Jabar Banten (BJB) pada 2020.

Dari 16 perwakilan di wilayah barat, ujar 
Akhsanul, terdapat 12 perwakilan yang te-
lah melakukan 43 pemeriksaan atas penge-
lolaan bank. Kemudian, BPK melihat ada 
beberapa hasil pemeriksaan. Hasil pemerik-
saan ini kemudian dikategorikan menjadi 
lima aspek.

Yang pertama, ujar Akhsanul, terkait 
penghimpunan dana. Akhsanul menjelas-
kan, penghimpunan dana yang dimaksud 
yakni dana pihak ketiga (DPK). Dalam pe-
meriksaan tersebut diungkap, strategi atau 
program peningkatan jumlah rekening dan 
volume dana belum dilaksanakan sesuai 

rencana bisnis bank.
“Artinya memang selama ini karena 

mereka juga sudah biasa menjadi penerima 
kas daerah mereka kurang tertantang untuk 
melakukan program tersebut,” ujar Akh-
sanul.

Kemudian, terkait fungsi perkreditan. 
Kebijakan BPD belum memuat kewajiban 
penyaluran kredit dan pembiayaan kepada 
usaha produktif yang memadai. Ini berdam-
pak kepada tidak terpenuhinya kewajiban 
penyaluran kredit produktif sesuai tingkat 
BUKU.

“Kebanyakan mereka untuk kreditnya 
sifatnya kredit konsumtif. Seperti misalnya, 
kredit ke pegawai (PNS),” kata Akhsanul.

Dia mengakui, ada beberapa bank yang 
melakukan pemberian kredit produktif 
seperti untuk pelaksanaan proyek. Tapi ini 
juga pengelolaannya belum optimal dan 
justru menimbulkan kredit macet.

Dia mencontohkan, penyaluran kredit 
berbasis proyek itu biasanya ada pembayar-
an dalam setiap termin. Akan tetapi, bank 
kurang melakukan pengendalian terhadap 
proses pembayaran tersebut.

“Sehingga ketika proyek selesai kredit-
nya belum dibayar. Akhirnya terjadi kredit 
macet,” ujarnya.

BPK juga menemukan permasalahan ter-
kait penempatan dana. Akhsanul menyam-
paikan, realisasi penempatan dana belum 
sepenuhnya sesuai dengan dokumen pe-
rencanaan bank.

Dia mengatakan, BPD dapat melakukan 
penempatan dana sebagai bentuk investasi. 
Misalnya, dana tersebut diinvestasikan da-
lam bentuk surat berharga.

“Itu kan ada rencana harusnya menda-
patkan return atau imbal hasil berapa per-
sen. Ini belum tercapai,” ungkapnya.

Kemudian, soal penguatan modal juga 
masih belum sesuai dengan rencana. Se-
lain itu, terdapat masalah dalam pelayanan 
pengelolaan keuangan daerah. Padahal, 

MENGOPTIMALKAN POTENSI BPD
BPK mendorong BPD untuk lebih optimal mencapai realisasi penyaluran kredit produktif.
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menurut Akhsanul, hal ini yang sebenarnya 
menjadi keunggulan BPD.

“Karena dia itu punya spesialisasi. Tapi 
kita temukan BPD belum melakukan peme-
taan dan standardisasi jenis produk atau 
layanan untuk mendukung pengelolaan 
keuangan di daerah,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan itu, Akhsanul 
mengatakan, BPK memberikan sejumlah 

rekomendasi. Dia menyampaikan, BPD 
perlu meninjau ulang secara komprehensif 
dan merumuskan kembali strategi program 
penghimpunan DPK dalam rencana bisnis 
perusahaan dengan mempertimbangkan 
potensi pasar dan kemampuan setiap unit 
kerja operasional.

BPD dinilai perlu terus berkembang dan 
tidak hanya mengandalkan penempatan 
rekening kas daerah saja. “BPD perlu me-
metakan di daerah itu sebenarnya ada po-
tensi apa saja terkait penghimpunan DPK,” 
ungkapnya.

BPK juga memberikan rekomendasi 
untuk menyusun strategi yang efektif guna 
meningkatkan penyaluran kredit produktif. 
BPK juga mendorong BPD untuk lebih op-
timal mencapai realisasi penyaluran kredit 
produktif.

“Jadi jangan hanya kredit yang sifatnya 
hanya kredit kepada pegawai,” ujarnya.

BPK juga menyampaikan BPD perlu 
memastikan pelaksanaan penempatan in-
vestasi sudah sesuai dengan kebijakan dan 
prosedur yang diterapkan. Artinya, pada 
saat melakukan investasi, analisisnya harus 
benar-benar objektif.

“Sehingga, nantinya penempatan itu 
memberikan hasil yang terbaik untuk bank 
yang bersangkutan,” ujar Akhsanul.

Kemudian, BPK juga meminta BPD un-
tuk menginisiasi dan berkoordinasi dengan 
pemegang saham yaitu pemerintah provinsi 
dan DPRD terutama untuk peningkatan se-
toran modal.

Selain itu, BPD juga perlu melakukan 
pemetaan layanan perbankan yang 
dibutuh kan untuk pengelolaan keuangan 
daerah. Akhsanul menilai, BPD perlu me-
ngembangkan service level agreement. Hal 
itu agar BPD memiliki standar pelayanan 
yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Tentunya diawali dengan pemetaan. 
Apa layanan yang bisa diberikan kepada 
nasabah,” ungkapnya. l

BPD perlu meninjau ulang 
secara komprehensif dan 
merumuskan kembali strategi 
program penghimpunan DPK 
dalam rencana bisnis peru-
sahaan dengan mempertim-
bangkan potensi pasar dan 
kemampuan setiap unit kerja 
operasional.

n Akhsanul Khaq
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memberikan sejumlah rekomenda-
si kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
(BPJS TK) untuk memperbaiki 
pe ngelolaan investasi dan ope-

rasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, 
terdapat sejumlah permasalahan signifikan yang 
perlu secepatnya diperbaiki agar pengelolaan 
investasi lebih optimal.

Seperti diketahui, BPK pada semester II 2020 
telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan 
(LHP) atas pengelolaan investasi dan operasio-
nal tahun 2018-15 November 2020 pada BPJS 
TK serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Te ngah, DI Yogyakarta, Jawa 
Timur, Bali, dan Kepulauan Riau. Hasil pemerik-
saan yang juga telah dicantumkan dalam Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 ter-
sebut menyimpulkan, pengelolaan investasi dan 
operasional pada BPJS TK telah sesuai kriteria 
dengan pengecualian.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama 
KN) III BPK Bambang Pamungkas menyampai-
kan, terdapat tiga temuan pemeriksaan yang  
terkait langsung de ngan investasi. “Temuan 
pemeriksaan ini perlu segera dilakukan perbai-
kan agar pengelolaan investasi lebih optimal,” 
kata Bambang kepada Warta Pemeriksa, awal 
Agustus.

Temuan pertama, kata Bambang, tata kelola 
investasi BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuh-
nya memadai. Kedua, Strategic Asset Allocation 
(SAA) dan Tactical Asset Allocation (TAA) belum 
optimal untuk mencapai tingkat pengembalian 
portofolio investasi Dana Jaminan Sosial dan 
Aset BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.

AGAR PENGELOLAAN 
INVESTASI BPJS TK 
LEBIH OPTIMAL

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan 
bahwa pengelolaan investasi dan 
operasional pada BPJS TK telah sesuai 
kriteria dengan pengecualian.
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Permasalahan ketiga, pedoman Invest-
ment Crisis Protokol (ICP) BPJS Ketena-
gakerjaan belum sepenuh nya memadai, 
sehingga ICP belum efektif berfungsi se-
bagai early warning system. “Hal ini dapat 
menimbulkan keterlambatan pengambilan 
tindakan di situasi krisis yang berdampak 
pada penurunan nilai investasi serta ke-
mampuan BPJS Ketenaga kerjaan meme-
nuhi kewajiban dana amanat peserta,” ujar 
dia.

Terkait tata kelola investasi BPJS Ke-
tenagakerjaan yang belum sepenuhnya 
memadai, BPK menemukan permasalahan 
berkaitan dengan investasi saham dan rek-
sadana, serta beberapa hal lainnya. Dalam 
hal investasi saham, BPK menemukan masih 
terdapat saham-saham yang meng alami 
penurunan nilai perolehan (unrealized loss) 
melebihi 10 persen, namun belum diber-
lakukan kebijakan cut loss atas saham-sa-
ham tersebut.

Selain itu, proporsi kepemilikan reksada-
na BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya 
sesuai de ngan hasil skoring manajer investasi 
dan reksadana yang digunakan sebagai pan-
duan dalam pengelolaan portofolio reksada-
na BPJS Ketenagakerjaan.

Permasalahan umum lain terkait tata ke-
lola ditemukan BPK adalah pengelolaan in-
vestasi belum melibatkan Satuan Pengawas 
Internal (SPI) untuk berperan melakukan 
pengawasan. Kemudian, pengambilan ke-
putusan investasi masih tergantung pada 
faktor sumber daya manusia (SDM) di unit 
investasi, pengaturan pengendalian investa-
si pribadi perlu dipertegas untuk mencegah 
potensi konflik kepentingan atau penyalah-
gunaan informasi, dan kondisi liabilitas, 
solvabilitas program Jaminan Hari Tua (JHT) 
kurang dari 100 persen.

Penegasan rekomendasi
Rekomendasi BPK terkait cut loss/take 

profit saham yang dimiliki BPJS Ketena-
gakerjaan sempat disalahartikan publik dan 
media, seolah-olah BPK hanya meminta 
BPJS melakukan cut loss. Bambang mene-
gaskan, rekomendasi BPK yang pertama 
terkait cut loss/take profit adalah “meme-
rintahkan Direktur Utama BPJS Ketenaga-
kerjaan untuk membuat mekanisme cut 
loss secara jelas dan tegas sehingga dapat 

dijadikan pedoman pengambilan keputus-
an cut loss”. “Artinya, tidak serta merta 
melakukan cut loss atau take profit. Ini 
yang perlu digarisbawahi,” kata Bambang 
menegaskan.

Panduan cut loss yang ada tidak tegas, 
sehingga menimbulkan kebingung an bagi 
manajemen BPJS Ketenagakerjaan untuk 
mengambil keputusan atau tindakan.

Dalam praktik investasi, ujar Bambang, 
cut loss adalah hal yang wajar dilakukan 
untuk mencegah kerugian yang semakin 
besar. “Jadi disini, BPK merekomendasi-
kan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk 
menyu sun terlebih dahulu aturan main 
(mekanisme) cut loss/take profit secara 
lebih jelas dan tegas untuk meng hindari 
kerugian yang lebih besar, sebelum di-
lakukan cut loss/take profit,” katanya.  
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Rekomendasi BPK selanjutnya terkait 
cut loss/take profit adalah “memerintah
kan Direk tur Utama BPJS Ketenagakerjaan 
agar mempertimbangkan untuk me-
lakukan take profit atau cut loss saham-sa-
ham yang tidak ditransaksikan”. Dengan 
kalimat yang digunakan dalam rekomen-
dasi tersebut, maka BPK tidak serta merta 
memerintahkan take profit atau cut loss.

“Hal yang tepat dalam memahami re-
komendasi tersebut adalah agar terlebih 
dahulu mempertimbangkan, tentunya 
sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah 
ditetapkan oleh manajemen BPJS Ketena-
gakerjaan,” ujar Bambang.  

Ia menambahkan, BPK dalam LHP juga 
telah memuat secara terperinci mengenai 
kriteria-kriteria cut loss, take profit, saham 
dalam pengawasan khusus, dan lainnya. 
Pertimbang an tersebut tentunya harus 
didasarkan pada ketentuan menghindari 
kerugian yang lebih besar atau memper-
kecil risiko kerugian, sehingga dana inves-
tasi BPJS Ketenagakerjaan akan lebih opti-
mal memberikan manfaat bagi peserta.

Jika dalam perkembangan selanjutnya 
ter nyata saham-saham tersebut meng-
alami perbaikan, nilainya terpulihkan, 

atau dapat memberikan hasil investasi 
yang optimal bagi BPJS Ketenagakerjaan, 
maka bisa saja manajemen BPJS Ketena-
gakerjaan tidak melakukan kebijakan cut 
loss atau take profit. Kebijakan tersebut 
tentunya harus didasari oleh analisa dan 
perhitungan manajemen risiko yang me-
madai.

Bambang menekankan, rekomendasi 
BPK terkait cut loss/take profit harus dipa-
hami dan dilaksanakan sebagai satu kesa-
tuan dengan rekomendasi lainnya. Hal itu 
didasari pertimbang an bahwa, meskipun 
BPJS Ketenagakerjaan pada akhirnya me-
lakukan cut loss, tidak serta merta akan 
menyelesaikan masalah unrealized loss 
jika tidak disertai dengan perbaikan tata 
kelola seperti kebijakan perencanaan pe-
nempatan dana (SAA, TAA), sistem trading 
saham atau reksadana, dan sebagainya.

Hal itu karena jika tidak dilakukan per-
baikan tata kelola secara komprehensif, 
maka sangat mungkin penempatan inves-
tasi yang baru menimbulkan unrealized 
loss baru. Oleh karena itu, tegas dia, BPK 
tidak hanya memberikan rekomendasi un-
tuk mempertimbangkan cut loss semata, 
tetapi rekomendasi yang komprehensif 
dan konstruktif terkait tata kelola investasi.

“Hal itu sesuai dengan SPKN PSP 300 
yang menyebutkan bahwa rekomendasi 
pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan 
berguna untuk memperbaiki kelemahan- 
kelemahan yang ditemukan dalam peme-
riksaan,” kata Bambang.

Menurut Bambang, tindak lanjut oleh 
BPJS Ketenagakerjaan atas rekomendasi 
yang disam paikan BPK sampai dengan 
semester I 2021, statusnya sudah dalam 
proses. Namun, belum sepenuhnya sesuai 
dengan rekomendasi BPK, khususnya 
terkait rekomendasi cut loss/take profit 
saham.

Untuk rekomendasi yang terkait dengan 
cut loss/take profit, BPJS Ketenagakerjaan 
telah melakukan pembahasan dalam ra-
pat Komite Investasi terkait saham dalam 
peng awasan khusus dan penggunaan 
acquisition cost sebagai dasar transaksi 
saham pada Juni 2021. Selain itu, BPJS Ke-
tenagakerjaan diketahui sedang dalam pro-
ses penyempurnaan Pedoman Pengelolaan 
Investasi dan menyusun kajian cut loss. l

n Bambang Pamungkas
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I
nsentif dan fasilitas perpajakan menjadi salah 
satu program pemerintah dalam menang-
gulangi dampak pandemi Covid-19. Insentif 
diberikan kepada sektor kesehatan, UMKM, 
dunia usaha dan masyarakat yang terdam-
pak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut 

mengawal program tersebut dengan melakukan 
pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja atas pemberian insentif 
dan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak dalam 
rangka penanganan pandemi Covid-19 dan Pe-
mulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, dilakukan 
pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direkto-
rat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC). Berdasarkan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja tersebut, 
BPK menyimpulkan bahwa DJP dan DJBC cukup 
efektif dalam melakukan pemberian insentif dan 
fasilitas perpajakan kepada wajib pajak dalam 
rang ka penanganan pandemi Covid-19.

Kendati demikian, ada sejumlah hal yang masih 
perlu diperbaiki. BPK dalam laporannya menyam-
paikan, DJP dan DJBC telah menunjukkan capaian 
dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam hal 
pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Salah 
satu capaian itu, kebijakan mengenai pemberian 
insentif dan fasilitas perpajakan yang diatur dalam 
UU Nomor 2 Tahun 2020 telah dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
Menteri Keuangan.

Kemudian, proses perumusan jenis dan skema 
serta sektor terdampak pemberian insentif dan 
fasilitas perpajakan terkait penanganan pandemi 
Covid-19 DJP telah didahului dengan suatu kajian 
atau analisis yang dapat dipertanggungjawabkan 
dan telah sesuai dengan rekomendasi dari pi-
hak-pihak terkait. DJP juga telah melaksanakan 
sosialisasi insentif dan fasilitas perpajakan melalui 
berbagai media.

“Dengan tidak mengesampingkan capaian 
tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 
masih terdapat permasalahan yang perlu menda-
pat perhatian,” demikian disampaikan BPK dalam 
LHP Kinerja atas Pemberian Insentif dan Fasilitas 
Perpajakan.

Hal pertama yang perlu mendapat perhatian 
adalah, ketentuan terkait pemberian insentif dan 
fasilitas perpajakan belum sepenuhnya selaras 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya 
dan masih ditemukan adanya ketidakseragaman 
pelayanan pemberian insentif dan fasilitas pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Permasalahan yang 
ditemukan, antara lain, belum adanya peraturan 
pelaksana atas PP Nomor 29 Tahun 2020 dan 
PMK Nomor 143/PMK.03/2020, PMK Nomor 143/
PMK.03/2020 tidak mengatur perlakuan pajak 
masukan atas penyerahan BKP/JKP yang mempe-
roleh fasilitas PPN DTP (pajak pertambahan nilai 
ditanggung pemerintah).

Selain itu, alokasi anggaran belanja subsidi 
PPN DTP tidak disebutkan secara rinci dalam UU 
APBN.  BPK juga menemukan bahwa belum ada 
aturan mengenai perlakuan atas dana PPN DTP 
yang ada di badan/instansi pemerintah dan kas 
negara.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan rea-
lisasi pemanfaatan fasilitas PPN DTP tidak sesuai 
dengan target penerima manfaat yang telah dite-
tapkan,” demikian dinyatakan BPK.

KINERJA PEMBERIAN INSENTIF 
PERPAJAKAN CUKUP EFEKTIF, 
TAPI MASIH PERLU DIPERBAIKI
Masih ditemukan adanya ketidakseragaman pelayanan pemberian 
insentif dan fasilitas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

pajak.go.id
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Direktur Transformasi Proses Bisnis mengatur mekanisme pengawas-
an dan pemantauan atas data dan informasi dalam laporan realisasi 
pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan yang diunggah oleh 

WP melalui kanal DJP online sebagai tindakan pengawasan yang ber-
sifat antisipatif dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Mandor.

Memerintahkan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan untuk 
melakukan melakukan cleansing dan kemudian memerintahkan Ke-
pala KPP untuk melakukan penelitian atas Wajib Pajak yg terindikasi 
salah dalam melaporkan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan.

Menyampaikan perhitungan alokasi insentif dan fasilitas perpajakan 
dengan memberikan data-data terkait perhitungan alokasi tersebut 

kepada BPK.

Dampak lainnya, PP Nomor 29 Tahun 2020 
belum dapat diterapkan dengan efektif dan tidak 
ada kepastian hukum bagi WP atas layanan KPP 
dalam pemberian insentif dan fasilitas perpajakan.

Temuan lainnya, DJP tidak dapat menyediakan 
data perhitungan alokasi pemberian insentif dan 
fasilitas perpajakan. DJP belum menyampaikan 
data perhitungan alokasi pemberian insentif dan 
fasilitas perpajakan dalam rangka PEN serta fasilitas 
perpajakan yang diatur dalam PMK 28 Tahun 2020 
(selain PPN DTP). Selain itu, fasilitas pajak pengha-
silan yang diatur PP 29 Tahun 2020 belum masuk ke 
dalam perhitungan alokasi program PEN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan BPK 
tidak dapat melakukan pengujian yang memadai 
terkait dengan penyusunan perhitungan alokasi 
pemberian insentif dan fasilitas perpajakan sesuai 
kriteria dan sasaran yang ditetapkan.

BPK juga menemukan bahwa nilai pemberian 
insentif dan fasilitas perpajakan terindikasi belum 
sesuai ketentuan. Kemudian, pemberian insentif 

dan fasilitas perpajakan belum sepenuhnya tepat 
sasaran.

Sementara yang terkait dengan Ditjen Bea dan 
Cukai, BPK menemukan bahwa Penerbitan Surat 
Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) berdasar PMK 
Nomor 70/PMK.04/2012 dengan Fasilitas Pembe-
basan BM dan PDRI senilai Rp4.967.713.922,00 dan 
Rp4.112.667.052,00, tidak sesuai dengan persyarat-
an permohonan yang ditentukan. l

Memerintahkan direktur fasilitas 
kepabenan untuk:

l Lebih cermat melakukan 
pengawasan atas penelitian 

dokumen permohonan 
pembebasan.

l Melakukan pembinaan 
kepada kepala seksi pembe-

basan kepentingan lainnya agar 
lebih cermat dalam melakukan 

pengawasan atas penelitian 
dokumen permohonan 

pembebasan.

Dalam menyusun dan mene-
tapkan SOP ataupun keputus an 
bersama, mempedomani per-
aturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.

Sejumlah Rekomendasi BPK 
kepada Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai

KEPADA DIRJEN PAJAK KEPADA DIRJEN BEA 
DAN CUKAI

Memerintahkan Direktur Peraturan Perpajakan II untuk 
menyempurnakan aturan dalam pemberian insentif dan fasilitas 

perpajakan khususnya terkait validasi KLU dan Direktur Peraturan 
Perpajakan I melakukan peningkatan sosialisasi peraturan PPN DTP 

kepada instansi pemerintah pusat dan daerah terkait.

beacukai.go.id
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S
esuai Undang Undang ASN Nomor 5 
Tahun 2014, ada tiga jenis jabatan di 
suatu kementerian/lembaga. Ketiga 
jabatan itu adalah Jabatan Pimpinan 
Tinggi, Jabatan Administrasi, dan 
Jabatan Fungsional. Terkait Jabatan 

Fungsional (JF), sampai saat ini ada sebanyak 14 
jenis JF di BPK yang terdiri atas JF Pemeriksa dan 
13 JF lainnya (selain pemeriksa).

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK 
Dadang Ahmad Rifai mengatakan, JF Pemerik-
sa merupakan jabatan fungsional yang sifatnya 
tertutup karena hanya diimplementasikan di BPK 
selaku instansi pembina. “Sedangkan 13 JF lain-
nya merupakan jabatan fungsional yang sifatnya 
terbuka karena dapat diimplementasikan di ber-
bagai instansi/kementerian lembaga yang mem-
punyai tugas dan fungsi (tusi) yang sama,” kata 
Dadang kepada Warta Pemeriksa, pada Agustus.

Dasar Hukum implementasi JF Pemeriksa di 
BPK adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
BPK. Sedangkan JF lainnya berdasarkan Surat 
Keputusan Sekjen Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Jenis Jabatan Fungsional selain Pemeriksa dan 
Peraturan Sekjen Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Peta Jabatan.

Dadang menjelaskan, implementasi jenis 

jabat an fungsional pada masing masing kemen-
terian lembaga berbeda-beda sesuai dengan 
tusi kementerian/lembaga. Namun, setiap ke-
menterian/lembaga pada umumnya mengimple-
mentasikan jenis JF yang sifat tusinya generik, 
yaitu Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan 
Keuangan (APK) APBN, Pranata Keuangan (PK) 
APBN, Arsiparis, Anggaran, Pranata Komputer, 
Pranata Humas, dan Analis SDM Aparatur/Analis 
Kepegawaian, karena tusi pada JF tersebut pada 
umumnya ada di setiap kementerian.

Untuk mendapatkan jabatan fungsional, pega-
wai dapat memilih jalur karier ke jabatan fungsio-
nal sesuai bidang tugasnya yang selaras dengan 
jenis JF-nya. Mekanisme pengangkatan dalam 
JF telah diatur sesuai Perpenpan RB Nomor 13 
Tahun 2019. Pertama, melalui Pengangkatan 
Pertama Kali (PPK). Kemudian, dilanjutkan de-
ngan perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/
inpassing, dan promosi.

Menurut Dadang, ada sejumlah kelebihan 
yang bisa didapat apabila memiliki jabatan 
fungsional. Beberapa kelebihan itu adalah kelas 
jabatan lebih tinggi dibandingkan Jabatan Pelak-
sana. “Kemudian, jenjang karier lebih jelas sesuai 
jenjang jabatan selama masih tersedia formasi,” 
katanya.

MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL DI BPK
Ada sejumlah kelebihan yang bisa didapat apabila memiliki jabatan fungsional.

KELEBIHAN DAN TANTANGAN JABATAN FUNGSIONAL

KELEBIHAN KELEBIHAN KELEBIHAN KELEBIHAN

TANTANGAN TANTANGAN TANTANGAN TANTANGAN

Kelas jabatan 
lebih tinggi di 
bandingkan 
Jabatan Pe-

laksana

Batas Usia 
Pensiun Ahli 
Madya 60 Ta-
hun, Ahli Uta-
ma 65 tahun

Dapat naik pangkat 
lebih cepat apabila 
angka kredit telah 

mencukupi

Pejabat fungsional 
wajib menyusun 

SKP sesuai jenjang 
jabatannya ( DUPAK 

dan Perilaku)

Kenaikan pangkat 
menggunakan angka 
kredit dan kenaikan 
jenjang sesuai for-
masi yang tersedia

Wajib mengikuti 
pengembangan 
kompetensi yaitu 
bimtek dan diklat 

penjenjangan

Wajib mengumpulkan angka kre-
dit setiap tahunnya sesuai target 

yg telah ditentukan Misal ahli 
Pertama 12.5, ahli Muda 25, ahli 
Madya 37,5 dan ahli utama 50

Jenjang karier 
lebih jelas 

sesuai jenjang 
jabatan sela-
ma masih ter-
sedia formasi
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Dadang berharap Jabatan Fungsional di BPK 
menjadi salah satu pilihan karier pegawai ke 
arah yang lebih dinamis dan profesional dalam 
mendukung kontribusi kinerja organisasi. Hal ini 
merupakan implementasi UU ASN No. 5 Tahun 
2014 dan didukung dengan program pemerin-
tah yang telah dituangkan dalam Permenpan RB 
No.28 Tahun 20219 tentang Penyetaraan Jabatan 
Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Ia menambahkan, BPK dalam hal ini Sekretaris 
Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 
(PPK), telah mengangkat 422 pejabat fungsional 
selain pemeriksa. “Kondisi ini mencerminkan BPK 
membuka kesempatan pilihan karier pegawai se-
suai dengan tugas/bidang JF-nya,” ujar Dadang.

Setelah melaksanakan pengangkatan, kata 
Dadang, Biro SDM menyempurnakan dan me-
ngembangkan perangkat lunak yang mengatur 
tentang JF lainnya agar menjadikan dasar aturan/
acuan pejabat fungsional dalam mengemban 
tusinya. Saat ini, Biro SDM BPK sedang menyem-
purnakan pola hubungan antara pejabat pim-
pinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat 
fungsional, menyusun tata kelola JF yang meng-
atur pengangkatan, penyusunan Daftar Usul Pe-
netapan Angka Kredit (DUPAK), hingga mekanis-
me pemberhentian.

 “Di samping penyusunan dan penyempur-
naan perangkat lunak, Biro SDM melaksanakan 
sosialisasi untuk seluruh pejabat fungsional yang 
telah diangkat guna memberikan pemahaman 
pejabat fungsional terhadap kewajiban, meka-
nisme penyusunan DUPAK, pemahaman butir 
kegiatan dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta 
sharing isu-isu tentang jabatan fungsional selain 
pemeriksa.”

JF di Biro Keuangan
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Edy 

Susila mengatakan, JF di Biro Keuangan ada tiga 
jenis, yang semuanya merupakan rumpun akun-
tan dan anggaran. Ketiga JF itu adalah Jabatan 
Fungsional Analis Anggaran (JFAA), Jabatan 
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN 
(JFAPK APBN), dan Jabatan Fungsional Pranata 
Keuangan APBN (JFPK APBN).

Untuk JFAA, selain ada di Biro Keuangan, ju-
ga ada di Direktorat PSMK karena memiliki tugas 
yang hampir sama yaitu dalam hal perencanaan 
dan penganggaran. Sedangkan untuk JFAPK 
APBN dan JFPK APBN meliputi peran Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Peng uji SPM 
(PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Penge-
lolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan 
Penyusun Laporan Keuangan ada juga di satker 
pengelola DIPA di lingkungan BPK yaitu Badiklat 
PKN, Perwakilan, Balai Diklat dan Museum.

n Dadang Ahmad Rifai

TUGAS DAN FUNGSI

JF Analis Anggaran:  
Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan 
kegiatan analisis di bidang penganggaran da-
lam pengelolaan APBN.

JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN: 
Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak untuk melaksa-
nakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan 
keuangan APBN pada satuan kerja Kemente-
rian/Lembaga sesuai kewenangan dan peratu-
ran perundang-undangan. Dalam pelaksanaan 
kegiatannya, JFAPK APBN dapat diberikan pe-
nugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) 
dan Analis Laporan Keuangan Instansi.

JF Pranata Keuangan APBN: 
Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak untuk melaksa-
nakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN 
pada satuan kerja Kementerian/Lembaga 
sesuai kewenangan dan peraturan perun-
dang-undangan.

Sementara untuk JFPK APBN dapat dibe-
rikan penugasan sebagai PPK, PPSPM, Ben-
dahara, Petugas Pengelolaan Administrasi Be-
lanja Pegawai (PPABP) dan Penyiapan Analisis 
Laporan Keuangan Instansi.
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“Yang menjadi pembeda antara jabatan 
fungsional di Biro Keuangan dengan jabatan 
lainnya adalah bahwa tugas dan fungsi ketiga 
jabatan fungsional ini merupakan rangkaian tu-
gas dan fungsi yang menuntut keahlian dalam 
pengelolaan keuangan dan pertanggungjawab-
an pelaksanaan APBN, sejak mulai perenca-
naan/penganggaran untuk JFAA, pelaksanaan/
perbendaharaan hingga pelaporan/penyusunan 
laporan keuangan untuk JFAPK APBN dan JFPK 
APBN,” kata Edy.

Ada sejumlah hal yang menjadi pertimbang-
an dalam penempatan jabatan fungsional di 
BPK. Secara organisasi, kata dia, BPK membu-
tuhkan stimulan untuk meningkatkan kinerjanya 
pada setiap lini pelaksanaan tugas dan fung-
sinya. Tidak hanya pada tusi utama BPK dalam 
memeriksa keuangan negara, namun juga pada 
pelaksanaan tusi Kesetjenan dan Penunjang. 
Salah satu stimulan yang dapat secara tepat me-

ningkatkan kinerja organisasinya adalah pening-
katan profesionalisme para pelaksana di BPK.

Sebagai salah satu unsur utama Kesetjenan, 
Biro Keuangan berperan aktif untuk secara sigap 
mendukung upaya peningkatan profesionalisme 
para pegawainya. Hal inilah yang menjadi per-
timbangan utama penempatan jabatan fungsio-
nal di BPK, khususnya di Biro Keuangan. Namun 
upaya peningkatan profesionalisme tersebut 
tidak berhenti hanya sampai pada pengangkat-
an/penempatan para pejabat fungsional saja, 
melainkan juga telah direncanakan program-pro-
gram peningkatan kualitas dan pengetahuan 
para pejabat fungsional tersebut secara berkala 
dalam pelaksanaan tusinya untuk mendukung 
peningkatan kualitas kinerja Biro Keuangan.

Menurut Edy, jabatan fungsional merupakan 
pilihan karier yang cukup bagus dan sangat men-
janjikan bagi pelaksana BPK, termasuk bagi JF 
pengelola APBN yang penempatannya tidak ha-
nya di Biro Keuangan, namun tersebar di seluruh 
Satker Pengelola DIPA. “Artinya semua pelaksa-
na/pengelola keuangan baik Kantor Pusat mau-
pun Satker Pengelola DIPA memiliki peluang karir 
yang sama sebagai JF pengelola APBN,” kata dia.

 Terkait dengan rencana ke depan, Biro Ke-
uangan akan terus mendorong semua pelaksana 
keuangan baik di Kantor Pusat maupun Satker 
Pengelola DIPA yang memenuhi persyaratan un-
tuk berkarier sebagai JF pengelola APBN sesuai 
dengan bidang dan minat pegawai. Penerapan 
JF pada tahun pertama sampai dengan tahun 
kedua merupakan masa transisi dan mencari 
pola kerja yang pas dan sesuai, sehingga diper-
lukan kerja sama yang baik antara para manaje-
men Biro Keuangan dan Satker Pengelola DIPA, 
para JF dan pelaksana pengelola APBN agar 
proses penyesuaian tersebut dapat berjalan baik 
dengan tetap menciptakan lingkungan kerja 
yang kondusif bagi semua pegawai.

Ke depan, kami berharap semua pihak terse-
but dapat saling bersinergi untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan APBN di BPK, mengingat 
tugas dan fungsi di semua bagian saling terkait 
satu sama lain. “Hal ini dirasa semakin penting, 
terutama selama dua tahun terakhir di mana ke-
bijakan/regulasi pengelolaan APBN sangat dina-
mis selama masa pandemi Covid-19 dan setiap 
K/L dituntut beradaptasi dengan cepat. Sehing-
ga semua pihak pengelola APBN diharap kan 
dapat berperan optimal dan selaras guna meres-
pons dinamika regulasi pengelolaan APBN yang 
terus berkembang,” kata Edy. l

n Edy Susila

Secara organisasi, BPK mem-
butuhkan stimulan untuk 
meningkatkan kinerjanya 
pada setiap lini pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. Tidak 
hanya pada tusi utama BPK 
dalam memeriksa keuangan 
negara, namun juga pada 
pelaksanaan tusi Kesetjenan 
dan Penunjang.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai 
Sekretariat Organisasi Lembaga Pemerik-
sa Negara Anggota ASEAN atau ASEAN 
Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), 
memfasilitasi dan menghadiri the 6th 
ASEANSAI Senior Officials’ Meeting 

(SOM) yang digelar secara virtual pada 28 dan 29 Juli 
2021. Pertemuan ini membahas isu-isu strategis sepu-
tar keberlangsungan dan tata kelola ASEANSAI.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif memimpin 
pertemuan sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI. 
Bahtiar Arif menyampaikan, dalam situasi pandemi se-
perti yang berlangsung saat ini, ASEANSAI perlu ber-
adaptasi dan tetap berkomitmen dalam memfasilitasi 
anggotanya untuk tetap meningkatkan kapasitas secara 
kelembagaan maupun secara institusional. Dukungan 
dari para anggota dibutuhkan untuk mencapai tu-
juan-tujuan ASEANSAI.

Bahtiar juga berharap agar pertemuan ini dapat 
menghasilkan keputusan-keputusan konstruktif yang 
dapat membawa ASEANSAI ke level pendewasaan se-
bagai organisasi. Kegiatan SOM diawali dengan rapat 
persiapan pada 27 Juli, dilanjutkan dengan SOM pada 
28-29 Juli. Pada 29 Juli juga dilaksanakan kegiatan 
pre-handover ASEANSAI Chairmanship. Sekitar 67 
peserta dari 10 anggota ASEANSAI menghadiri per-
temuan yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat 
Senior SAI.

Dalam kegiatan SOM, BPK turut mempresentasikan 
hasil dari analisis studi ASEANSAI Task Force on Legal 

Capacity (TFALC), proposed agenda untuk the 6th 
ASEANSAI Summit, financial statement ASEANSAI, dan 
proposed budget untuk kegiatan 2022-2023.

Selain dihadiri Sekretaris Jenderal BPK, pertemuan 
ini dihadiri perwakilan dari satuan kerja di lingkungan 
BPK, di antaranya Auditorat Utama Investigasi, Direk-
torat Utama (Ditama) Binbangkum, Ditama Revbang, 
serta Tim Sekretariat dari Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional. 

Pertemuan ini menyepakati beberapa hal untuk di-
tindaklanjuti. Berikut adalah kesepakatan tersebut:
1. Revisi Aturan dan Prosedur (ASEANSAI Rules and 

Procedures), Rencana Strategis (Strategic Plan 2022-
2025), TOR Knowledge Sharing Committee, dan 
Committees’ Work Plan akan disesuaikan berdasar-
kan masukan peserta SOM dan akan disirkulasi ke 
seluruh anggota dua minggu setelah SOM;

2. ASEANSAI telah memiliki kapasitas legal, sehingga 
tidak perlu mengamandemen ASEANSAI Agree
ment.

3. The 6th ASEANSAI Summit akan diselenggarakan 
secara virtual pada 2 November 2021 dengan Sekre-
tariat bersama Executive Committee bekerja sama 
dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan ini.

4. Kesepakatan peserta atas penunjukan ASEANSAI 
Committees 2022-2023, proposed budget untuk 
kegiatan ASEANSAI 2022-2023, serta penunjukan 
Auditor ASEANSAI untuk financial statement 
2020-2021 akan dibawa ke the 6th Summit untuk 
memper oleh persetujuan Assembly. l

BPK AJAK LEMBAGA PEMERIKSA 
DI ASEAN TINGKATKAN KAPASITAS
Kegiatan the 6th ASEANSAI Senior Officials’ Meeting 
menyepakati beberapa hal untuk ditindaklanjuti.

n Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif bersama peserta Senior Official Meeting.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperca-
ya menjadi subject matter expert (SME) 
dalam kegiatan Executive Development 
Program Class 10 yang digelar State Audit 
Office of The Kingdom of Thailand (SAO 
Thailand). Kegiatan tersebut dilaksanakan 

secara virtual selama dua hari, yaitu pada 2-3 Agustus 
2021.

Executive Development Program merupakan pro-
gram pengembangan kompetensi untuk pejabat pada 
SAO Thailand. Kegiatan itu di ikuti sekitar 50 peserta 
yang merupakan para Direktur SAO Thailand.

Dalam acara dengan format train ing tersebut, 
BPK berbagi pengalaman dan pengetahuan 
dalam topik Audit for the Future yang berisi 
beberapa subtopik pembahasan, yaitu peng-
gunaan teknologi dan big data analytics un-
tuk mendukung pemeriksaan, audit of Covid 
19 response, praktik terbaik pemeriksaan atas 
Sustain able Development Goals (SDGs), dan fore
sight to the postpandemic.

Ketua BPK dalam sambutannya me nyampaikan 
berterima kasih kepada SAO Thailand atas keperca-
yaannya kepada BPK sebagai mitra dan subject matter 
expert untuk berbagi pengetahuan dan peng alaman 
dalam menghadapi isu aktual dan tantangan global, 
khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 dan era VU-
CA - Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity.

Dalam situasi sulit dan menantang ini, sebuah su
preme audit institution (SAI) atau lembaga pemeriksa 
dituntut tetap menjalankan mandat nya dengan baik, 
menghasil kan laporan pemeriksaan berkualitas, dan 
memenuhi harapan publik. Oleh karena itu, BPK meng-
gunakan berbagai strategi dalam pemeriksaan untuk 
memastikan kualitas hasil pemeriksaannya, di antaranya 
transformasi digital, penggunaan big data analytics, 
menyusun dan melaksanakan strategi pemeriksaan res-
pons pemerintah atas pandemi Covid-19, dan memas-
tikan tercapainya agenda 2030.

BPK juga menawarkan skenario untuk pemerintahan 
yang tangguh. Oleh karena itu, Ketua BPK mengajak 
SAI lain untuk juga melakukan hal yang sama demi ter-
ciptanya ketangguhan dalam masa pendemi Covid-19. 
Ketua BPK berharap pelatihan tersebut dapat membe-

rikan ide-ide segar dan pelajaran dari pengalam-
an kedua SAI yang dapat diimplementasikan di 
masa mendatang, serta memberikan kontribu-
si untuk ASEANSAI, ASOSAI, dan INTOSAI.

Sementara itu, Auditor General SAO Thai-
land, Prajuck Boonyoung, menyampaikan teri-

ma kasih kepada BPK yang bersedia membagi 
pengetahuan dan peng alamannya dalam topik-topik 

yang didiskusikan. SAI Thailand saat ini juga sedang 
menghadapi berbagai perubahan dalam penyelengga-
raan pemeriksaan, baik perubahan pola kerja maupun 
metodologi karena dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, SAI Thailand sedang mempersiapkan 
diri untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan di masa 
mendatang dan berharap mendapatkan masukan serta 
insight dari pengalaman BPK untuk dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan para pelaksana di SAO 
Thailand. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mem-
pererat hubungan kedua institusi di masa yang akan 
datang serta meningkatkan kontribusi kedua SAI dalam 
mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan pu-
blik.

Selain dihadiri Ketua BPK dan Auditor General 
SAO Thailand, kegiatan tersebut turut dihadiri para 
deputy auditor general dari SAO Thailand, para inspek-
tur jenderal, dan State Audit Advisor SAO Thailand. 
Sedang kan dari BPK hadir Sekretaris Jenderal BPK Bah-
tiar Arif, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti, dan para 
subject matter expert dari Ditama Revbang, AKN III, 
AKN IV, AKN VI, Biro Teknologi Informasi, dan tim Biro 
Hubung an Masyarakat dan Kerja Sama Internasional. l

BPK BERBAGI ILMU PEMERIKSAAN 
KEPADA SAO THAILAND
Ketua BPK berharap kegiatan pelatihan dapat memberikan ide-ide segar dan pelajaran dari 
pengalaman kedua SAI yang dapat diimplementasikan di masa mendatang.
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K
etua BPK Agung Firman Sampurna 
diundang untuk bergabung dalam 
proyek “The Chandler Sessions on 
Integrity and Corruption” bersama 
dengan peserta dari berbagai nega-
ra. Proyek yang digawangi Blavatnik 

School of Government, University of Oxford, 
bertujuan mengembangkan strategi generasi ter-
baru bersama berbagai institusi untuk memerangi 
korupsi dan mempromosikan budaya integritas di 
seluruh sektor publik.

Program tersebut direncanakan berjalan sam-
pai dengan 2023. Ketua BPK pun telah meng-
hadiri rapat awal “The Chandler Sessions on 
Integrity and Corruption” pada 26-27 Juli lalu. 
Pada 26 Juli, para peserta rapat membahas topik 
independensi dan deteksi.

Pada rapat hari pertama tersebut, Ketua BPK 
memberikan pernyataan mengenai independensi 
BPK dalam struktur negara Indonesia. Selanjutnya 
pada hari kedua, yaitu pada 27 Juli 2021, rapat 
me-review pembahasan hari pertama, peng-
ukuran kesuksesan atau kemajuan penanganan 
korupsi, dan kemitraan strategis antar pemerintah 
dalam memerangi korupsi.

Sebanyak 15 peserta the Chandler Sessions 
diharapkan untuk menulis paling tidak satu 
makalah yang menjelaskan gagasan dan praktik 
pencegahan korupsi di lapangan. Mereka juga 
dapat menulis bersama dengan peserta lain atau 
dengan para akademisi.

The Blavatnik School of Government dan 

mitra kemudian akan mendistribusikan makalah 
yang telah selesai. Nantinya, makalah-makalah 
tersebut akan menjadi salah satu materi kurikuler 
tentang integritas dan korupsi. Makalah akan 
dibahas bersama Profesor Christopher Stone dan 
rekan peneliti pasca-doktoral.

Kegiatan tersebut dihadiri peserta dari berba-
gai negara dan dari lintas bidang. Selain Ketua 
BPK, mereka yang hadir dalam rapat adalah Ka-
mel Ayadi (Founding Chairman GIACC-MENA, 
Tunisia), Monika Bauhr (Associate Professor, the 
University of Gothenburg Swedia), Izabela Correa 
)Post-Doctoral Associate, Blavatnik School of 
Government), Shamila Batohi (National Director 
of Public Prosecutors, Afrika Selatan), Martha 
Chizuma (Director of Anti-Corruption Bureau, 
Malawi), Todd Foglesona (Associate Professor, 
University of Toronto, Kanada), dan Bolaji Owa-
sanoye (Chairman Independent Corrupt Practices 
Commission, Nigeria).

Selain itu, turut dihadiri Kathleen Roussel 
(Director of Public Prosecutions, Kanada), Tanka 
Mani Sharma (AG Nepal), Lara Taylor-Pearce (AG 
Sierra Leone), Prof. Christopher Stone (Ketua the 
Chandler Sessions), Gustavo Gorritti (Jurnalis 
IDL Reporteros, Peru), John Allan Namu (Jurnalis 
Africa Uncensored), Annalee Erickson (Chandler 
Foundation), Tim Hanstad (Chandler Foundation), 
dan Leslie Tsai (Chandler Foundation). l

KETUA BPK DAN PAKAR 
DARI BERBAGAI NEGARA 
KEMBANGKAN STRATEGI 
MEMERANGI KORUPSI
Sebanyak 15 peserta the Chandler Sessions 
diharapkan untuk menulis paling tidak satu 
makalah yang menjelaskan gagasan dan praktik 
pencegahan korupsi di lapangan.

n Agung Firman Sampurna

n Christopher Stone
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
kembali bekerja sama dengan 
Australian National Audit Office 
(ANAO) menggelar senior mana
gement dialogue pada Jumat, 30 
Juli 2011 secara virtual. Acara ini 

melanjutkan sesi I antara ketua BPK dan auditor 
general ANAO yang digelar pada 10 Juni 2021. 

Pada sesi II ini, tema yang diusung adalah 
“Peran Pemeriksaan oleh SAI pada Masa Pas-
ca-Pandemi Covid-19”. Melalui paparan dan 
dialog akrab antarpejabat senior, kedua institusi 
berharap untuk mendapatkan wawasan menda-
lam tentang bagaimana melakukan peme riksaan 
di lingkungan pascapandemi. Fokusnya yaitu 
pada tantangan utama, risiko audit, pendekatan 
audit, temuan utama, dan rekomendasi audit.

Acara ini dimoderatori oleh Senior Advisor 
ANAO untuk BPK Kristian Gage. Dihadiri pula 
oleh pejabat tinggi ANAO, pejabat tinggi mad-
ya, dan beberapa pejabat tinggi pratama BPK, 
serta perwakilan unit kerja yang terkait. 

Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris 
Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Jane Meade 
selaku Group Executive Director Professional 
Services & Relationships Group ANAO. Dalam 

sambutannya, Bahtiar Arif menyampaikan bah-
wa hasil diskusi ini diharapkan dapat memberi-
kan masukan penting bagi dua lembaga. 

Hal ini mengingat efektivitas SAI saat ini sa-
ngat tergantung pada kemampuan mereka 
memberikan intervensi yang tepat pada masa 
pandemi Covid-19. Setiap SAI perlu fokus pada 
risiko yang muncul dan bagaimana menggunakan 
posisinya dalam sistem pengelolaan ke uangan 
negara demi kepentingan masyarakat, pemerin-
tah, dan seluruh pemangku kepen tingan.

Dalam kata sambutannya, Jane Meade 
menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak 
di BPK yang terus berkomitmen dalam men-

BAGAIMANA MELAKUKAN PEMERIKSAAN 
DI LINGKUNGAN PASCAPANDEMI?

BPK telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan seluruh 
AKN untuk mendukung pemeriksaan terkait pandemi.

n Para peserta Senior Management Dialogue.

n Pemaparan Jane Meade.
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jalankan kegiatan kerja sama bilateral sesuai 
de ngan Workplan 2020-2021. Terutama yang 
menyangkut peran dan kinerja kedua SAI 
dalam menghadapi lingkungan operasi yang 
berubah akibat dari pandemi Covid-19.

Bertindak sebagai pembicara utama dari 
BPK dalam acara ini adalah Tortama III Bam-
bang Pamungkas. Bambang merupakan koor-
dinator bidang APBN pada Komite Pelaksana 
Kelompok Kerja Pemeriksaan atas Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam 
Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020. 

Bambang menjelaskan, BPK telah memben-
tuk kelompok kerja yang melibatkan seluruh AKN 
untuk mendukung pemeriksaan terkait pande-
mi. Kelompok kerja tersebut terdiri dari komite 
peng arah dan pengorganisasian, subkomite 
perencanaan dan pengembangan, subkomite 
pelaporan, dan subkomite penja minan mutu. 

Audit tersebut, kata dia, memeriksa refocu
sing dan realokasi anggaran entitas, kesehatan, 
perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasio-
nal, pengadaan barang/jasa pada saat darurat 
bencana, dan manajemen bencana. BPK juga 
telah menyusun strategi audit agar dapat men-
capai hasil yang optimal, tepat waktu, serta 
mampu meminimalkan risiko penular an Co-
vid-19 bagi para auditor. 

Strategi audit yang telah diterapkan di BPK 
yaitu pertama, membentuk kelompok kerja 
untuk mengoptimalkan audit. Kedua, mengop-

timalkan penggunaan informasi dan teknologi 
untuk memperoleh data dan informasi (big data 
analysis). 

Ketiga, melakukan beberapa prosedur audit 
secara online, seperti konfirmasi dan wawanca-
ra untuk mengumpulkan bukti audit. Keempat, 
menjalankan sistem pendukung kesehatan, ya-
itu dengan penerapan protokol kesehatan yang 
ketat dalam setiap prosedur audit.

Sementara itu, paparan ANAO disampai-
kan oleh Jane Meade, Bola Oyentunji (senior 
executive director of the Systems Assurance & 
Data Analytics Group), dan Carla Jago (group 
executive director Performance Audit Services 
Group). Dalam paparan bagian pertama, Jane 
menyampaikan mengenai situasi dan perkem-
bangan kasus Covid-19 di Australia. 

Penjelasan itu termasuk juga respons ANAO 
dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuang-
an pada masa pandemi. Jane menyampaikan 
bahwa situasi Covid-19 telah menghadirkan area 
risiko utama baru pada proses persiapan dan pe-
laksanaan pemeriksaan laporan keuangan. 

Selanjutnya, Carla Jago menyampaikan 
mengenai pemeriksaan kinerja ANAO. Bagai-
mana situasi pandemi dan respons pemerintah 
telah berdampak signifikan terhadap ling
kungan risiko yang dihadapi oleh sektor Peme-
rintah Australia.

Hal ini berdampak pada tugas pemeriksaan 
yang dijalankan ANAO, termasuk audit kinerja. 
Desain dan implementasi kebijakan baru dapat 
pula menghadirkan risiko baru, seperti per-
ubahan sistem dan teknologi informasi, fraud, 
manajemen informasi, privasi, kepatuhan, serta 
efektivitas peraturan.

Sementara itu, Bola Oyentunji menjelaskan 
mengenai quality assurance. Dia mengung-
kapkan, bagaimana situasi pandemi meng-
haruskan ANAO untuk mempertimbangkan 
dukungan bagi tim audit dalam menavigasi 
respons audit terhadap lingkungan risiko yang 
berubah dan pada proses penjaminan mutu 
pemeriksaan. 

Bola juga menjelaskan bagaimana pelak-
sanaan quality assurance di ANAO diterapkan 
dan disesuaikan dengan situasi pandemi. Yaitu 
bahwa tiga fase dalam proses ini, yaitu peren-
canaan, reviu, dan pelaporan, terkena dampak 
pandemi. Karenanya, membutuhkan penye-
suaian dalam situasi operasional yang berubah. 
Terutama karena diterapkannya kebijakan be-
kerja dari jarak jauh/works from home (WFH). l

n Pemaparan Tortama KN III BPK Bambang Pamungkas
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menjelaskan mengenai empat isu 
utama terkait dampak pandemi Co-
vid-19 terhadap sumber daya ma-
nusia (SDM). Hal tersebut disampai-
kan dalam Senior Management Dia-

logue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2021. Acara 
hasil kerja sama dengan Australian National Audit 
Office (ANAO) kali ini mengusung topik utama 
“Memahami dan menanggapi dampak Covid19 
terhadap aspek sumber daya manusia pada SAI”.

Acara diskusi tingkat manajemen ini dibuka 
dengan sambutan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar 
Arif dan Group Executive Director Professional 
Services & Relationships Group ANAO Jane Mea-
de. Acara yang dimoderatori oleh Senior Advisor 
ANAO untuk BPK Kristian Gage ini juga dihadiri 
oleh para pejabat tinggi ANAO, para pejabat 
ting gi madya, dan beberapa pejabat ting gi prata-
ma BPK. Termasuk juga perwakilan Biro SDM BPK, 
selaku unit kerja yang mengelola pegawai di BPK. 

Dalam paparannya, Bahtiar Arif menyebut, ada 
empat isu utama terkait dampak pandemi Co-
vid-19 terhadap SDM. Pertama, memahami dan 
mengukur dampak pandemi Covid-19 terhadap 
SDM di BPK. Kedua, strategi dan pendekatan un-
tuk mempromosikan work/life balance. 

Ketiga, kata dia, pendekatan untuk pengelo-
laan kesejahteraan mental dan fisik pegawai. Ter
akhir, pe nyediaan dukungan terhadap staf pada 
situasi pandemi dan pascapandemi Covid-19.

Bahtiar Arif menyampaikan, Pemerintah Indo-
nesia telah mengeluarkan kebijakan nasional yang 
menyarankan organisasi dan perusahaan untuk 
mengatur karyawannya bekerja secara jarak jauh 
dari rumah. Ini menyikapi tingginya jumlah kasus 
positif Covid-19 di Tanah Air.  

Menanggapi kebijakan itu, BPK juga telah 
mengeluarkan beberapa inisiatif yang memung-
kinkan para pegawainya untuk bekerja dari rumah 
dan pada saat yang bersamaan tetap dapat men-
jaga produktivitas nya. Inisiatif bekerja dari rumah 
(WFH) saat ini memang menjadi alternatif penga-
turan kerja untuk meminimalkan risiko penularan 
Covid-19 sekaligus memung kinkan pegawai tetap 

dapat memenuhi tugas dan pekerjaannya. 
WFH dikatakan memiliki dampak yang meng-

untungkan bagi organisasi dan pegawai. Namun 
demikian, mekanisme WFH juga memiliki bebe-
rapa kelemahan dan permasalahan yang perlu 
diperhatikan dan direspons secara cermat oleh 
organisasi.

Dari pengalaman yang dihadapi selama masa 
pandemi, Bahtiar menjelaskan bahwa BPK telah 
memulai beberapa inisiatif untuk dapat dilakukan 
sebagai cara baru dalam bekerja. Inisiatif itu anta-
ra lain, pertama, jam kerja fleksibel dengan tujuan 
agar pegawai lebih nyaman dalam melakukan pe-
kerjaan sesuai dengan preferensi masing-masing.

Kedua, ruang kerja fleksibel agar karyawan 
lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan 
tugasnya. Ketiga, pencapaian kinerja pegawai 
dinilai/diukur dari output yang diselesaikan sesuai 
target yang disepakati dengan atasannya. Keem-
pat, peningkatan intensitas penggunaan teknologi 
informasi dalam melakukan pekerjaan pada masa 
pandemi yang telah mengubah ritme kerja dan 
sistem pemantauan kerja untuk menjaga performa 
kerja bagi organisasi. 

MEMAHAMI DAMPAK COVID-19 
TERHADAP SDM SAI
Ada empat isu utama terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap SDM.

n Para peserta Senior Management Dialogue.
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Paparan selanjutnya disampaikan oleh Jane 
Meade, Jacquie Walton (senior executive direc-
tor, Corporate Management Group), dan Trish 
Mardiyants (senior director, People Support). 

Motivasi Pegawai
Dalam paparannya, Jane menyampaikan 

bahwa seperti di Indonesia, Covid-19 juga telah 
berdampak signifikan pada cara kerja di ANAO. 
Ketika Pemerintah Australia menerapkan kebi-
jakan lockdown, sebagian besar staf ANAO juga 
bekerja dari jarak jauh sesuai dengan protokol 
pembatasan jarak sosial dari pemerintah dan pe-
raturan tempat kerja.

Meskipun bekerja dari rumah, kata dia, sa-
ngat penting untuk mempertahankan tingkat 
keterlibat an dan motivasi pegawai. Hal ini di-
lakukan melalui pengembangan tim dan budaya 
organisasi yang kuat. 

Jane menyampaikan bahwa di ANAO, para 
staf menerima pesan teks harian dan sarana ko-
munikasi internal lainnya, seperti buletin untuk 
mengoptimalkan proses komunikasi. Produktivi-
tas pegawai dikelola melalui manajer yang akan 
tetap berhubungan secara teratur dengan staf 
melalui pertemuan virtual dan pemantauan terha-
dap pekerjaaan yang dikirimkan.

ANAO juga mengakui bahwa pengaturan 
kerja yang fleksibel pada masa pandemi dapat 
memberikan peluang dan manfaat bagi pegawai, 
klien audit, dan organisasi secara keseluruhan. 
Jacquie Walton menambahkan bahwa lemba-
ganya berfokus untuk dapat menyediakan opsi 
pengatur an kerja yang fleksibel bagi karyawan. 

Hal itu dilakukan sembari terus berusaha 
untuk dapat mempertahankan tanggung jawab 
organisasi dalam mengelola kesehatan dan ke-
selamatan kerja pegawai. “Bagi ANAO, penting 
untuk dapat berfokus menilai dan mampu melihat 
pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai, bukan 
hanya kuantitas jam kerja,” kata dia.  

Semenata Trish Mardiyants mengungkapkan 

bahwa ANAO memberikan dukungan kepada 
para pegawainya untuk mendukung penerapan 
bekerja dari rumah. Dukungan itu antara lain pe-
minjaman fasilitas kantor kepada pegawai, seperti 
kursi kerja sampai perangkat komputer. Kemu-
dian memberikan tips dalam rangka mendukung 
kondisi kerja yang berubah, dan memberikan 
panduan dalam mempertahankan produktivitas 
untuk pegawai, manajer, dan pimpinan tinggi 
organisasi.

Kepala Direktorat Revbang, B Dwita Pradana 
sempat bertanya mengenai upaya ANAO mem-
perhitungkan risiko dari penerapan sistem kerja 
pada masa pandemi. Jane Meade pun menjawab 
bahwa ANAO mendiskusikan dan menyusun 
daftar risiko ketika menerapkan kebijakan baru 
sehingga risiko dapat dimitigasi.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama tama 
Binbangkum, Blucer W Rajagukguk menyampai-
kan pertanyaan mengenai dampak pada aspek 
legal dari situasi WFH di ANAO. Ini mengingat 
bahwa dalam penerapan sistem kerja seperti 
sekarang ini tentunya banyak menuntut penggu-
naan sistem dan teknologi informasi. Menang-
gapi pertanyaan tersebut, Jane menyampaikan 
bahwa prosedur TI dalam audit yang digunakan 
selama pandemi tidak mengalami banyak per-
ubahan dari sebelum pandemi. 

Berdasarkan peraturan, ANAO memiliki hak 
hukum untuk mendapatkan akses ke database 
entitas. Dijelaskan bahwa sebenarnya ANAO 
sudah lama berencana melakukan direct access 
tersebut, namun mendapatkan resistensi dari 
entitas. 

Bisa dikatakan, dengan adanya pandemi ini, 
terjadi perubahan terhadap cara kerja dan pe-
ngumpulan data. Kini, ANAO berhasil memper-
oleh akses ke database entitas. Alih-alih menam-
bah risiko, penggunaan akses ini menciptakan efi-
siensi bagi ANAO dalam pengumpulan data dan 
pengendalian yang ada dalam database entitas. ln Pemaparan dari Jane Meade.
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P
andemi Covid-19 memberikan dam-
pak signifikan terhadap pola kerja 
supreme audit instititution (SAI) di 
seluruh dunia. Australian National 
Audit Office (ANAO) adalah salah 
satu lembaga yang harus menye-

suaikan lingkungan kerjanya dengan kondisi 
pandemi.

Group Executive Director, Professional Ser-
vices and Relationship Group ANAO Jane Mea-
de dalam wawancara dengan redaksi Warta Pe
meriksa, Senin (30/8), menyampaikan, pandemi 
Covid-19 mendorong adanya kepastian dalam 
pengaturan kerja secara fleksibel. 

Meade mengungkapkan, ANAO sejatinya 
sudah memiliki ketentuan mengenai pengatur-
an kerja fleksibel bahkan sebelum Covid19. 
Akan tetapi, hal itu masih kurang konsisten dite-
rapkan di setiap bagian organisasi.

Apabila seorang pegawai ingin bekerja dari 
rumah karena ada keperluan pribadi, izin itu 
sangat bergantung terhadap keputusan mana-
jer. Sementara, pada saat itu (sebelum pande-
mi), banyak manajer yang masih skeptis dengan 
pola kerja jarak jauh tersebut.

“Karena manajer tidak melihat secara lang-
sung sehingga tidak bisa memastikan stafnya 
mengerjakan pekerjaan atau tidak. Kepercayaan 
saat itu masih menjadi tantangan,” ungkapnya.

Kemudian, setelah mengalami periode be-
kerja dari rumah pada tahun lalu, ternyata pega-

wai bisa tetap produktif. 
Dari hal itu, ANAO merasa perlu untuk lebih 

konsisten menciptakan ketentuan fleksibilitas 
kerja.

“Ada aturan yang jelas bagaimana cara 
mendapatkan jam kerja fleksibel. Sehingga, 
pegawai bisa menentukan mungkin bekerja dari 
rumah sehari dalam sepekan atau setengah hari 
dalam sepekan,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei internal, pekerja 
juga merasa lebih bahagia dengan pengaturan 
kerja fleksibel tersebut. Selain itu, ANAO pun 
diuntungkan karena banyak hal positif yang 
kemudian bisa diraih ketika pegawai bekerja 
dengan optimal.

“Saya kira itu manfaat karena terkadang ada 
orang yang bisa lebih produktif ketika bekerja 
dari rumah. Karena mereka tidak menemukan 
gangguan yang mungkin saja justru muncul ke-
tika bekerja di kantor,” ujarnya.

Senior Executive Director, Corporate Mana-
gement Group ANAO Jacquie Walton kepada 
Warta Pemeriksa menyampaikan pola kerja di 
ANAO banyak berubah setelah adanya pande-
mi. Dalam kondisi lockdown, komunikasi sangat 
mengandalkan teknologi digital. Pertemuan 
dilaksanakan secara virtual. Para manajer pun 
mengatur cara untuk menjaga kinerja staf atau 
anggota timnya.

TETAP PRODUKTIF 
DALAM PANDEMI
Pekerja merasa lebih bahagia 
dengan pengaturan kerja fleksibel.

n Jacquie Walton

n Jane Meade

Ada aturan yang jelas 
bagaimana cara mendapat-
kan jam kerja fleksibel.
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“Sebelum pandemi, kita bekerja di kantor 
dengan jam kerja normal nine to five. Tapi, 
dengan pandemi kita menjadi bekerja se-
cara lebih fleksibel, Jika dulu biasanya bisa 
dilakukan secara face to face sekarang harus 
melalui telepon atau video call,” ujar Walton.

Kondisi pandemi juga memberikan dam-
pak terhadap kerja audit. Komunikasi dengan 
entitas dilakukan secara virtual. Selain itu, 
data-data yang diperlukan dalam audit pun 
diperoleh dengan metode jarak jauh. Hal ini 
sangat berbeda dengan kondisi sebelum pan-
demi ketika para auditor bisa mencari data 
yang diinginkan secara langsung.

Dalam situasi lockdown, meski kebanyakan 
pegawai ANAO bekerja dari rumah, kantor 
tetap dibuka. Hal ini untuk memberikan ruang 
bekerja kepada pegawai yang tinggal di ru-
mah dengan kondisi ramai.

Untuk itu, ANAO juga mengembangkan 
Covid Safe Plan. Hal ini untuk menjaga kondi-
si kantor tetap aman.

“Kita meminta dilakukan jaga jarak, ada 

protokol kesehatan, dan semua harus meng-
gunakan masker,” ujarnya.

Pertemuan rutin dengan Auditor General 
beserta deputinya juga digelar setiap dua kali 
sepekan. Hal ini untuk mendiskusikan isu-isu 
terkini terkait pandemi dan bagaimana dam-
paknya terhadap para pegawai.

Walton mengatakan, ANAO berupaya mem-
perhatikan isu kesehatan mental pegawai dalam 
menghadapi pandemi. Salah satu hal yang dite-
rapkan adalah mendorong para manajer untuk 
terus terhubung dengan anggota timnya.

“Jadi kita berupaya untuk tetap meng
adakan hubungan sosial seperti menggelar 
pertemuan tim di pagi hari secara virtual. Kita 
juga mengimbau kepada pegawai walaupun 
bekerja di rumah jangan duduk di meja ber-
jam-jam dalam sehari. Ambil jeda, istirahat 
dan menjauh dari laptop,” ungkapnya.

Walton menilai, pandemi justru memaksa 
ANAO berpikir untuk bisa tetap beroperasi 
dalam banyak keterbatasan. Proses bisnis 
terus disempurnakan agar ANAO tetap ber-
operasi dengan optimal.

“Mungkin apabila pandemi tidak datang 
kita justru tidak melakukan itu,” ujarnya.

ANAO juga telah melakukan survei ter-
hadap pegawai untuk memperoleh data 
hubung an komunikasi antara manajer dan staf 
dalam pola kerja fleksibel tersebut. Hasilnya, 
ujar Walton, dengan adanya mekanisme be-
kerja dari rumah justru terjadi perbaikan hu-
bungan komunikasi antara manajer dan staf. 
Selain itu, terdapat pemahaman yang lebih 
baik terkait keseimbangan hidup dan peker-
jaan atau work life balance.

Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian 
Gage mengatakan, kondisi kerja yang kon-
dusif terus diciptakan dengan memperkuat 
hubungan sosial antara rekan kerja. Dia men-
contohkan, beberapa tim mengadakan kuis 
sepekan sekali. Hal itu dilakukan setiap jumat 
siang dan melibatkan seluruh anggota tim.

Para anggota tim akan ditantang untuk 
menjawab pertanyaan tentang berbagai hal 
misalnya olahraga, sejarah, atau bahkan kebu-
dayaan populer. “Jadi, isi kuisnya juga lebih 
terkait mempererat hubungan tim ketimbang 
fokus pada elemen pekerjaan,” ujarnya. Selain 
itu ANAO juga menerbitkan in house maga
zine yang menampilkan kegiatan para manajer 
maupun pegawai selama masa pandemi yang 
bisa menjadi inspirasi bagi pegawai lainnya. l

Kondisi kerja yang 
kondusif terus diciptakan 
dengan memperkuat 
hubungan sosial antara 
rekan kerja.

n Kristian Gage

n Cathy Boden
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O
tonomi daerah membe-
rikan ruang lebih luas 
kepada pemerintah 
daerah untuk menge-
lola daerahnya dalam 
rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masya-
rakat. Salah satu esensi penting dari lahir-
nya otonomi adalah kemandirian daerah, 
dimana salah satu wujudnya adalah desen-
tralisasi fiskal. 

Untuk memperkuat transparansi, 
akuntabilitas, dan perbaikan kualitas tata 
kelola fiskal daerah, perlu dilakukan reviu 
atas desentralisasi fiskal. Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menyatakan, setelah ke-

bijakan otonomi daerah diterapkan selama 
hampir 20 tahun, kemandirian fiskal dae-
rah pada umumnya ternyata masih sangat 
rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, 
BPK berencana menerbitkan sebuah buku 
manual reviu desentralisasi fiskal yang 
akan memuat indikator-indikator yang bisa 
digunakan untuk menilai kualitas desentra-
lisasi fiskal pada pemerintah daerah. Seba-
gai bagian dari rangkaian kegiatan dalam 
penyusunan buku Manual Reviu Desentra-
lisasi Fiskal, BPK mengadakan seminar in-
ternasional dengan topik “The Impor tance 
of Fiscal Decentralization Evaluation to 
Promote Regional Development”.  

MENAKAR DESENTRALISASI FISKAL

Buku manual reviu yang akan diterbitkan BPK memuat indikator-
indikator yang bisa digunakan untuk menilai kualitas desentralisasi 
fiskal pada pemerintah daerah.
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Seminar ini melibatkan pemangku 
kebijakan serta ahli di bidang otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari 
dalam maupun luar negeri, pada Kamis, 
19 Agustus 2021.

Dalam seminar internasional tersebut, 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuang-
an Astera Primanto Bhakti mengatakan, 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
merupakan alat untuk mencapai tujuan 
bernegara, yaitu pemerataan kesejah-
teraan di seluruh pelosok NKRI. Desen-
tralisasi fiskal juga sebagai bagian dari 
Kebijakan Keuangan Negara.

Sesuai UU 33/2004 dan UU terkait 
lainya, pemberian sumber keuangan ke-
pada pemda dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi, didasarkan atas penyerah-
an tugas oleh pemerintah kepada pem-
da dengan memperhatikan stabilitas dan 
keseimbangan fiskal.

Berdasarkan evaluasi Kementerian 
Keuangan, rasio perpajakan daerah 
masih relatif rendah, sehingga perlu 
pe nguatan dengan tetap menjaga eko-
sistem berusaha yang kondusif. Secara 
nasional, tingkat layanan dan pem-
bangunan di daerah telah mengalami 
peningkatan sejak 2001. Hal ini salah 
satunya ditopang transfer ke daerah dan 
dana desa. Sayangnya, meskipun ter-
dapat perbaikan kemampuan keuangan 
daerah, namun outcome pembangunan 
belum terlalu menggembirakan. Hal 
ini karena kualitas belanja daerah yang 
belum optimal. 

Astera juga mengemukakan, ber-
dasarkan reviu kemandirian fiskal, dite-
mukan bahwa sebagian besar pemda 
(443 dari 503 pemda atau 88,07 per-
sen) masuk ke dalam kategori “Belum 
Mandiri”. Mayoritas pemda (468 dari 
503 Pemda atau 93,04 persen) tidak 
mengalami perubahan status/kategori 
kemandirian fiskalnya sejak 2013 bahkan 

sampai adanya pandemi Covid-19 di 
tahun 2020. “Kesenjangan kemandirian 
fiskal antardaerah masih cukup tinggi,” 
ungkap dia berdasarkan presentasi ter-
sebut.

Meski indeks kemandirian fiskal me-
nunjukkan kondisi yang belum optimal, 
namun evaluasi kualitas desentralisasi 
fiskal menunjukkan bahwa kualitas des-
entralisasi fiskal sangat baik. Hal ini terli-
hat dari kebijakan di tingkat pemerintah 
pusat yang secara umum telah memung-
kinkan dan mendorong pemda untuk 
memenuhi kriteria reviu desentralisasi 
fiskal. Selain itu, kualitas desentralisasi 
fiskal pada 4 Pemda yang diuji petik ma-
suk ke dalam kategori ‘Sangat Baik’.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Dae-
rah Kementerian Dalam Negeri, Akmal 
Malik menyebutkan dalam presentasinya 
bahwa masih ada permasalahan dan tan-
tangan pelaksanaan otonomi daerah. Hal 
itu antara lain, masih banyak perda yang 
kurang ramah terhadap Investor dan 
belum disesuaikan dengan UU Ciptaker. 
Selain itu, daerah belum mampu meng-
identifikasi potensi sumber pendapatan 
dan belum mampu mengoptimalkan pe-
nerimaan pajak serta restribusi daerah. 

Ada kecenderungan pendekatan eko-
nomi berbasis sumber daya alam, eks-
plorasi besar-besaran terhadap sumber 
daya alam di daerah dan masih banyak 
infrastruktur yang perlu ditingkatkan. l

Otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal 
merupakan alat untuk 
mencapai tujuan 
bernegara, yaitu pe-
merataan kesejahter-
aan di seluruh pelosok 
NKRI. Desentralisasi 
fiskal juga sebagai 
bagian dari Kebijakan 
Keuangan Negara.
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Sejak berdiri pada 1 Januari 1947, Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) terus menjalankan 
mandatnya sebagai lembaga yang bertu-
gas memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan 
BPK tak hanya berkontribusi pada peningkatan akun-
tabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan ne-
gara, tapi juga bagi kemaslahatan bangsa. 

Peran BPK dalam pemeriksaan keuangan negara 
semakin kuat sejak era reformasi. Amandemen ter-
hadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 Novem-
ber 2001 memuat ketetapan yang lebih tegas menge-
nai posisi BPK. BPK dinyatakan sebagai badan yang 
bebas dan mandiri. Bukan hanya itu, amandemen UUD 
1945 menyatakan bahwa BPK tidak hanya memeriksa 
tanggung jawab keuangan negara, melainkan juga pe-
ngelolaan keuangan negara. 

BPK kemudian menetapkan tonggak perubahan kebi-
jakan pemeriksaan, mandat, dan BPK melalui penguatan 
enam pokok pikiran strategis pada era kepemimpinan Anwar 
Nasution (2004-2009). Salah satunya membantu ma syarakat 
dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan 
di masa depan. Pokok pikiran strategis lainnya adalah mene-
kankan upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan du-
gaan tindakan kriminal kepada parat penegak hukum. 

Kelembagaan BPK pun semakin kuat dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Lalu, 
untuk pertama kalinya, BPK menyusun Rencana Strategis BPK 
(Renstra) Tahun 2006-2010. Dengan adanya Renstra tersebut, 
kebijakan pemeriksaan dilakukan memperhatikan rencana pem-
bangunan nasional. 

Berbagai kemajuan, perubahan, dan prestasi terus ditorehkan 
BPK pada setiap generasi kepemimpinan. Kini, di era kepemim-
pinan Agung Firman Sampurna, BPK berupaya membangun 
budaya akuntabilitas dengan mengusung slogan “Akuntabilitas 
untuk Semua”. Slogan ini pun semakin relevan di tengah upaya 
pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. 

Pada rubrik “Sosok” kali ini, Warta Pemeriksa mencoba 
meng hadirkan sejumlah sosok dari lintas generasi di BPK. Me-
reka menceritakan bagaimana perkembangan BPK dari masa 
ke masa, pengalamannya selama bekerja, hingga capaian-ca-
paian yang telah diraih BPK. l

BPK DARI GENERASI 
KE GENERASI 

NIZAM BURHANUDDIN, 
TENAGA AHLI 
ANGGOTA V BPK
BPK SELALU 
MENGIKUTI 
PERKEMBANGAN 
ZAMAN

Pengalaman menarik apa yang di-
dapat selama bekerja di BPK?

Tentu ada banyak pengalaman me-
narik, karena saya ikut dari generasi ke 
generasi. Setiap periode kepemimpinan 
mempunyai style berbeda-beda dalam 
menerjemahkan kewenangan BPK. Saya 
awal masuk di BPK saat era pak Umar 
Wirahadikusumah. Itu masih masa orde 
baru.

Salah satu hal yang menarik bagi sa-
ya adalah melihat bagaimana perkem-
bangan BPK dari masa ke masa, misal-
nya adalah saat lahirnya Undang-Un-
dang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan di era pak 
Anwar Nasution sebagai Ketua BPK. 

M
engabdi di Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) sejak zaman 
orde baru, Nizam 
Burhanuddin tahu 
persis perkembangan 

BPK dari masa ke masa. Nizam yang 
purnatugas pada 2019 dengan jabat-
an terakhir sebagai Kepala Direktorat 
Utama Pembinaan dan Pemeriksaan Ke-
uangan Negara (Kaditama Binbangkum), 
merupakan salah satu sosok yang ikut 
andil dalam lahirnya Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. 
Kepada Warta Pemeriksa, Nizam yang 
kini menjadi Tenaga Ahli Anggota V 
BPK, menceritakan perubahan serta per-
kembangan BPK dari sisi kelembagaan 
hingga pemeriksaan. Berikut petikan 
wawancara dengannya.
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Menurut saya, boleh dikatakan itu adalah 
suatu hal yang luar biasa dari karya beliau 
sebagai pucuk penanggung jawab di BPK 
karena melahirkan suatu BPK yang lebih 
sustainable.

Kalau kita lihat dari Undang-Undang Da-
sar (UUD) 1945 sebelum amendemen pun, 
waktu itu hanya ada satu ayat soal BPK, yaitu 
pasal 23 ayat 5. Pada masa pak Anwar juga, 
UUD setelah amendemen ada penambahan 
menjadi tiga pasal dan dan tujuh ayat terkait 
dengan BPK, yaitu Pasal 23E (2 ayat), Pasal 
23F (3 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat). Nah, 
UU BPK itulah yang menjadi terjemahan dari 
UUD 1945 setelah amendemen. Jadi di era 
reformasi, lahir suatu BPK yang lebih inde-
penden, mengembangkan profesionalisme, 
dan tentu saja berintegritas.

Dengan lahirnya UU BPK, maka timbul 
pula hal-hal baru dalam hasil kerja. Kita 
sa ngat banyak melihat saat itu. Ada audit 
investigatif yang beliau (pak Anwar) tangani 
sendiri dan pegawai-pegawai yang punya 
bakat di bidang tersebut diberikan kesem-
patan untuk mengaplikasikan ilmunya di bi-
dang audit investigatif. Termasuk saya waktu 
itu salah satunya ditugaskan, walaupun saat 
itu saya sedang bertugas sebagai penun-
jang di Biro Hukum.

Jadi, waktu saya menjadi Plt Kepala Biro 
Hukum dan Humas dari Kabag Diklat, ditu-
gaskan juga menjadi ketua tim dalam audit 
investigatif di Kementerian Kesehat an soal 
Proyek Kesehatan Provinsi (PHP) II. Pemerik-

saan itu cukup memberi arti bagi sejarah 
perkembangan audit investigatif di BPK. 
Apalagi, audit itu sesuai dengan harapan 
Pimpinan ADB yang memberi bantuan di 
Departemen Kesehatan pada saat itu. Ban-
tuan Luar Negeri diberikan kepada auditor 
BPK yang berminat untuk ikut mendalami 
audit investigatif. Itu beberapa hal penting 
yang juga menjadi pengalaman menarik 
bagi saya. 

Bapak saat itu menjabat sebagai apa 
ketika UU BPK lahir? Dan seberat apa 
perjuangan dalam melahirkan UU BPK?

Saya pada waktu itu di Biro Hukum. Te-
tapi, saat masih jadi Plt Kepala Biro Hukum 
dan Humas pun sudah diikutsertakan (dalam 
mendukung dari sisi argumen materi UU 
yang diajukan). Lalu, berlanjut setelah de-
finitif mendampingi Pansus dalam pemba-
hasan dengan pemerintah. Dan tentu, para 
pimpinan BPK sangat berkontribusi dalam 
lahirnya UU BPK. Terkait berat atau ringan-
nya proses melahirkan UU BPK, saya jujur 
tidak tahu itu berat atau ringan. Yang jelas, 
karena itu merupakan tugas, jadi kita laksa-
nakan saja apa yang diharapkan oleh Panitia 
Khusus (Pansus) DPR. Karena, UU BPK itu 
kan atas inisiatif DPR. 

Karena itu inisiatif dari DPR dan ada pan-
susnya, sehingga kita perlu mem-back up. 
Misalnya, seperti apa harapan BPK dalam 
UU, apakah sesuai dengan tujuan dan mak-
sud dari UUD 1945 yang sudah diamen-

Salah satu hal yang 
menarik bagi saya ada-
lah melihat bagaimana 
perkembangan BPK dari 
masa ke masa, misal
nya adalah saat lahirnya 
Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuang-
an di era pak Anwar Nasu-
tion sebagai Ketua BPK.
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demen. Karena tentu hal ini akan berbeda, 
dalam arti, amendemen itu harus memberikan 
kedudukan, tugas, dan kewenangan yang 
berbeda pula bagi BPK. Terutama dari hasil 
dan cara kerja.

Terkait hasil pemeriksaan PHP II, seperti 
apa hasil pemeriksaan BPK dan bagaimana 
respons yang didapat BPK?  

Pada intinya, hasil pemeriksaan BPK pada 
waktu itu mendapat perhatian. ADB mena-
nyakan tentang seperti apa metode audit 
yang kita lakukan. Saat itu kami jelaskan bah-
wa pemeriksaan kita lakukan dengan mene-
laah dokumen, melakukan wawancara, hingga 
investigasi. Ada berita acara pemeriksaan nya, 
lalu ditanda tangani kedua belah pihak. 

Kami juga melakukan konfirmasi kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam berita acara 
itu. Semua dokumen terkait pengeluaran 
bantuan juga kami konfirmasi ke orangnya. 
Tanda tangannya pun kami konfirmasi, apa 
betul ini tanda tangannya yang menerima 
biaya, honorarium, uang transportasi. Di situ-
lah ditemukan ada yang sesuai dan ada yang 
mengaku bah wa itu bukan tanda tangannya. 
Bisa dibilang, pemeriksaan itu menjadi sebuah 
capaian di saat audit investigatif baru dimulai 
di BPK. 

Menurut bapak, bagaimana 
perkembang an BPK dari masa ke masa? 

Setiap masa kepemimpinan ingin men-
jadikan BPK menjadi lebih baik. Ada pene-
kanan-penekanan terkait hal apa yang harus 
diprioritaskan, mana yang menjadi prioritas 
kedua, ketiga, dan sebagainya. 

Saya melihat, dari masing-masing periode, 
hal yang diprioritaskan itu adalah sesuatu hal 
yang baik semua. Di era pak Anwar Nasution, 
misalnya, beliau ingin bagaimana BPK itu di-
perhatikan oleh orang luar, oleh stakeholder, 
karena kerjanya, karena prestasinya yang terkait 
dengan penyelamatan keuangan negara. 

Lalu, di era pak Hadi Purnomo, beliau gen-
car melakukan pendekatan persuasif kepada 
penegak hukum, kepada stakeholder dengan 
memperbanyak MoU supaya hasil pemeriksaan 
BPK ditindaklanjuti. Metode pemeriksaan juga 
ditingkatkan dengan penggunaan eaudit. 
Pada intinya, setiap generasi kepemimpin an 
itu ada prioritas-prioritas tersendiri, mana yang 
menjadi hal utama bagi mereka sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan zaman saat 
itu. Jadi, BPK selalu berkembang meng ikuti 
perkembang an zaman. 

Pada era pak Anwar, itu penegakan 
hukum. Era pak Hadi, bidang IT digencarkan. 
Karena memang saat itu di mana-mana sudah 
sistem elektronik, jadi BPK harus menjawab 
perkembangan itu. Di periode sebelumnya, 
tentu pasti ada penekanan-penekanan yang 
berbeda untuk meningkatkan kualitas hasil 
pemeriksaan. 

Bisa diceritakan sedikit mengenai perja-
lanan karier bapak di BPK? 

Ada tiga bidang kerja yang saya jalani se-
lama 40 tahun 1 bulan bekerja di BPK. Saya 
purna tugas pada 2019. Yang pertama itu di bi-
dang pemeriksaan. Kedua bidang pendi dikan 
dan pelatihan. Satu lagi bidang hukum. Hal 
yang membuat kami bangga mengabdi di BPK 
adalah kita bisa memberikan sesuatu yang ber-
arti melalui institusi BPK bagi ne gara. 

Apa harapan bapak kepada BPK dan 
pesan apa yang ingin disampaikan kepada 
para pegawai BPK? 

Tentu harapannya BPK secara kualitas akan 
lebih meningkat mengingat tantangan per-
soalan audit juga meningkat. Nilai atau jumlah 
APBN makin tinggi. Bagi para pegawai, saya 
berpesan untuk menyenangi pekerjaan yang 
ditugaskan para pimpinan kepada kita. Sebab, 
dengan menyenangi pekerjaan, kita bisa maksi-
mal dalam bekerja sehingga bisa mengha silkan 
sesuatu yang bermanfaat. l

Bagi para pegawai, saya berpesan untuk menyenangi peker-
jaan yang ditugaskan para pimpinan kepada kita. Sebab, 
dengan menyenangi pekerjaan, kita bisa maksimal dalam 
bekerja sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
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Pengalaman menarik apa yang 
bapak alami selama bekerja di BPK?

Setiap penugasan BPK menarik ka-
rena selalu memberikan sesuatu yang 
baru. Setiap penugasan, meskipun atas 
objek yang sama, pasti menghadapi 
tantangan tersendiri yang berbeda 
setiap tahunnya dan menuntut pema-
haman entitas terbaik sehingga dapat 
merencanakan dan melaksanakan pe-
meriksaan sesuai dengan harapan dan 
tujuan pemeriksaan. Salah satu contoh 
penugasan tersebut adalah penugasan 
sebagai ketua tim pada pemeriksaan 
laporan keuangan pemerintah pusat 
yang dilaksanakan rutin setiap tahun.  

Meski dilakukan rutin setiap tahun, 
setiap penugasannya akan mengha-
dapi dinamika kebijakan publik berbe-
da-beda yang berdampak terhadap 
laporan keuangan setiap tahunnya. 
Ditambah lagi dengan datangnya 
pandemi Covid-19 yang memberikan 
tantangan baru bukan hanya dari ter-
bitnya berbagai kebijakan pemerintah 
yang harus dipahami melainkan juga 
bagaimana proses pemeriksaan harus 
tetap berjalan dan selesai tepat waktu 
sesuai kerangka hukum yang berlaku. 
Kebijakan yang harus dipahami tim 
tidak hanya yang berdampak pada ke-
uangan negara namun juga kesehat an, 
perekonomian, sosial, dan berbagai 
bidang lainnya.

PRANOTO, KEPALA BIRO TEKNOLOGI INFORMASI BPK
BPK SEMAKIN MODERN

M
enjadi bagian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berarti menjadi ba-
gian kendaraan besar pendorong akuntabilitas. Hal itu diyakini Kepala 
Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto. Menurutnya, BPK telah membuk-
tikan peran pentingnya dalam pengelolaan keuangan negara. BPK juga 
semakin diakui di dunia internasional. Pranoto menilai, hal tersebut tidak 
terlepas dari upaya BPK yang selalu meningkatkan pemanfaatan teknologi 

informasi di dalam menjalankan tugasnya.
Kepada Warta Pemeriksa, Pranoto mengungkapkan pandangannya terkait pentingnya ko-

laborasi, inovasi dan sinergi  insan BPK dalam pelaksanaan tugas BPK.

n Pranoto
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Salah satu contoh pengalaman lainnya 

yang cukup menarik adalah pada saat saya 
ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Peme-
riksaan Kinerja Dwelling Time Pelabuhan 
Tanjung Priok pada 2013. Pemeriksaan ini 
menghadapi beberapa tantangan, pertama, 
waktu yang terbatas dengan harapan dapat 
memberiksan rekomendasi yang andal dan 
cepat. Kedua, kompleksitas yang sangat 
tinggi karena melibatkan berbagai Kemen-
terian/Lembaga, pemerintah daerah, dan 
BUMN serta bersifat lintas sektoral meliputi 
kepabeanan, transportasi, hukum, infrastruk-
tur, teknologi sistem Informasi, perdagangan, 
karantina dan lain-lain. Ketiga, jumlah tim 
pemeriksa yang cukup besar dari beberapa 
Auditorat Keuangan Negara (AKN). 

Alhamdulillah, penugasan tersebut dapat 
diselesaikan serta memberikan rekomendasi 
dan gambaran yang utuh dan lengkap atas 
proses bisnis arus barang di pelabuhan yang 
masuk di Indonesia. Tantangan dan pengeta-
huan baru, yang membuat setiap penugasan 
selalu menarik bagi saya.

Bagaimana bapak melihat perkembang-
an BPK saat ini?

BPK saat ini telah menjadi lembaga kunci 
dalam tata kelola keuangan negara yang 
berperan dalam menjamin dan mewujudkan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
keuangan negara. Bahkan lebih dari itu, BPK 
kini telah mampu berperan lebih aktif pada 
berbagai kegiatan internasional sehingga 
mendapat kepercayaan untuk melakukan 
pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja 
di beberapa lembaga internasional seperti 
misalnya IAEA, IMO, dan IACA. 

Ini merupakan indikasi bahwa pelaksa-
naan tugas BPK telah didukung dengan stan-
dar, perangkat lunak, dan pengukuran kinerja 
yang merujuk pada best practices secara 
internasional. Hal itu baik dari sisi teknolo-
gi sistem informasi, sarana dan prasarana, 
sumber daya manusia yang kompeten, serta 
pengembangan profesional berkelanjutan 
melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut bapak, apa arti dari menjadi 
bagian dari BPK?

Menjadi bagian dari BPK berarti menjadi 
bagian kendaraan besar pendorong akunta-

bilitas. Sehingga, harus mampu menjalankan 
fungsi secara optimal dengan berkolaborasi 
dan sinergi dengan seluruh bagian BPK.

Apa yang membuat bapak bangga 
menjadi bagian dari keluarga besar BPK?

Keluarga besar BPK memiliki semangat 
bersama untuk terus mampu menghadapi 
tantangan dan perkembangan yang cepat 
dan dinamis. Sehingga BPK dapat menja-
lankan tugas dan kewenangan dengan baik. 
Lebih dari itu, BPK dapat memberikan nilai 
tambah bagi para pemangku kepentingan. 
Tentu menjadi kebanggaan bagi saya seba-
gai bagian dari sebuah institusi yang memi liki 
peran sangat strategis dalam membangun 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Apa saja pencapaian bapak selama be-
kerja di BPK?

Bekerja di BPK merupakan kerja tim dan 
bukan kerja individu. Alhamdulillah, saya 
dapat berkesempatan untuk berkontribusi 
dalam berbagai penugasan untuk melaksa-
nakan harapan dan arahan pimpinan.  

Pencapaian selama bekerja di BPK di 

n Pranoto
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antaranya turut serta menjadi bagian dalam 
pengembangan pemeriksaan terkait pene-
rapan pertama kali akuntansi berbasis akrual 
pada 2015 dan Internal Control Over Finan
cial Reporting (ICOFR) pada Pemerintah Pu-
sat, dan penyelesaian pemeriksaan LKPP se-
cara tepat waktu selama 2010 sampai 2020. 

Selain itu, turut menjadi bagian dalam 
pemeriksaan revaluasi BMN 2017/2018 yang 
berdampak sangat signifikan terhadap po-
sisi aset Pemerintah Pusat, pengembangan 
aplikasi Modul Konsolidasi pemeriksaan dan 
Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) 
LKPP/LKKL, dan terakhir piloting implementa-
si awal Big Data Analytics di BPK Tahun 2021.

Bagaimana menurut bapak dukungan 
pimpinan dan rekan kerja dalam menja-
lankan pengabdian di BPK?

Saya sangat bersyukur mendapatkan 
berbagai pengalaman penugasan untuk me-
rasakan dukungan pimpinan dan rekan-rekan 
kerja yang sangat luar biasa dalam mengha-
dapi berbagai tantangan dalam penyelesaian 
penugasan yang seringkali sangat kompleks. 
Pimpinan selalu memberikan arahan penu-
gasan dan tidak jarang terlibat secara aktif di 
lapangan yang memberikan semangat bagi 
tim pemeriksa. 

Demikian juga di tingkat pelaksana BPK, 
kerja keras, sinergi dan kerja sama selalu di-
tunjukkan untuk menyelesaikan penugasan 
meskipun terkadang harus mengorbankan 
waktu untuk keluarga. Semoga semangat ini 
terus terjaga dan semakin baik ke depannya 
dengan kolaborasi yang didukung dengan 
teknologi informasi.

Bagaimana bapak melihat pengabdian 
di BPK dan kaitannya dengan pengabdian 
kepada negeri?

BPK telah berperan penting dalam setiap 
tonggak sejarah pengelolaan keuangan ne-
gara. Berbagai pencapaian perbaikan dan 

reformasi dalam pengelolaan dan pertang-
gungjawaban keuangan negara sejak kemer-
dekaan Negara Republik Indonesia sampai 
dengan saat ini tidak terlepas dari wujud nya-
ta pengabdian dan sumbangsih BPK untuk 
negeri. 

Salah satu yang mudah dilihat saat ini, 
Indonesia telah mampu memiliki laporan ke-
uangan baik LKPP dan LKPD mulai 2004 sam-
pai saat ini dan setara dengan negara-negara 
lain. Sejalan dengan peran aktif BPK dalam 
pertanggungjawaban, BPK telah mulai dan 
akan terus mendorong kinerja pengelolaan 
keuangan yang makin baik untuk pencapaian 
tujuan negara. BPK telah memberikan ruang 
untuk turut serta dalam pembangunan bang-
sa, jadi justru saya harus berkontribusi dalam 
usaha BPK menjalankan mandatnya dan men-
capai visi dan misi BPK.

Apa saja harapan bapak untuk BPK ke 
depannya?

BPK telah menjadi lembaga yang mem-
banggakan dengan pencapaian pelaksa-
naan tugas dan kewenangan dan didukung 
kelembagaan yang semakin modern. Untuk 
selanjutnya, harapan ke depan bahwa BPK 
memiliki arsitektur kelembagaan untuk men-
jamin keberlanjutan capaian-capaian yang 
selama ini telah dicapai dan siap menghadapi 
revolusi industri 4.0.

Apakah ada pesan yang ingin disampai-
kan kepada pegawai BPK?

Sekecil apapun peran kita di BPK, ini akan 
turut mempengaruhi arah pencapaian tujuan 
negara karena kita menjadi bagian tata kelola 
keuangan negara. Kita telah memperoleh 
amanah dan menjadi bagian BPK. Sinergi dan 
kolaborasi menjadi sangat penting dalam me-
laksanakan masing-masing peran agar BPK 
memberikan nilai tambah lebih dari tugas dan 
kewenangan yang diemban. Untuk itu, mari-
lah terus menjaga semangat untuk negeri. l

Sekecil apapun peran kita di BPK, ini akan turut mem
pengaruhi arah pencapaian tujuan negara karena kita menjadi 
bagian tata kelola keuangan negara. Kita telah memperoleh 
amanah dan menjadi bagian BPK.
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Bagaimana Anda mulai bekerja di BPK 
dan pengalaman paling menarik apa yang 
didapat selama bertugas?

Saya terhitung mulai bekerja tahun 1996. 
Namun saya dari 1996 harus mengikuti tugas 
belajar dua tahun, jadi baru benar-benar be-
kerja pada 1999. Begitu mulai bekerja, bagi 
saya sudah menjadi pengalaman menarik. 
Karena saat itu ditugaskan di pem eriksaan-
pemeriksaan yang relatif baru untuk BPK. 
Contohnya, tahun 1999 BPK mulai melakukan 
pemeriksaan atas Bank Indonesia. Itu peng-
alaman menarik buat saya karena itu pertama 
kalinya kita memeriksa bank sentral dan kita 
juga mendapat kesempatan didampingi kon-
sultan pada waktu itu, yaitu KPMG. Ini jadi 
pengalaman baru waktu itu.

Kemudian saya di tahun 2004 diberikan 
kesempatan di tim untuk memeriksa laporan 
keuangan pemerintah pusat. Ini juga menarik 

karena pada waktu itu pemerintah pusat baru 
pertama kali membuat laporan keuangan. Se-
telah itu, saya diangkat secara struktural di bi-
dang pemeriksaan atas Kementerian keuang-
an. Bagi saya, ini kembali lagi menarik karena 
BPK harus mengkonsolidasi seluruh laporan 
keuangan pemerintah pusat dan seluruh ke-
menterian dan lembaga. Berkali-kali kita harus 
konsinyering karena itu pertama kali.

Karena penugasannya yang demikian 
kompleks, kami waktu itu punya kebutuhan 
untuk menyusun panduan yang melibatkan 
banyak orang. Hingga kemudian panduan ini 
baru benar terwujud di tahun 2011.

Seperti apa panduan tersebut?
Panduannya cukup lengkap, seperti bagai-

mana kita menyusun risiko pemeriksaan, pan-
duan mengenai materialitas, uji petik, kertas 
kerja pemeriksaan, template temuan, penyu-

INNE ANGRIANI, KEPALA SUBAUDITORAT INVESTIGASI KEKAYAAN NEGARA/
DAERAH YANG DIPISAHKAN II BPK

PERAN BPK DALAM PENEGAKAN HUKUM SEMAKIN BESAR

B
agi Kepala Subauditorat Investigasi 
Kekayaan Negara/Daerah yang Di-
pisahkan II BPK Inne Angriani, men-
jadi bagian dari Badan Pemeriksa 
Keuangan merupakan amanah yang 
tidak mudah. BPK yang memiliki 

peran sebagai lembaga pemeriksa keuangan ne-
gara, BPK juga pasti dituntut menjadi benchmark 
bagi lembaga lainnya.

Inne yang mengabdi di BPK sejak 1996 me-
ngatakan, BPK kini juga memiliki peran yang 
lebih besar dalam penegakan hukum Tanah Air 
dengan adanya Auditorat Utama Investigasi 
(AUI). Kepada Warta Pemeriksa, Inne mence-
ritakan kisahnya selama berkarier di BPK. Saat 
awal mengabdi, ia bertugas di sejumlah peme-
riksaan yang saat itu baru dilakukan BPK. Ia juga 
menceritakan berbagai perkembangan di BPK 
serta berbagi ilmu mengenai peran AUI. Berikut 
petikan wawancara dengannya. n Inne Angriani
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sunan laporan hasil pemeriksaan dan masih 
banyak lagi, sehingga kita harapkan semua 
tim seragam. Ini pengalaman yang sangat 
berharga. Panduan ini mulai digunakan untuk 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat tahun 2010. Panduan dibuat karena 
adanya kebutuhan untuk menyamakan lang-
kah dalam konsolidasi di pemeriksaan.

Setelah 2011 Anda bertugas di mana?
Setelah berkali-kali mendapatkan penu-

gasan yang lebih memerlukan kemampuan 
analisis secara makro, di tahun 2017 saya 
mendapatkan penugasan di Auditorat Utama 
Investigasi. Berbeda dengan sebelumnya, 
pemeriksaan AUI bersifat mendalam dan de-
tail.

Di tahun pertamanya, AUI tahun 2017 
benar-benar dibangun dari awal, ruang kerja 
seadanya, struktural dikumpulkan di lantai 12, 

di satu ruang rapat. Semua mulai kita susun, 
dari rencana strategi, indikator kinerja utama, 
dan pembuatan perangkat-perangkat lunak.

Walau sudah ada perangkat lunak se-
belumnya, namun tetap harus di-update 
karena perubahan struktur organisasi. Kami 
benar-benar memaksimalkan sesuai dengan 
bidang masing-masing yang dimiliki.

Pada tahun 2018, karena adanya kebu-
tuhan, kita mencoba mengajukan WBK atau 
Wilayah Bebas Korupsi. Kami pun jadi satker 
eselon I pertama yang ikut serta untuk men-
dapatkan predikat WBK. Alhamdulillah kita 
dapat predikat WBK untuk yang pertama ka-
linya. Merupakan pengalaman yang berharga 
juga buat saya.

Sebenarnya apa yang membedakan 
antara pemeriksaan biasa dengan pemerik-
saan investigasi?

Di investigasi ini pengalaman yang berbe-
da yang saya rasakan. Kalau pemeriksaan non 
investigasi hasil akhirnya adalah laporan hasil 
pemeriksaan sementara di investigasi, saat 
laporan selesai bisa dibilang merupakan start 
untuk membantu penegakan hukum. Laporan 
hasil pemeriksaan investigasi menjadi dasar 
pemberian keterangan ahli baik depan penyi-
dik maupun depan pengadilan. Laporan ini 
harus kita pertanggungjawabkan di depan 
pengadilan.

Ini tantangan yang cukup berat. Mere-
ka yang terkait tindak pidana korupsi pasti 
sulit mengaku di pengadilan. Oleh karena 
itu, bukti-bukti yang kita kumpulkan dalam 
pemeriksaan investigasi harus benar-benar 
dapat meyakinkan hakim.

BPK dalam beberapa waktu terakhir 
diminta melakukan penghitungan kerugian 
negara, salah satunya di Asabri. Bisa dice-
ritakan sedikit mengenai hal tersebut?

Dilakukan pemeriksaan investigatif dari 
tahun 2020. Karena sebelumnya AUI me-
lakukan pemeriksaan atas kasus Jiwasraya 

Di investigasi ini pengalaman 
yang berbeda yang saya ra-
sakan. Kalau pemeriksaan non 
investigasi hasil akhirnya ada-
lah laporan hasil pemeriksaan 
sementara di investigasi, saat 
laporan selesai bisa dibilang me-
rupakan start untuk membantu 
penegakan hukum. Laporan hasil 
pemeriksaan investigasi menja-
di dasar pemberian keterangan 
ahli baik depan penyidik maupun 
depan pengadilan. Laporan ini 
harus kita pertanggungjawabkan 
di depan pengadilan.
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dan ternyata modus serta para pihaknya 
mirip, maka kami banyak koordinasi dengan 
tim Jiwasraya. Pemeriksaan ini kami lakukan 
dengan sangat hati-hati mengingat kasus 
tersebut menjadi perhatian masyarakat. 
Selain penyelesaian secara hukum, kami 
juga berharap hasil pemeriksaan atas kedua 
kasus tersebut menjadi perhatian pejabat 
yang berwenang untuk memperbaiki sistem 
yang ada. 

Menurut Anda, Bagaimana perkem-
bangan BPK dari masa ke masa?

Yang jelas terlihat tentu sarana prasara-
na. Dulu masih dengan tulis tangan, kalau 
sekarang ada laptop, recorder, semua sudah 
ada di sistem. Jadi walaupun kerja dari ru-
mah, bisa mendapatkan akses data apalagi 
saat ini BPK sedang mengembangkan big 
data. Saya juga melihat saat ini organisasi 
BPK lebih advance. Kita sudah menjalankan 
organisasi secara modern dengan menge-
lola risiko, mengelola perubahan, dan 
meng hargai pencapaian kinerja. BPK bah-
kan juga sudah banyak berperan di dunia 
internasional.

Perbedaan tugas pemeriksaan pada 
era pimpinan yang berbeda?

Sepengalaman saya, kami selalu men-
dapatkan dukungan dari pimpinan di setiap 
eranya. Semua pimpinan saya lihat juga 
memiliki pemikiran yang sama dimana BPK 
sebagai lembaga pemeriksa atas seluruh 
keuangan negara sehingga sangat wajar jika 
BPK menjadi pusat data keuangan negara. 

Hal ini sudah dikembangkan sejak masa Pak 
Purnomo Hadi dengan e-audit nya hingga 
pimpinan sekarang dengan pengembangan 
big data. Perbedaan yang terasa hanya ma-
salah gaya kepemimpinan saja.

Bagaimana dukungan pimpinan terha-
dap kinerja AUI?

Pimpinan sangat mendukung dan meng-
hargai pekerjaan kami. Kita di AUI setiap 
minggu membahas detail kasus dengan 
bapak wakil ketua, sehingga kita juga lebih 
terpacu. Beliau juga selalu menanyakan 
hambatan apa yang ada dan mendiskusikan 
solusi dan langkah selanjutnya.

Apa yang membuat ibu bangga beker-
ja di BPK?

Yang pasti secara kelembagaan, sudah 
inheren, sudah pasti bangga. Kebanggaan 
itu harus tetap kita jaga. Jika dulu kita ma-
sih sering dilihat sebelah mata bahkan oleh 
auditee kita. Saat ini BPK sudah bisa me-
nunjukkan kompetensinya sebagai lembaga 
pemeriksa keuangan negara. 

Arti menjadi bagian dari BPK?
Bagi saya ini merupakan amanah yang 

tidak mudah. Peran BPK bahkan saat ini 
sudah menuju ke foresight tidak hanya over
sight dan insight. Ini artinya kompetensi kita 
juga harus dipicu lebih lagi dan tidak hanya 
melihat kondisi yang tidak sesuai kriteria, 
tetapi harus melangkah lebih jauh menuju 
analisis kebijakan. Itu tentu bukan tugas 
yang ringan. 

Apa harapan Anda untuk BPK?
Berharap BPK itu bisa menjadi bench

mark untuk semua hal yang baik. Baik dari 
sisi integritasnya, sisi independensinya, dari 
sisi profesionalismenya. Tidak ada lagi yang 
mempertanyakan BPK itu integritasnya betul 
atau tidak, professional atau tidak, indepen-
den atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu 
saya harap tidak ada lagi. l

Kebanggaan itu harus 
tetap kita jaga. Jika 
dulu kita masih sering 
dilihat sebelah mata 
bahkan oleh auditee 
kita. Saat ini BPK su-
dah bisa menunjukkan 
kompetensinya sebagai 
lembaga pemeriksa 
keuangan negara.
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Menurut Anda, sudah sejauh mana perkembang an 
di BPK khususnya di Auditorat Utama Investigasi ter-
kait pemeriksaan investigatif?

Ada begitu banyak terobosan yang dilakukan Audi-
torat Utama Investigasi (AUI) di bawah kepemimpinan 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Salah satu terobos-
an itu adalah berkembangnya digital forensik. Seperti 
kita ketahui, sekarang ini kita tidak pernah lepas dari tek-
nologi. Perkembangan teknologi semakin canggih. Dan, 
otomatis ini membuat para pelaku kecurangan atau istilah 
kita adalah fraudster, juga semakin canggih. Kalau kita 
tidak imbangi dengan pemeriksaan yang berbasis tek-
nologi, tentu kita akan ketinggalan. Jika kita ketinggalan 
dengan perkembangan teknologi, tentu akan susah untuk 
mendeteksi kecurangan.

Di masa pak Moerma (mantan ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara, mungkin sedang membangun digital 
forensik ini. Tapi, di masa pak Agung dilakukan terobosan. 
BPK memperbanyak peralatan, melakukan sertifikasi, kita 
juga membangun knowledge management berdasarkan 
best practice. Pada akhirnya, ini kita terapkan untuk pe-
meriksaan-pemeriksaan yang memiliki dampak besar dan 
menjadi perhatian publik. Dalam melakukan pemeriksaan 
Jiwasaraya, misalnya, kita sudah memanfaatkan teknologi 
digital forensik. Namun demikian, siapapun pimpinannya, 
BPK itu selalu bertumbuh. Selalu berkembang ke arah 
yang lebih baik. Dan di masa pak Agung saat ini, pemerik-
saan berbasis teknologi seperti digital forensik, menjadi 
salah satu terobosan.

Seperti apa sebenarnya digital forensik? Sejauh 
mana manfaat dari digital forensik dalam membantu 
pemeriksaan investigatif?

Secara sederhana, digital forensik itu penerapan ilmu 
forensik untuk melakukan pengumpulan dan pemeriksaan 
data-data yang bersifat digital untuk dibawa sebagai ba-
rang bukti dalam penegakan hukum atau upaya litigasi. 

Seperti kita ketahui bersama, kita saat ini tidak lepas 
dari yang namanya perangkat telekomunikasi. Setiap hari 
kita pasti akan buka handphone untuk berkomunikasi mau-
pun untuk bekerja. Begitu pula dengan para terperiksa. 
Pihak-pihak terperiksa pun pasti semakin hari semakin ban-
yak menggunakan teknologi dalam berkomunikasi hingga 
melakukan korespondensi kedinasan. Dari situ, penggu-
naan digital forensik sangat bermanfaat untuk mengung-
kapkan tindakan kecurangan dalam suatu transaksi.

TEGUH SISWANTO, PEMERIKSA SUBAUDITORAT INVESTIGASI KEKAYAAN 
NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN I AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI BPK
MENDETEKSI FRAUD DENGAN DIGITAL FORENSIK

B
adan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) telah 
menerapkan digital 
forensik saat me-
lakukan pemeriksaan 
investigatif. Menurut 

Teguh Siswanto, pemeriksa di Au-
ditorat Utama Investigasi, digital 
forensik sangat penting diterap-
kan untuk mendeteksi tindakan 
fraud di tengah pesatnya perkem-
bangan teknologi informasi.

Teguh yang terlibat dalam tim 
pemeriksa atas PT Asuransi Jiwas-
raya (Persero) mengatakan, digital 
forensik juga diterapkan BPK saat 
melakukan pemeriksaan terhadap 
Jiwasraya. Kepada Warta Pemerik
sa, Teguh yang berkarier di BPK se-
jak 2009, menceritakan mengenai 
penerapan digital forensik di BPK, 
pengalaman kerja, hingga perkem-
bangan-perkembangan BPK yang 
ia rasakan selama kurang lebih 12 
tahun mengabdi. Berikut petikan 
wawancara dengannya.

n Teguh Siswanto
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Karena yang namanya kecurangan atau fraud 
itu kan tersembunyi. Mungkin, kecurangan itu 
tidak terlihat dari yang ada di dokumen, tapi 
mungkin adanya di perangkat telekomunikasi. 
Nah, dengan adanya digital forensik, itu sangat 
membantu kita mengungkapkan kecurangan 
yang tersembunyi.

Digital forensik sudah diterapkan untuk pe-
meriksaan apa saja?

Digital forensik kita terapkan di pemeriksaan 
Jiwasraya dan kasus-kasus lainnya. Salah satu 
caranya yaitu kita mengakuisisi atau mengambil 
data yang ada di perangkat-perangkat telekomu-
nikasi. Di sana kan ada percakapan-percakapan 
dan modus operandi sebenarnya ada di situ, 
tergambar di percakapan antara fraudster. Nah 
digital forensik itu salah satunya untuk mengung-
kap itu.

Penerapan digital forensik ini juga sesuai de-
ngan Rencana Strategis BPK, yaitu pengembang-
an sistem teknologi infromasi untuk tata kelola 
BPK. Ini salah satu perwujudannya.

Seperti apa komitmen pimpinan BPK ter-
kait pemeriksaan Jiwasraya?

Di setiap periode kepemimpinan, komitmen 
para pimpinan BPK sangat besar. BPK sudah me-
lakukan pemeriksaan investigasi pendahuluan pa-
da 2018 di era pak Moermahadi. Dan kini di masa 
pak Agung, kerja sama dengan aparat penegak 
hukum semakin diperkuat. Salah satu buktinya, ki-
ta diberikan kepercayaan untuk melakukan Peng-
hitungan Kerugian Negara pada kasus Jiwasaraya 
dan Asabri.

Pak ketua (Agung Firman Sampurna) sangat 
mendorong penyelesaian penugasan. Dalam ar-
tian, kita harus bisa menyelesaikan penugasan ini 
dengan cepat, tapi dengan tepat juga. itu salah 
satu yang beliau garisbawahi. Beliau sangat men-
dukung tim.

Terkait perjalanan karier, sejak kapan Anda 
mulai bekerja di BPK? Pengalaman apa yang 
paling menarik selama bekerja di BPK?

Pengalaman bekerja di BPK semuanya mena-
rik karena setiap penugasan selalu memberikan 
wasasan baru, pengalaman baru. Saya awal be-
kerja di AKN VII di unit pemeriksa lembaga ke-
uangan bank. Pertama masuk BPK itu pada tahun 
2009. Setelah dari AKN VII, saya mutasi ke BPK 
Perwakilan Maluku Utara, dan sekarang di AUI.

Saat di AKN VII, saya pernah memeriksa di sa-

lah satu anak perusahaan bank, di Sumatera. Saat 
itu objek pemeriksaannya atau uji petiknya adalah 
debitur bermasalah. Tapi, bukan cuma debitur 
yang bermasalah, perusahaannya juga bermasa-
lah. Saat itu, untuk melakukan pemeriksaan, saya 
harus dikawal oleh polisi bersenjata karena sem-
pat ada ancaman verbal.

Kemudian, pengalaman di BPK Maluku Utara, 
ini benar-benar membuka mata saya. Mengapa 
demikian, karena di sana, jangan berharap ketika 
kita melakukan pemeriksaan, dari sisi geografis 
bisa kita tempuh dengan mudah. Kalau di Pulau 
Jawa atau Sumatera, mungkin terjangkau de-
ngan kendaraan darat. Tapi kalau di Maluku Utara 
harus naik speedboat dan ombaknya besar. Bikin 
senam jantung.

Lalu di AUI, saya memperoleh kesempatan 
bisa belajar digital forensik. Selama ini, digital 
forensik seperti suatu hal yang di luar jangkauan 
dan hanya bisa dilihat di filmfilm, seperti CSI, 
Enemy of the State, itu kan digital forensik ba
nget. Ketika di AUI, kita benar-benar berhadapan 
langsung dan bisa belajar dengan ahlinya. Di AUI, 
saya juga punya kesempatan untuk terlibat dalam 
tim pemeriksaan Jiwasaraya dan turut serta me-
nyelesaikan kasus itu. Ini satu pengalaman yang 
menarik.

Apa harapan Anda kepada BPK?
Semoga BPK secara institusi semakin menjadi 

lembaga yang dipercaya masyarakat dan mendo-
rong terwujudnya tata kelola melalui pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. Tentu, kita juga berharap hasil pemerik-
saan BPK selalu dapat memberikan manfaat bagi 
masya rakat Indonesia dan memiliki dampak lang-
sung terhadap pencapaian tujuan negara.

Pesan apa yang ingin disampaikan kepada 
rekan-rekan di BPK?

Ini tentu pesan yang juga menjadi pesan buat 
saya juga. Selalu sikapi bekerja di BPK dimana-
pun unit kerjanya sebagai salah satu kesempatan 
bagi kita untuk mengabdi dan memberikan nilai 
tambah kepada negara. Kemudian, teruslah men-
jadi pribadi yang selalu berusaha meningkat kan 
kemampuan untuk mengembangkan diri, jangan 
mudah menyerah, jangan mudah berpuas diri 
atas hasil yang diperoleh. Selain itu, jangan hanya 
bekerja secara normatif tanpa memberikan nilai 
tambah. Terakhir, jagalah nilai2 BPK, yaitu Inde-
pendensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam 
setiap sikap dan perbuatan kita. l
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Dapatkah Bapak menceritakan peng-
alaman menarik selama bekerja di BPK?

Pengalaman yang menarik di BPK itu ba-
nyak. Dari sisi jenis pemeriksaan, saya mera-
sakan perubahan yang cukup signifikan dari se
belum terbitnya paket undang undang tentang 
keuangan negara sampai dengan saat ini.

Sebelum ada tiga undang -undang terse-
but, jenis pemeriksaan BPK itu itu saja. Hampir 
semua pemeriksaannya seperti pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (PDTT) saat ini. Peme-
riksaannya berupa penghitungan anggaran, 
inventarisasi kekayaan milik negara, kemudian 
PDTT untuk belanja dan pendapatan.

SYAMSUDIN, AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA IV BPK
BEKERJA DI BPK ADALAH IBADAH

H
ampir tiga dekade Auditor Utama  Keuangan Negara IV BPK Syamsudin berki-
prah di Badan Pemeriksa Keuangan. Berbagai pengalaman pemeriksaan telah 
dirasakan mu  lai dari masih menggunakan mesin  ketik hingga kini mulai me-
manfaatkan teknologi big data.

Kepada Warta Pemeriksa, Syamsudin turut mengisahkan beberapa peng-
alamannya, di antaranya pengalaman ketika mengungkap temuan rekening liar 

pemerintah pada masa  awal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  (LKPP). 
Temuan itu kemudian memberikan dampak penertiban rekening pemerintah sampai saat 

ini. Selain itu, juga pengalaman bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Aceh ketika suasana ke-
amanan belum sepenuhnya kondusif dan pengalaman bertugas di BPK Perwakilan Provinsi DKI 
pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pasca kasus Rumah Sakit Sumber Wa-
ras. Berikut petikan wawancaranya.

n Syamsudin
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Kalau sekarang, hampir semua bisa 
diperi ksa dengan pengelompokan sesuai tu-
juannya. Misalnya, tujuan pemeriksaan ada-
lah untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan 
keekonomisan maka dilakukan pemerik saan 
kinerja. Kalau ingin memberikan opini maka 
di lakukan pemeriksaan laporan ke uangan. 
Kalau tujuannya untuk mengungkap sesuatu 
maka di  lakukan PDTT. Hal itu menurut saya 
perubahan yang cukup signifikan sehingga 
peranan BPK semakin maksimal.

Kemudian, dari sisi teknologi pemerik-
saan, pada zaman saya awal masuk BPK 
itu masih memakai mesin ketik. Kalau kita 
bertugas ke suatu daerah harus ada yang 
membawa mesin ketik. Selain itu, kalau 
ada review atau koreksi dari ketua tim atau 
kepala subauditorat (kasubaud) yang me-
lakukan supervisi, maka harus diketik lagi 
dari awal lagi.

Bisa dibayangkan betapa susahnya pe-
nyusunan laporan pemeriksaan zaman dulu. 
Setelah ada komputer dan software seperti 
Microsoft Word, maka saya merasa sangat 
terbantu, karena apabila ada koreksi, tidak 
harus mengetik kembali dari awal. Para 
auditor atau pemeriksa yang baru-baru ini 
mungkin tidak merasakan betapa sulitnya 
penyusunan laporan masa itu dan betapa 
berharganya penggunaan aplikasi software 
itu. Kemajuan tekonologi itu sangat cepat 
dan dalam beberapa tahun bermunculan 
software baru. Jika kita tidak bisa mengikuti-
nya maka kita tentu akan tertinggal.

Selain itu, salah satu pengalaman tugas 
yang tidak terlupakan saat mendapatkan pe-
nugasan ke Aceh, yaitu ketika tim pemeriksa 
kami mengung kapkan temuan kas tekor 
sebesar Rp22 miliar pada Pemprov Aceh dan 
saat itu menjelang pemilihan gubernur. Atas 
temuan ini, kami bersama Kepala Perwakilan 
melakukan komunikasi kepada pihak pem-
prov mengenai pokok permasalahan, penye-
bab dan perbaikan yang harus dilakukan 
oleh pemprov serta dampak temuan tersebut 
apabila tidak segera ditindaklanjuti, yaitu 
akan terjadi penurunan opini. Kelemahan 
utama terjadinya ketekoran tersebut adalah 

pengendalian terhadap pengeluaran APBD 
yang belum terintegrasi dengan pihak bank, 
yaitu pengeluaran APBD masih mengguna-
kan bilyet giro dan SP2D belum berfungsi 
secara langsung sebagai alat pembayaran 
dari APBD sehingga ketika terjadi rekonsi-
liasi secara rinci terdapat pembayaran bilyet 
giro yang tidak didukung de ngan bukti per-
tanggungjawaban pengeluaran anggaran 
yang sah minimal sebesar Rp22 miliar. Pihak 
Pemprov juga terkejut atas temuan ini dan 
khawatir terjadi penurunan atas opini laporan 
keuangan yang berpotensi dipolitisasi pada 
saat pemilihan gubernur. Oleh karena itu, 
pihak Pemprov segera mengambil tindakan 
koreksi sesuai yang direkomendasikan BPK, 
yaitu berkoordinasi dengan Bank Aceh untuk 
mengintegrasikan pengeluaran APBD de-
ngan penerbitan SP2D dan tidak lagi meng-
gunakan bilyet giro. Selain itu, Pemprov Aceh 
juga segera mene lusuri ketekoran tersebut 
dan selanjutnya mempertanggungjawabkan 
ketekoran kas tersebut dengan penyetoran 
ke kas daerah. Berkaitan de ngan temuan ter-
sebut, sempat muncul isu rencana penculikan 
terhadap auditor BPK yang memeriksa lapor-
an keuangan tersebut, termasuk saya.

Pengalaman menarik yang lainnya ada-
lah ketika penugasan ke BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta, setelah BPK mengung-
kapkan kasus peng adaan tanah pada Ru-
mah Sakit Sumber Waras. Saat itu, hubung-
an antara Gubernur DKI, yaitu Ahok dengan 
BPK Perwakilan DKI Jakarta masih kurang 
kondusif. Pengalaman yang tidak terlupakan 
adalah ketika berkomunikasi untuk mem-
bahas temuan pemeriksaan tentang peng-
adaan tanah Cengkareng oleh Pemprov DKI 

Saya berpikir apabila kita 
berperan di BPK maka bu-
kan hanya mengabdi kepa-
da institusi tapi sekaligus 
beribadah. Artinya, ketika 
kita bertemu entitas, kita 
bisa mengajak mereka un-
tuk tidak menyimpang.
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Jakarta dan beberapa temuan strategis 
lainnya. Sebelum berdiskusi, Pak Gubernur 
meminta agar pelaksanaan diskusi konsep 
temuan pemeriksaan tersebut dilakukan se-
cara transparan dan diliput oleh Tim Media 
Pemprov DKI dan di-upload di Youtube, 
alasan beliau bahwa hal ini merupakan 
kebijakan Pemprov untuk menjaga transpa-
ransi kegiatan Pemprov. Atas hal ini, kami 
jelaskan kepada Gubernur, bahwa sesuai 
dengan pedoman pemeriksaan kami, kon-
sep temuan pemeriksaan adalah bersifat ra-
hasia dan masih perlu dimintakan klarifikasi 
dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini 
Gubernur. Oleh karena itu, kami sampaikan 
bahwa diskusi konsep temuan tersebut ti-
dak dapat diliput oleh Tim Media Pemprov 
DKI, apalagi di-upload di You tube. Jika Gu-
bernur tidak bersedia mengikuti pedoman 
pemeriksaan kami, maka proses diskusi ini 
akan kami batalkan. Akhirnya Gubernur 
dapat memahami ketentuan pedoman pe-
meriksaan kami dan setuju dibahas secara 
tertutup danpa diliput oleh media. Diskusi 
berjalan lancar dan atas pokok permasalah-
an yang ditemukan tim kami diakui serta 
meminta agar BPK jangan hanya mene-
mukan permasalahan saja, namun harus 
ada rekomendasi yang dapat memperbaiki 
tata kelola keuangan daerah pada Pemprov 
DKI Jakarta. Gubernur memberikan apre-
siasi atas jalannya diskusi konsep temuan 
tersebut.

Bapak pernah berhasil mengung-
kapkan temuan terkait rekening peme-
rintah lain nya di Bank Indonesia dan 
bank umum yang belum dilaporkan da-
lam neraca LKPP. Bagai mana kisahnya?

Itu adalah masa awal penugasan peme-
riksaan laporan keuangan pemerintah pusat 
(LKPP). Saat itu, awal terbitnya paket un-
dang -undang keuang an negara. Kemudian, 
saya ditugaskan menjadi ketua sub tim kas 
dan rekening bank.

Waktu itu ada hal yang cukup menarik 
ka rena begitu kami konfirmasi ternyata 
banyak sekali rekening yang tidak dilapor-

kan. Ketika kami mencoba mengungkap, 
Direktorat Jen deral Perbendaharaan Ke-
menkeu sempat mempertanyakan juga 
apakah nantinya ini tidak mengganggu 
rahasia perbankan.

Akan tetapi, kami memiliki pandangan, 
kalau ini dibiarkan rekening -rekening itu ti-
dak akan terlaporkan. Logika saya, kalau ini 
adalah uang negara yang mungkin masuk 
ke dalam dana taktis, itu tetap uang nega-
ra. Karena itu uang negara maka menteri 
keuangan adalah pemiliknya.

Dengan argumentasi itu, akhirnya Ke-
menkeu bisa memahami dan akhirnya di  ki-
rimkan surat konfirmasi ke beberapa bank. 
Tindak lanjut dari temuan itu adalah Ke-
menkeu kemudian melakukan penertiban 
re kening. Dampaknya, sampai sekarang 
semua rekening pemerintah yang dibuka 
harus men dapatkan izin Kemenkeu sehing-
ga lebih tertib.

Bagaimana Anda melihat BPK saat 
ini?

Saya melihat transformasi BPK yang 
sangat nyata terutama jika dibanding-
kan dengan BPK sebelum adanya paket 
undang undang ke uangan negara. Hal 
itu dari mulai kewenang annya, kemudian 
struktur penugasannya, kompetensi SDM, 
sarana dan prasarana juga sangat berbeda.

BPK saat ini tidak hanya memeriksa 
APBN, BUMN, APBD, atau BUMD tapi juga 
melaku  kan pemeriksaan di lembaga inter-
nasional. Itu membanggakan sekali.

Artinya, BPK bisa berperan tidak hanya 
pada tingkat nasional, melainkan juga inter-
nasional. Jadi, BPK RI tidak hanya direviu 
negara lain, tetapi BPK juga suatu saat 
akan mereviu BPK negara lain. Saat ini BPK 
RI telah melakukan melakukan pemeriksaan 
ke lembaga-lembaga internasional, seper-
ti IAEA dan IMO. Selain itu, banyak juga 
kawan kawan kita yang memberikan pela-
tihan atau diutus ke SAI negara lain untuk 
melakukan transfer ilmu. Ja di menurut saya 
BPK saat ini memang sudah sangat maju 
dan diakui peranannya oleh negara lain.



SOSOK

66 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

SOSOK

66 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

Menurut Anda, apa arti menjadi bagian 
BPK?

BPK adalah salah satu lembaga negara 
dengan mandat yang jelas dari konstitusi. 
Kewenangan BPK pun sangat luas.

Oleh karena itu, hal ini kesempatan besar 
untuk berkarya atau berkontribusi melalui 
BPK. Tugas dan kewenangan BPK antara lain 
mencegah penyi mpangan dalam penge-
lolaan keuangan negara dan merekomen-
dasikan perbaikan untuk mencapai tujuan 
bernegara. Da lam agama Islam ada istilah 
amar ma’ruf nahi munkar. Jadi, pelaksanaan 
tugas BPK itu sejalan dengan amar ma’ruf 
nahi munkar, yaitu mencegah penyim pangan 
pengelolaan keuangan negara dan mengan-
jurkan supaya pengelolaan keuangan negara 
itu tepat sasaran.

Saya berpikir apabila kita berperan di 
BPK maka bukan hanya mengabdi kepada 
institusi tapi sekaligus juga melaksanakan 
ibadah. Artinya, kita dapat mengajak entitas, 
agar dalam pengelolaan keuangan negara 
diarahkan sesuai tujuan bernegara dan tidak 
menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Bagaimana dukungan pimpinan mau-
pun rekan kerja dalam menjalankan peng-
abdian tersebut?

Memang kita tidak bisa bekerja sendirian. 
Kita bekerja harus dengan teamwork. Selain 
dukungan dan kerja sama dari para pegawai 
yang lain, kami juga sangat membutuhkan 
dukungan pimpin an dan itu telah diberikan. 

Ketika kami akan melaksanakan tugas men-
cegah penyimpangan atau mendorong per-
baikan itu sangat di dukung oleh pimpinan 
kami.

Pimpinan memberikan arahan yang je-
las. Fokus pemeriksaan diarahkan pada as-
pek-aspek yang strategis dan berisiko terjadi 
penyimpangan. Kita juga diarahkan agar 
dapat memberikan rekomendasi yang stra-
tegis yang dapat memperbaiki pengelolaan 
keuangan negara. Selain dukungan pimpin-
an, hal penting yang lain adalah dukungan 
rekan kerja baik pemeriksa maupun sekreta-
riat yang juga mempunyai peranan sangat 
penting.

Bagaimana Bapak melihat BPK dalam 
beberapa tahun ke depan? Apa harapan 
Bapak untuk BPK?

Kewenangan BPK sangat besar sehingga 
kita harus dapat melaksanakan kewenangan 
tersebut dengan sebaik-baiknya agar bisa 
berperan untuk mengawal tujuan bernegara 
ini. Saat ini yang mungkin harus dioptimalkan 
adalah mengenai penggunaan te knologi. 
Pemanfaatan teknologi untuk kemajuan BPK 
adalah hal yang mutlak. Sejak Pemerintah 
mencanangkan Sistem Pengelolaan Peme-
rintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, 
maka penggunaan data elektronik dalam 
pengelolaan keuangan negara tumbuh dan 
berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, 
para pegawai BPK juga harus dapat mengim-
bangi perkembangan penggunaan teknologi 

Saya kira teman -teman 
di BPK semuanya sudah 
punya semangat untuk 
membangun BPK. Mung-
kin saya ingin menyam-
paikan kepada adik -adik 
yang relatif baru masuk 
ke BPK, kita harus te kun 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab karena 
tugas ini sangat mulia.

n Syamsudin
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tersebut dalam pemerik saan pengelolaan 
keuangan negara. Data dan informasi penge-
lolaan keuangan negara tersimpan dalam 
bentuk data elektronik.

Saat ini, data elektronik tersebut masih ter-
sebar pada beberapa instansi. Jika kita hanya 
memanfaatkan data tersebut secara parsial 
dan terkotak-kotak pada masing-masing ins-
tansi, maka nilai tambah pemanfaat an tekno-
logi tidak maksimal. Hubungan data transaksi 
yang satu dengan yang lain tidak lengkap 
tergambarkan. Oleh karena itu, BPK harus 
mensinergikan pemanfaatan data elektronik 
yang masih tersebar pada beberapa instansi 
itu menjadi data besar yang terintegrasi dan 
selanjutnya dilakukan analisis atau yang kita 
kenal dengan Big Data Analitics (BDA). BPK 
dapat melakukan analisis hubungan transaksi 
yang satu de ngan yang lain, mulai dari peren-
canaan sampai dengan pertanggungjawaban-
nya serta dampak-dampaknya. Jika hal ini bisa 
terwujud, maka BPK akan dapat melaksanakan 
peran yang lebih besar sesuai de ngan kewe-
nangan yang dimilikinya untuk mengawal pen-
capaian tujuan bernegara. 

Sebagai contoh, kita dapat memanfaat kan 
data untuk menganalisis potensi PNBP Sum-
ber Daya Alam (SDA) dari berbagai data yang 
masih tersebar di berbagai instansi, seperti 
data geospasial (di BIG), data foto citra satelit 
(di LAPAN dan KLHK) dan perizinan penggu-
naan kawasan hutan (di KLHK) dan perizinan 
pertambangan (di ESDM) dikaitkan dengan 
data produksi hasil eksploitasi sumber daya 
alam dan realisasi PNBP yang disetorkan ke 
negara serta piutang yang tercatat dalam 
laporan keuangan. Selain itu, untuk meng-
analisis ketahanan atau kemandirian pangan, 
kita dapat memanfaatkan data produksi 
pertanian dari berbagai instansi, seperti data 
produksi pertanian (di Kementan), data ke-
butuhan pangan (di Badan Pangan atau Ba-
dan Ketahanan Pangan), data perdagangan 
ekspor dan impor pangan (di Kemendag dan 
Bea Cukai Kemenkeu), data persediaan (Bu-
log dan instansi lain yang terkait dengan stok 
pangan) serta data BPS.

Para pemeriksa dalam merancang peme-

riksaan sangat memerlukan informasi dari 
hasil analisis data tersebut agar lebih fokus 
terhadap area-area yang berisiko dan sudah 
dapat diperoleh indikasi awal dari hasil anali-
sis data yang ada. 

Di samping lebih fokus, cakupan pemerik-
saan juga bisa lebih luas, karena pemeriksaan 
dirancang pada area-area yang sudah diiden-
tifikasi risikonya. Ke depannya, pemanfaatan 
data elektronik itu akan menjadi kebutuhan 
yang mutlak harus dipenuhi. Oleh karena itu, 
BPK juga perlu melakukan investasi yang be-
sar agar BDA ini dapat berjalan lancar sesuai 
yang direncanakan.

Apa pesan Bapak untuk para pegawai 
BPK?

Saya kira teman -teman di BPK semuanya 
sudah punya semangat untuk membangun 
BPK. Mung kin saya ingin menyampaikan 
kepada adik -adik yang relatif baru masuk ke 
BPK, kita harus te kun melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab karena tugas ini sangat 
mulia.

Jadi kita tidak hanya bekerja untuk men-
cari penghasilan tapi kita juga bisa membe-
rikan kontribusi untuk memajukan BPK dan 
sekaligus melaksanakan ibadah. Seperti saya 
katakan tadi, melaksanakan amar ma’ruf nahi 
munkar.

Oleh karena itu, sema ngat kita harus kuat 
karena kerja kita tidak hanya berdimensi 
duniawi, melainkan juga dapat berdimensi 
akhirat.

Kalau soal penghasilan saya kira peng-
hasilan pegawai BPK saat ini sudah sangat 
bagus. Kondisi saat ini berbeda dengan ke-
tika saya awal berkarier di BPK, penghasilan 
masih terbatas sehingga saya harus mencari 
tambahan penghasilan. Selain kerja di BPK, 
saya sempatkan mengajar les privat untuk 
menambah penghasilan dan memenuhi 
kebutuh an hidup.

Jadi, kepada kawan -kawan yang baru ma-
suk BPK, saya berharap kawan-kawan dapat 
bekerja secara serius di BPK karena tugas 
BPK itu sangat mulia. Carilah kepuas an be-
kerja dengan berkontribu si kepada BPK. l
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SUBAGYO, KASUBAUD PAPUA III BPK PERWAKILAN PAPUA 
KONTRIBUSI UNTUK NEGERI

B
erkiprah di BPK artinya memiliki kewenangan untuk memberikan perbaikan 
bagi tata kelola keuangan negara. Hal itu sangat dirasakan oleh Plt Kasu-
baud BPK Perwakilan Papua Subagyo. Menurut Subagyo, kekuatan itu spe-
sial karena tidak dimiliki kementerian/lembaga lain. Kepada Warta Pemerik
sa, Subagyo juga mengisahkan pengalaman pemeriksaannya mulai di pusat 
hingga di BPK Perwakilan Papua. Berikut petikan wawancaranya.

n Subagyo
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Bagaimana kisah dan pengalaman karier 
Bapak selama bekerja di BPK?

Saya itu pindahan dari Kementerian Ke-
uangan. Saya bergabung ke BPK itu pada 2004. 
Saya masuk ke BPK bertepatan dengan keha-
diran tiga undang-undang yang menjadi paket 
undang-undang tentang keuangan negara.

Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah 
me nyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP). Kemudian, saya langsung ikut dalam pe-
meriksaan LKPP saat itu.

Sejak 2004, saya ikut memeriksa LKPP hingga 
2012. Pertama kali memeriksa LKPP tentunya sa-
ya menjadi anggota tim. Kemudian, pada LKPP 
Tahun 2006 saya menjadi ketua subtim.

Pengalaman menarik selama memeriksa 
LKPP berkaitan dengan pekerjaan lama saya di 
Kemenkeu. Saya itu dulunya berasal dari Badan 
Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang ke-
mudian menjadi bagian dari Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kemenkeu.

BAKUN bekerja mengkoordinir dan meng-
kompilasi laporan keuangan pemerintah. Jadi 
saya itu dari BAKUN kemudian justru melakukan 
pemeriksaan terhadap BAKUN.

Pada saat pemeriksaan, kemudian saya ber-
temu dengan mantan atasan saya. Wah itu per-
juangannya luar biasa karena seperti pengkhia-
nat jadinya. Karena memang saya tahu persis 
juga bagaimana pekerjaan kompilasi dan penyu-
sunan laporan ke uangan dan seluk beluknya.

Ketika itu pemeriksaannya terkait saldo 
anggar an lebih (SAL). SAL catatan dan SAL fisik 
itu berbeda. Itu jadi temuan. Dengan temuan itu, 
saya sempat berdebat panjang dengan mantan 
atasan saya. Akhirnya temuan tersebut menjadi 
salah satu alasan pengecualian opini.

Kemudian, pada 2012 saya pindah mena-
ngani pemeriksaan laporan keuangan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), Badan Perencanaan 
Pembangun an Nasional (Bappenas), dan Badan 
Pusat Statistik (BPS). Saat itu, ada kejadian me-
narik terkait dengan pemeriksaan di lapangan 
untuk menguji Sensus Pertanian pada 2013.

Sensus Pertanian itu basisnya kejujuran. BPS 
mengumpulkan data dari rumah tangga per-
tanian, kemudian rumah tangga pertanian itu 
diharapkan jujur. Kami pun harus melakukan vali-
dasi secara sampling atau uji petik bahwa rumah 
tangga pertanian itu memang sudah menyajikan 
data yang benar.

Ketika kami melakukan sampling tentunya 
rumah tangga pertanian itu bisa sampai ke pe-

losok. Kami harus mengambil sampel di tem-
pat-tempat pelosok dan cukup melelahkan. Itu 
sangat menantang.

Kemudian, saya pindah ke perwakilan BPK 
pada 2017. Pertama kali bertugas yakni di BPK 
Perwakil an Maluku Utara. Di situ, tantangannya 
lebih soal geografisnya yang kebanyakan wilayah 
perairan. Salah satu lokasi pemeriksaan paling 
jauh yang saya rasakan itu di Kabupaten Pulau 
Taliabu.

Menariknya, untuk bisa ke Taliabu kami paling 
cepat harus melewati tiga provinsi. Jadi kami 
memulai perjalanan naik pesawat dari Ternate 
kemudian ke Makassar atau lewat Manado. 
Kemudian, kami naik pesawat menuju Luwuk, 
Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, malam harinya 
lanjut naik kapal selama 12 jam untuk menuju 
Pulau Taliabu.

Padahal kan kami memulai perjalanan dari 
Maluku Utara tapi harus lewat dua provinsi dulu. 
Total waktu tempuhnya sekitar 24 jam.

Hal yang menantang lagi adalah ketika sudah 
sampai di sana tidak ada sinyal telepon. Kalau 
mau mencari sinyal itu kami harus dekat-dekat ke 
pantai. Itu mungkin sinyal dari Banggai.

Kemudian, listrik juga hampir enam jam selalu 
mati setiap hari. Kondisi air bersih juga terbatas.

Saya ketika itu hanya bertugas supervisi jadi 
saya di sana paling lama sekamir lima hari. Kalau 
ang gota tim bisa lebih lama. Mereka bisa tiga 
puluh hari ada di sana.

Kalau di Papua lebih menantang lagi. Saya 
ditunjuk menjadi Plt Kasubaud Papua III BPK 
Perwakil an Papua sejak Maret 2021. Salah satu 
pengalam an menariknya adalah ada suatu entitas 
pemerintah daerah yang merombak total semua 
pejabat eselon II atau kepala dinasnya setelah 
Pilkada. Bukan ha nya itu, mereka juga bersurat 
ke BPK dan meminta seluruh personel pemeriksa 
BPK diganti.

Mereka ingin diperiksa oleh tim baru dan 
mereka meminta diberikan opini disclaimer. Per-
mintaan mereka seperti itu. Mungkin karena me-
reka tidak mau dikaitkan dengan pemerintahan 
sebelumnya.

Kami bukannya menuruti tapi untuk menja-
ga kondusivitas maka kami ganti tim pemeriksa 
de ngan personel baru. Meski begitu, karena di 
tubuh pemda itu juga banyak orang lama yang 
diganti maka tidak ada transfer of knowledge 
terkait data-data yang dibutuhkan dalam peme-
riksaan. Secara otomatis, hasil pemeriksaan pun 
kami berikan opini disclaimer.
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Anda pernah terlibat mengungkap temuan 
terkait rekening liar pemerintah yang belum dila-
porkan dalam neraca LKPP. Bagaimana kisahnya?

Itu pemeriksaan yang kami lakukan dengan Pak 
Syamsudin yang sekarang menjadi Auditor Utama 
Keuangan Negara (Tortama) IV. Ketika itu, beliau 
menjadi ketua subtimnya.

Pada 2004, penyusunan LKPP masih baru. Salah 
satu perubahan yang terjadi dengan ada nya LKPP, 
pemerintah harus menyajikan neraca yang berisi po-
sisi kas, aset, dan lain-lain. Itu harus terdata semua.

Karena masih baru, mungkin penyajian aset nya 
belum lengkap dibandingkan saat ini. Saat itu, Pak 
Syamsudin meminta untuk memeriksa kelengkap-
an dengan mengonfirmasi ke sejumlah bank.

Ketika itu, kami tidak bisa melakukan konfirmasi 
langsung. Kami berkoordinasi dengan Kemenkeu 
untuk melakukan konfirmasi kepada bank umum.

Sempat ditanyakan juga yang dimaksud reke-
ning pemerintah itu seperti apa? Kemudian kami 
jelaskan dan kami tanya balik. 
Kalau di bank umum, reke-
ning pemerintah itu ditandai 
apa?

Nah dengan itu, kemudian 
kami bisa dapatkan banyak 
sekali rekening. Kami inven-
tarisir dan klasifikasi reke-
ning-rekening tersebut berda-
sarkan kementerian/lembaga 
(K/L) yang memi likinya. Ke-
mudian, kami lakukan konfir-
masi juga ke auditor yang menangani K/L tersebut.

Banyak sekali langkah konfirmasi yang lakukan 
dan kami ajukan juga ke pemerintah untuk didata 
lagi. Salah satu manfaat dengan adanya temuan 
itu akhirnya dilakukan penertiban rekening oleh 
pemerintah.

Sejak awal berkarier sampai saat ini, apa 
per ubahan yang Anda rasakan di BPK?

Sejak 2004, saya kira yang paling terasa itu soal 
penghasilan. Kalau dulu itu tidak ada tunjangan ki-
nerja dan tunjangan lainnya. Sekarang sudah jauh 
lebih baik.

Cuma kadang di sisi lain, memang perbaikan 
penghasilan yang tinggi itu di beberapa orang 
justru mengendurkan semangat. Misalnya, karena 
peng hasilan tinggi jadi effort kerjanya tidak optimal.

Tapi ada juga yang sebaliknya. Justru de ngan 
gaji yang tinggi, dia berusaha bekerja keras dan 
melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. 
Kalau menurut saya, sudah dapat gaji dari BPK itu 

ya kami harus memberikan kontribusi maksimal.
Selain itu, sekarang ini BPK sudah berkiprah 

sampai ke tingkat dunia. Kami bisa menjadi pe-
meriksa di lembaga internasional seperti IAEA dan 
IMO. Itu kelihatan sekali BPK namanya semakin 
harum.

Apa makna menjadi bagian dari BPK?
Terus terang dibandingkan ketika dulu bekerja 

di Kementerian Keuangan, saya lebih bangga be-
kerja di BPK. Menurut saya, di BPK itu kami punya 
kekuatan untuk melakukan perbaikan.

Kalau di Kemenkeu, misalnya, kami baru bisa 
memberikan perubahan ketika sudah menjadi pim-
pinan. Sementara itu di BPK, sekelas ketua tim saja 
bisa ikut memperbaiki atau memberikan rekomen-
dasi yang nantinya bisa bermanfaat.

Artinya, kami bisa membantu memperbaiki 
sesuatu yang perlu perbaikan secara sistematis. 
Pendapat dan masukan kami sangat luar biasa 

dan bisa memperbaiki tata kelola 
keuang an negara. Jadi kami bisa 
berkontribusi untuk negara.

Bagaimana Anda menilai sinergi 
antara pimpinan dan rekan kerja 
di BPK?

Saya kira tidak ada hambat-
an. Semuanya saling memberikan 
dukung an. Yang saya alami ketika 
bekerja di AKN II dulu dan di perwa-
kilan sekarang sangat solid.

Mereka sangat mendukung kami. Pada saat itu, 
antara pimpinan dan kami yang menjadi ketua tim 
memiliki jarak yang dekat. Diskusinya enak dan ka-
mi bisa memberikan saran atau masukan.

Apa harapan Anda untuk BPK ke depan?
Mungkin saya ingin curhat sedikit soal rotasi 

kerja teman-teman yang ada di perwakilan ter-
utama di wilayah timur. Kalau ke timur itu tidak ada 
yang mau, tapi kalau ke pusat atau ke barat itu 
cepat sekali.

Saya setuju kalau perwakilan BPK di wilayah ti-
mur itu dijadikan lokasi persiapan promosi jabatan. 
Jadi, ada semacam keadilan dan penyemangat 
kerja juga.

Kalau terkait citra BPK, ya harapan saya semo-
ga citranya bisa tetap positif. Sehingga, ketika ka-
mi melakukan pemeriksaan tetap disegani.

Selain tentunya BPK sudah terkenal secara in-
ternasional. Jadi saya berharap di dalam negeri, 
citra BPK itu tetap terjaga dengan baik. n

Pendapat dan 
masukan kami 
sangat luar biasa 
dan bisa memper-
baiki tata kelola 
keuangan negara.
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Dapatkah Ibu ceritakan pengalaman 
menarik selama bekerja di BPK?

Pengalaman di BPK itu banyak sekali 
yang saya rasakan dari sejak saya masuk dari 
1997 sampai sekarang. Sudah hampir 25 ta-
hun saya bekerja di BPK. Saya memang bisa 
dibilang banyak berkiprah di Biro Humas 
dan Revbang.

Saya kira saya banyak belajar dari BPK. 
Saya banyak berinteraksi dengan banyak 

pihak mulai dari dalam negeri sampai ke luar 
negeri. Jadi, sangat menarik untuk melihat 
orang dari berbagai negara dengan kebu-
dayaan yang beragam juga. Lama-lama kita 
juga mempelajari karakter mereka, cara me-
reka berinteraksi, dan lain-lain.

Itu hal menarik bagi saya, karena artinya 
tidak ada hal yang monoton di BPK ini. Se-
lalu ada hal baru yang bisa saya pelajari.

Secara organisasi, saya juga bangga me-
lihat perkembangan BPK. From nothing to 
something. Khususnya, dari sisi peranan BPK 
di kancah internasional misalnya pendirian 
Asean Supreme Audit Institutions (ASEAN-
SAI), menjadi Ketua Umum Working Group 
on Environmental Auditing (WGEA), menjadi 
auditor Badan Atom Dunia (IAEA), auditor 
International Maritime Organization (IMO), 
dan peranan BPK di kancah dunia internasio-
nal lainnya. 

JUSKA MEIDY ENYKE SJAM, KEPALA PUSAT PERENCANAAN 
DAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PKN BPK

BPK KIAN BERPERAN DI KANCAH INTERNASIONAL

P
erkembangan BPK terutama peranannya di 
kancah internasional adalah prestasi yang 
sangat membanggakan. Kepala Pusat Peren-
canaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN BPK, 
Juska Meidy Enyke Sjam menilai, BPK telah 
mengharumkan nama bangsa. Oleh karena 

itu, pegawai BPK pun harus memberikan yang terbaik 
agar BPK bisa memenuhi mandatnya. Kepada Warta Pe
meriksa, Juska juga mengisahkan pengalamannya ketika 
terlibat dalam pembentukan ASEANSAI. Berikut petikan 
wawancaranya.

n Juska Meidy Enyke Sjam
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Ini sangat menarik karena banyak 
pelajar an yang bisa diambil dengan kita 
semakin banyak berinteraksi dengan pihak 
luar. Ini menyebabkan keilmuan BPK ber-
tambah, pergaulan kita semakin luas, dan 
jaringan semakin kuat.

Ibu juga ikut terlibat dalam proses 
pembentukan ASEANSAI. Bagaimana ki-
sahnya?

Waktu itu saya berada di zaman ketika 
BPK itu berkembang secara pesat. Terutama 
yang menonjol adalah peran BPK di dunia 
internasional.

Saya memang dari dulu, ketika baru ma-
suk ke BPK saya sering ikut menjadi liaison 
officer (LO). Jadi sejak dulu, BPK itu me-
mang sudah banyak berkecimpung dalam 
kegiatan internasional. Namun, mungkin 
levelnya baru sekadar ikut serta atau me-
nyelenggarakan event.

Tapi, Alhamdulillah saya bisa ikut mera-
sakan penyelenggaraan itu dengan menjadi 
panitia atau LO. Sehingga, saya bisa ber-
temu dengan banyak orang. Dari situ saya 
belajar.

Kemudian, BPK itu bertumbuh bukan 
hanya ikut serta dalam event saja, tapi ju-
ga sampai ada gagasan membentuk suatu 
organisasi yang disebut ASEANSAI. Itu 
pengalaman yang cukup menarik untuk saya 
karena memang belum pernah ada dalam 
sejarah BPK kegiatan untuk membentuk se-
buah organisasi.

Apalagi organisasi ini bukan hanya or-
ganisasi tingkat dalam negeri tapi justru 
seting kat ASEAN. Jadi di situ kita banyak 
belajar dan banyak hal menarik ketika mem-
bentuk organisasi itu.

Apa saja pencapaian Ibu selama beker-
ja di BPK?

Capaian saya bekerja di BPK bagi orga-
nisasi adalah tertuang dalam sasaran kinerja 
pegawai saya yang berorientasi pada pen-
capaian visi dan misi organisasi BPK. Yang 
saya lakukan adalah belum seujung kuku da-
ri apa yang telah BPK lakukan. Mungkin pi-
hak lain lebih pantas menilai capaian kinerja 
saya di BPK. Yang terpenting bagi saya dan 
generasi muda di BPK adalah bagaimana 
cara kita tetap berkomitmen melaksanakan 
arahan pimpinan dan berkomitmen pada 

pencapaian tujuan organisasi BPK yang 
mendukung tujuan bernegara.

Bagaimana Ibu melihat BPK saat ini?
BPK saat ini terlihat terus berbenah diri. 

BPK terus menguatkan kematangan orga-
nisasi, terus meningkatkan kapasitas dari 
semua pelaksana BPK. Untuk sisi pendidikan 
pemeriksaan keuangan negara sendiri, BPK 
saat ini sedang mengembangkan Corporate 
University BPK yang bertujuan untuk meng-
harmonisasi sistem pembelajaran dengan 
kinerja pencapaian visi dan misi BPK dengan 
cara menciptakan pola pembelajaran yang 
lebih fleksibel sehingga bisa dilaksanakan 
oleh para pelaksana BPK.

Menurut Ibu, apa arti menjadi bagian 
dari BPK?

Bisa dibilang saya itu sangat nasionalis. 
Waktu kecil, saya mengikuti ayah saya tugas 
di luar negeri. Saat itu, saya merasa negara 
saya itu jauh lebih baik daripada negara 
orang. Dari pengalaman itu, tumbuh rasa 
nasionalis di diri saya bahkan sejak kecil.

Dengan hidup jauh dari negara sendiri, 
kita malah justru merasa lebih dekat dengan 
Indonesia. Sampai sekarang pun saya ber-
pikir kita bisa berbuat banyak di BPK untuk 
memajukan bangsa. Tentunya dengan man-
dat yang kita miliki.

Oleh karena itu, sangat berarti bagi saya 
untuk menjadi bagian dari BPK. Saya adalah 
BPK, karena apa yang saya lakukan harus 
mendukung pencapaian visi dan misi BPK. 
Ini berlaku untuk seluruh pelaksana BPK.

Misalnya, visi BPK adalah menjadi lem-
baga pemeriksa tepercaya yang berperan 

Yang membuat saya bangga men-
jadi bagian dari keluarga besar 
BPK adalah dengan segala lika 
likunya, BPK terus mampu melak-
sanakan tugas pemeriksaan per-
tanggungjawaban dan pengelo-
laan keuangan negara yang kian 
hari kian berkualitas.
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aktif dalam mewujudkan tata kelola keuang-
an negara yang berkualitas dan bermanfaat 
untuk mencapai tujuan negara, segala tindak 
tanduk yang kita lakukan harus sesuai dengan 
visi BPK ini. Di rumah, di tempat kerja, di 
ling kungan, kita harus menjadi panutan untuk 
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 
bagi pihak lainnya.

Apa yang membuat Ibu bangga menjadi 
bagian dari keluarga besar BPK?

Yang membuat saya bangga menjadi ba-
gian dari keluarga besar BPK adalah dengan 
segala lika likunya, BPK terus mampu melaksa-
nakan tugas pemeriksaan pertanggungjawab-
an dan pengelolaan keuangan negara yang 
kian hari kian berkualitas. Saya bangga menja-
di bagian dari keluarga besar BPK, karena BPK 
pun terus mengharumkan nama Indonesia di 
kancah internasional secara profesional dan 
memiliki prestasi kerja yang luar biasa.

Bagaimana menurut Ibu dukungan pim-
pinan dan rekan kerja dalam menjalankan 
pengabdian di BPK?

Pimpinan selalu berkomitmen memberi-
kan dukungan terhadap segala upaya pen-
capaian tujuan strategis BPK baik untuk pe-
meriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara maupun nonpeme riksaan. 
Selain mendukung pemeriksaan sesuai de-
ngan prioritas nasional di berbagai aspek, 
pimpinan juga mendukung peran BPK dalam 
implementasi SDGs.

Sebagai pelaksana BPK yang bertugas di 
bidang penunjang dan pendukung, dukung an 
ini sangat berarti bagi kita untuk secara maksi-
mal menjalankan tupoksi kita terkait pengem-
bangan kapasitas BPK secara kelembagaan 
maupun personel. Terkait rekan kerja, mereka 
terus mendukung satker satu sama lain dan 
berkomitmen pada pencapaian visi dan misi 
BPK serta kepada pencapaian ren stra satker.

Bagaimana Ibu melihat pengabdian di 
BPK dan kaitannya dengan pengabdian 
kepada negeri?

Pengabdian BPK dan kaitannya dengan 
pengabdian kepada negeri ini sangat besar 
dan terbukti nyata. Banyak K/L yang semula 
tidak mendapatkan opini, setelah berta-
hun-tahun diperiksa oleh BPK akhirnya men-
jadi memiliki opini yang lebih baik. Ini tidak 

lepas dari pengabdian BPK untuk mewujud-
kan transparansi dan akuntabilitas pengelo-
laan dan tanggung jawab keuangan negara. 
BPK memiliki peran besar di dalamnya.

Bagaimana BPK bisa membantu Ibu da-
lam membangun bangsa?

Menurut saya, saya yang harusnya mem-
bantu BPK untuk membangun bangsa. BPK 
sudah berbuat banyak untuk saya. Ibaratnya, 
BPK adalah sumur tempat saya menggan-
tungkan hidup saya selama ini sehingga saya 
harus memberikan kembali kepada BPK apa 
yang saya bisa.

Sebagai sumbangsih saya kepada BPK, 
saya harus mengembangkan BPK agar men-
jadi lembaga yang sesuai dengan harapan 
bangsa, transparan, akuntabel, dan berepu-
tasi baik. Dengan mengembangkan kapasitas 
BPK melalui peningkatan kompetensi pega-
wai, penyempurnaan dan penataan kelem-
bagaan, harapannya BPK menjadi lebih kuat 
dalam membangun bangsa.  Inilah bentuk 
pengabdian saya.

Apa harapan Ibu untuk BPK ke depan-
nya?

Harapan saya untuk BPK ke depan ten-
tu BPK harus terus kuat di dalam dan luar 
negeri. Di dalam negeri terus mendukung 
capaian tujuan negara yaitu mensejahterakan 
rakyat Indonesia, menguatkan organisasi, dan 
mendorong pemeriksa maupun pelaksana 
BPK untuk terus meningkatkan kapasitasnya. 
Harapan BPK ke luar negeri agar terus meng-
harumkan nama bangsa Indonesia dengan 
menunjukkan kinerja dan profesionalitasnya 
kepada badan-badan internasional.

Apa pesan yang ingin disampaikan ke-
pada pegawai BPK?

Apa yang telah diraih BPK saat ini dilewati 
dengan cara yang tidak mudah karena kita 
harus bekerja keras melampaui banyak tan-
tangan. Untuk itu harus kita jaga dan kita ha-
rus senantiasa bersyukur.

Rasa syukur kepada Allah ini harus di-
imbangi dengan prestasi kerja yang baik. 
Lakukan seoptimal diri kita, tidak perlu ber-
kecil hati apabila belum bisa berbuat banyak. 
Rekan-rekan kita akan saling membantu. 
Terus jaga kekompakan satu sama lain agar 
BPK tetap tangguh dan tepercaya. l





BPK PERWAKILAN

75WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

K
antor Perwakilan Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) Sulawesi 
Tenggara terus mengejar target 
untuk meraih predikat Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Mela yani 
(WBBM) dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi. Ini setelah BPK Sultra meraih 
predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
pada 2018.

“Target meraih Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) terus kami kejar sambil 
memegang teguh nilai-nilai dasar BPK, inte-
gritas, profesionalisme, dan independensi,” 
ungkap Kepala Perwakilan BPK Sulawesi 
Teng gara, Andy Sonny kepada Warta Peme
riksa.

Menurut Andy Sonny, BPK Sultra terus 
berbenah seusai meraih WBK di 2018. Be-
berapa hal terus dibenahi, seperti berupaya 
melengkapi persyaratan yang diminta. Se-

lain zona integritas dan WBK yang sudah 
diraih, pihaknya harus melengkapi sarana 
dan prasarana seperti perkantoran, tempat 
parkir, pelayanan terhadap stakeholder,  dan 
berbagai hal lainnya.

Selain itu semenjak 2018, pihaknya juga 
terus meningkatkan aspek pelaksanaan tu-
gas pokok dan fungsi.  Terkait dengan per-
suratan, misalnya, BPK Sultra telah mengop-
timalkan penggunaan persuratan elektronik 
termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi, 
seperti SIAP, e-audit, dan lainnya. 

“Dari aspek pemeriksaan kami juga 
terus melakukan penyempurnaan dari sisi 
peningkatan kualitas perencaaan, pelaksa-
naan, pelaporan dan rekomendasi pemerik-
saan. Beberapa upaya percepatan untuk 
mendukung visi misi renstra BPK juga kami 
lakukan diantaranya melalui perencanaan 
percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan percepatan penyelesaian 
ganti rugi negara atau daerah,” ucap dia. 

Dari sisi sumber daya manusia, BPK Sul-
tra juga telah melakukan upaya perbaikan 
mulai dari koordinasi cara internal dalam 
upaya melakukan peningkatan kinerja dan 
optimalisasi sumber daya. Kemudian dalam 
upaya pencapaian predikat WBBM, juga 
telah dikakukan beberapa upaya perbaikan 
termasuk renovasi bangunan pusat informasi 
dan komunikasi.

Hal ini untuk memberikan peningkat-
an terhadap pelayanan masyarakat dan 
mening katkan budaya membaca terhadap 
pegawai di Perwakilan Sultra. 

Berikutnya, inovasi proyek perubahan, 
yaitu bagaimana supaya pemda bisa dido-
rong untuk melakukan percepatan dalam 
hal penyelesaian kerugian daerah di wilayah 
masing-masing. Ada beberapa Langkah 
upaya yang sudah ditempuh, antara lain me-
lakukan MoU dengan pimpinan daerah.

SETELAH RAIH WBK, 
BPK SULTRA KEJAR WBBM
Semenjak 2018, BPK Sulawesi Tenggara terus meningkatkan 
aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

n Andy Sonny



BPK PERWAKILAN

76 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

“Kita memberikan manual book bagi para 
penyelenggara di wilayah masing-masing untuk 
melakukan percepatan berdasarkan manual 
book yang sudah kita berikan. Itulah yang se-
dang kita tunggu progresnya, apakah ada perce-
patan yang dilakukan. Ada loncatan angka-ang-
ka presentasi,” ucap dia. 

Sementara bagi pegawai yang baru berga-
bung di BPK Sultra, pihaknya telah melakukan 
upaya dalam berkegiatan. Pihaknya juga selalu 
melakukan rotasi kepada para pemeriksa untuk 
menambah pengalaman dalam penugasan pe-
meriksaan. Pegawai baru pun wajib mengikut 
kegiatan diklat, seminar, dan sharing knowledge.

“Selain auditor, kami juga mendorong kepa-
da staf penunjang untuk mengikuti seminar se-
bagai bentuk pengembangan diri dalam upaya 
pencapaian target dalam indikator utama kerja.”

Tantangan
Di saat yang sama, hubungan dengan entitas 

juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini terkait 
dengan karakteristik pemda yang berbeda-beda 
dan karena kondisi wilayah sulawesi Tenggara 
yang berupa daratan dan kepulauan. 

Hal lain yang menjadi tantangan adalah 
penerapan sistem teknologi informasi dan ko-
munikasi oleh pemda di Provinsi Sultra yang 
umumnya masih rendah, sehingga pendekatan 
pemeriksaan berbasis teknologi masih belum 
bisa diterapkan sepenuhnya. 

Selain itu, jumlah anggaran pemeriksaan 
yang semakin minim khususnya di semester II. 

“Jadi pemeriksa angkatan 2019 tidak ditugas-
kan karena terbatasnya anggaran tersebut. Hal 
tersebut menjadi tantangan ke depan, karena di 
tahun 2021 kami menerima 21 orang pegawai 
baru di perwakilan Sultra,” ucap dia.

Solusi untuk saat ini, kata dia, adalah mema-
sifkan komunikasi dengan para entitas. Hal ini 
agar mereka tidak menganggap sederhana atas 
penyelesaian kerugian daerah.

Di masa pandemi ini, ujar dia, sesuai arahan 
pimpinan BPK, Perwakilan Sultra juga melakukan 
kerja dari rumah. Pegawai BPK harus lebih 
mendahulukan kesehatan, tapi tidak melupakan 
tugas pokok. Meski begitu, bekerja dari rumah 
tidak terlalu banyak berpengaruh dengan kinerja 
pegawai.

Pemeriksaan, tutur dia, masih bisa berjalan 
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
Selain itu,  komunikasi dengan para stakeholder 
juga masih berjalan lancar. Semua itu didukung 
oleh aplikasi-aplikasi yang memadai pekerjaan 
sehari-hari.

Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, 
BPK Sultra melakukan pemeriksaan dan membe-
rikan rekomendasi yang bertujuan memberikan 
output atau pengaruh bagi masyarakat, dengan 
kata lain memberikan nilai tambah bagi peme-
rintah daerah dan masyarakat untuk melakukan 
perbaikan atau pembenahan dalam jangka wak-
tu Panjang. Salah satu pilot project pemeriksaan 
Long Form Audit Report (LFAR) di semester I 
2021 adalah melakukan pemeriksaan kinerja atas 
pendapatan pemerintah Provinsi Sultra. l

Dari aspek 
pemeriksaan 
kami juga te-
rus melakukan 
penyempurnaan 
dari sisi pening-
katan kualitas 
perencaaan, 
pelaksanaan, 
pelaporan dan 
rekomendasi 
pemerik saan.
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M
usik merupakan salah 
satu sarana yang efektif 
untuk menyampaikan 
suatu pesan kepada 
masyarakat. Hal ini pula 
yang disadari AudiTunes, 

sebuah komunitas musik yang digagas para 
pegawai Kantor Perwakilan Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) Sumatera Utara (Sumut).

Komunitas tersebut dibentuk oleh Isaac 
Yudhistira, Andri Nurjihadi Putra, Yogi Sa-
tria Yudha, Ainal Iqram, dan Hendro P Sia-
haan. AudiTunes awalnya berkreasi dengan 
meng-cover lagu milik para musisi ternama 
dan mengunggahnya di kanal Youtube. Be-
lakangan, AudiTunes memanfaatkan bakat 
mereka untuk memperkenalkan BPK kepa-
da publik dan menyemangati para insan 
BPK melalui karya yang mereka ciptakan.

Isaac mengatakan, lagu yang mereka 
ciptakan berjudul “Berkarisma untuk Ne-
geri”. Ini merupakan karya cipta perdana 
AudiTunes yang didedikasikan untuk men-
jadi penyemangat zona integritas menuju 
wilayah bebas korupsi (WBK). Lagu ter-
sebut telah diunggah di laman Youtube 
“AudiTunes” pada 11 April 2021 dan sudah 
ditonton sekitar 1.300 kali. Di dalam lagu 
tersebut, AudiTunes turut memasukkan 
katakata  “integritas”, “independen”, dan 
“profesionalisme” yang merupakan ni-
lainilai dasar BPK. Berikut lirik “Berkarisma 
untuk Negeri”.

AudiTunes 
BUKAN SEKADAR 
KOMUNITAS 
BERMUSIK 
DI PERWAKILAN 
SUMUT

Melalui musik, AudiTunes juga ingin 
memperkenalkan BPK kepada publik 
dan menyemangati para insan BPK 
melalui karya yang mereka ciptakan.

Kutumbuhkan asa
Saat bangun pagi
Kuharap hadirku
Berarti tuk negeri

Integritas diri
Menyala di hati
Menjadi perisai

Penangkal godaan

Kulangkahkan kaki dengan semangat
Berkarisma dan raih prestasi
Independen dan profesional

Mengabdi untuk negeri

Yok ayo kawan
Bersama satukan langkah

Sinergi untuk negeri

“Berkarisma 
untuk Negeri”
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Terkait proses pembentukan Komunitas Au-
diTunes, Isaac menceritakan, komunitas terben-
tuk pada Mei 2020. Ia bersama empat teman 
dekatnya, kebetulan sama-sama memiliki hobi 
bermusik. Kendati demikian, Isaac menegaskan 
ia dan keempat temannya tak ingin disebut 
sebagai founder. Sebab, setiap pegawai BPK 
Sumut boleh dan berhak ikut dalam kegiatan 
AudiTunes. “Dari mulai pimpinan perwakilan, 
staf pendukung, office boy, sampai dengan se-
kuriti, semua boleh terlibat,” katanya.

Ia menceritakan, AudiTunes awalnya terben-
tuk dari sekadar untuk iseng-iseng ngeband 
di tengah waktu luang saat sebelum pandemi. 
“Sayangnya saat Mei dan mendekati Lebaran 
ada PSBB. Tapi, Andro saat itu tetap serius 
mengajak kita untuk berkarya. Andro membuat 
contoh lagu, kirim ke saya dan lain-lain, cari 
penyanyi, dan direkam masing-masing apa 
adanya menggunakan ponsel lalu dikumpulkan 
ke Andro. Kemudian, jadilah satu video musik 
Lebaran,” katanya.

Video pertama tersebut adalah medley lagu 
Lebaran dimana tim produksinya masih berna-
ma BPK Sumut KolaboCrazy. Ketika video musik 
tersebut diunggah ke grup Perwakilan Sumut, 
apresiasinya cukup tinggi. Dari apresiasi video 
pertama itulah, kelimanya menilai bahwa jika 
kegiatan ini diseriusi, bisa menjadi sesuatu yang 
bermanfaat. “Dalam arti kita tidak hanya beker-
ja dari sisi formal, tapi juga informal, kita bisa 
memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk 
organisasi,” katanya.

Seusai menyunting video tersebut, tim pro-
duksi mulai berani membuat video klip. Bila se-
belumnya hanya potongan video yang diambil 
menggunakan ponsel, kali ini tim mulai meng-
gunakan kamera. Selain itu, tim mulai menggu-
nakan nama komunitas AudiTunes, baik di kanal 
Youtube maupun instagram. Nama AudiTunes 
diusulkan oleh Yolanda, pegawai BPK Sumut 

yang mengisi suara pada lagu “Berkarisma un-
tuk Negeri”.

 “Ketika itu dia (Yolanda) usul agar namanya 
AudiTunes saja, karena belum ada yang me-
makai. Kalau Auditones kan sudah ada,” ung-
kap Isaac.

Isaac menambahkan, selain dengan pega-
wai, AudiTunes juga menggandeng keluarga 
pegawai untuk ikut serta berbagi bakat menya-
nyi atau bermain musik dalam video klip. 

AudiTunes juga pernah pernah berkolabo-
rasi dengan pegawai perwakilan DKI Jakarta. 
Diharap kan, tutur Isaac, AudiTunes juga bisa 
mengajak perwakil an lain bahkan anggota, Pim-
pinan berkolaborasi dalam membuat musik.

Lintas genre
Anggota komunitas AudiTunes lainnya, Ainal 

Iqram mengatakan, AudiTunes tidak membatasi 
diri ke jenis musik tertentu. Bila melihat video 
klip yang dibuat, kata dia, sudah ada belasan 
video musik dengan beragam genre, mulai 
dari rock, pop, hingga lagu daerah berbahasa 
batak. “Jadi itulah kekhasan AudiTunes, bukan 
band tapi komunitas musik yang merangkul 
semua orang. Berawal dari refreshing spirit itu, 
kita mengemasnya dalam bentuk video. Bisa 

Berwarna dalam artian, 
selain penugasan utama pe-
meriksaaan, pegawai BPK 
juga mempunyai komunitas 
musik sehingga diharap-
kan menjadi semakin solid. 
Karena kita satu dan lain 
semakin punya chemistry.
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disebut kumpulan teman-teman yang mencintai 
musik,” ucap dia.

Terkait pembuatan video klip, Ainal men-
jelaskan tim produksi terbagi dua divisi, yaitu 
divisi audio dan divisi video. Sebelum membuat 
video, dua divisi itu terlebih dahulu membuat 
konsep, dimulai dari mengonsep lagu hingga 
jadi musik setengah jadi. Dari situ AudiTunes 
mengambil gambar-gambar yang sudah dibuat 
konsepnya hingga jadilah sebuah video klip.

Project AudiTunes yang melibatkan personel 

terbanyak adalah project dalam rangka HUT RI 
75 yang berjudul “Hari Merdeka, Berkibarlah 
Bendera Negeriku dan Rayuan Pulau Kelapa 
(Medley)”, yaitu melibatkan 36 personil, dimana 
saat ini menempati views terbanyak di kanal 
Youtube AudiTunes sebanyak 3.1K views.

Ainal menambahkan, lagu ciptaan AudiTu-
nes berjudul “Berkarisma untuk Negeri” sudah 
didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. 
“Lagu ini didedikasikan dalam rangka kantor 
Perwakilan Sumut mencapai zona wilayah bebas 
korupsi,” katanya.

AudiTunes baru-baru ini juga menggarap 
video klip baru bertajuk “Indonesia Jaya” karya 
Chaken Matulatuwa. Video klip tersebut khusus 
dipersembahkan untuk menyambut Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan RI ke-76.

Terlepas dari berbagai karya AudiTunes, 
kelimanya berharap komunitas AudiTunes bisa 
memberi warna berbeda kepada BPK Perwakilan 
Sumut. “Berwarna dalam artian, selain penu-
gasan utama pemeriksaaan, pegawai BPK juga 
mempunyai komunitas musik sehingga diharap-
kan menjadi semakin solid. Karena kita satu dan 
lain semakin punya chemistry. Kemudian, Audi-
Tunes melalui musik bisa menyosialisasikan suatu 
program, edukasi dan lainnya,” katanya. l
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P
andemi Covid-19 tidak 
menghalangi semangat 
insan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) untuk 
terus meningkatkan 
kemampuan diri. Ada 

berbagai komunitas yang menjadi 
wadah bagi para pegawai untuk 
meningkatkan kompetensi. Salah 
satunya adalah kegiatan English 
Connection yang dibentuk kare-
na kebutuhan akan kemampuan 
berbicara dalam bahasa Inggris. 
Apalagi, di saat yang sama, BPK 
aktif membuka peluang  bagi pe-
gawainya untuk melakukan peme-
riksaan di organisasi internasional 
dan ikut serta dalam kegiatan-ke-
giatan internasional lainnya.

Dua admin kegiatan ini, Tri 
Wahyu Bangun Astuti dan Roby 
Ahmad Fauzy menceritakan, pada 
awalnya kegiatan EC terbentuk 
atas dorongan Kepala Biro Humas 
dan Kerja Sama Internasional, 
Selvia Vivi Devianti. Tri Wahyu Ba-
ngun yang biasa dipanggil Bangun 
mengatakan, Kabiro Humas pada 

Maret 2020 mendorong Bagian 
Kerja Sama Internasional untuk 
membentuk wadah bagi pegawai 
yang Ingin mengasah kemampuan 
Bahasa Inggris. 

 “Sebenarnya inisiatifnya karena 

ada kebutuhan, Bu Karo (Selvia Vivi 
Devianti) memberikan dorong an 
untuk membentuk kegiatan ber-
bentuk komunitas Bahasa Inggris, 
untuk mengasah keterampilan pu
blic speaking dalam bahasa asing 
bagi seluruh pegawai BPK. Selama 
ini komunikasi lisan berbahasa Ing-
gris di BPK paling banyak dilakukan 
oleh teman-teman di Bagian Kerja 
Sama Internasional (KSI) saja karena 
tuntutan pekerjaan yang harus ber-
hubungan dengan Supreme Audit 
Institution (SAI) negara lain atau 
organisasi/lembaga audit Interna-
sional.  Namun seiring waktu dan 
perkembangan organisasi BPK ter-
utama dengan banyak terlibat da-
lam kegiatan internasional, penting 
bagi pegawai untuk bisa berbahasa 
inggris baik kemampuan writing 
dan speaking,” ungkap Bangun ke-
pada Warta Pemeriksa.

Kepala Bagian Kerjasama Inter-
nasional, Kusuma Ayu Rusnasanti 
sebagai ketua tim sekretariat ke-
giatan dan Kepala Sub Bagian Ker-
ja Sama Bilateral, Tyas Utami Dib-
yantari serta Kepala Sub Bagian 
IAA, Ami Rahmawati kemudian 

ASAH BERBAHASA INGGRIS 
LEWAT ENGLISH CONNECTION CLUB
English Connection bertujuan mendukung tekad BPK untuk 
memperluas kiprah dan prestasi di dunia internasional dengan 
mengasah kemampuan para pegawai dalam berbahasa Inggris.
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membentuk tim kecil untuk merin-
tis pendirian komunitas tersebut. 
Tim mencari-cari bentuk klub pu
blic speaking bahasa inggris yang 
tepat untuk dapat diimplementa-
sikan di BPK. Desain dan bentuk 
tim berkiblat pada komunitas-ko-
munitas Bahasa Inggris yang sudah 
ada saat ini, misalnya Toastmaster, 
sebuah organisasi nirlaba yang 
fokus pada pengembangan public 
speaking dan kepemimpinan yang 
berasal dari Amerika.

Sebagai bagian dari Tim, Ba-
ngun ditugaskan untuk melakukan 
riset pendirian komunitas bahasa 
Inggris sebagaimana kebutuhan 
BPK. Ia mencari klub, khususnya 
toasmaster melalui media sosial 
berbagai klub yang sudah ada di 
Jakarta. “Saya mencari di media 
sosial klub public speaking ber-
bahasa Inggris. Klub Toastmaster 
sudah ada di beberapa kantor dan 
organisasi baik formal dan non for-
mal di Jakarta, termasuk Kemen-
terian Keuangan dan beberapa 
kantor swasta lainnya”.

“Saya mencari dan menemukan 
klub Toastmaster dekat dengan 
BPK yaitu Klub Toastmaster Keba-
yoran. Saya coba masuk kesana 
dan melihat apa yang dikerjakan”.

Tim lalu mengundang founder 
dari Toastmaster Club Kebayoran, 
Lina Kartasasmita untuk mendis-
kusikan bagaimana sebuah ko-
munitas bahasa Inggris dalam hal 
ini Toastmaster berjalan. Dalam 
diskusi yang dilaksanakan secara 
daring tersebut dibahas bagaima-
na mendirikan Toastmaster klub di 
BPK. Setelah melalui berbagai per-

timbangan, akhirnya diputuskan 
mengadopsi Toastmaster namun 
dengan pola yang dikembangkan 
secara mandiri, sehingga lahirlah 
nama English Connection. 

“EC dibangun dalam rangka 
mengasah kemampuan pu
blic speaking seluruh pegawai 
BPK, namun demikian awalnya 
dikembang kan dan diikuti oleh 
Bagian kami (Bagian Kerja Sama 
Internasional) karena sering ber-
interaksi dengan BPK negara lain 
dalam konteks kerja sama Bilateral, 
Seminar-seminar Internasional, 
Lembaga donor dan kegiatan in-
ternasional lainnya. Menurut saya, 
kemampuan public speaking yang 
baik akan meningkatkan keperca-
yaan diri kita berinteraksi dengan 
orang asing,”ucap dia.

Lebih lanjut Bangun menjelas-

kan, bahwa berdasarkan dokumen 
konsep pembentukan kegiatan,  
tujuan dari pembentukan komu-
nitas ini adalah meningkatkan 
kemampuan dan kebiasaan untuk 
menggunakan Bahasa Inggris da-
lam berkomunikasi, tujuan kedua, 
adalah meningkatkan kemampuan 
public speaking pegawai BPK dan 
juga mendorong leadership”, dan 
tujuan ketiga, mendukung tekad 
BPK untuk memperluas kiprah dan 
keterlibatannya di dunia internasio-
nal. Pertemuan EC pertama kami 
diadakan pada bulan Juli 2020 dan 
selanjutnya  programnya digelar 
secara mingguan.

“EC ditujukan untuk mem-
berikan manfaat optimal dalam 
peningkatan kapasitas, namun 
atmosfirnya dibuat santai dengan 
membicarakan hal-hal ringan, ter-
kait dengan kehidupan sehari-hari, 
isu-isu terkini  dan materi-materi 
pengembangan diri. Tujuan awal-
nya adalah agar peserta merasa 
nyaman, dan mempunyai kebia-
saan berbahasa inggris. Peserta bi-
sa bebas masuk dan keluar selama 
sesi jika terdapat tugas mendesak 
yang tidak bisa ditinggal.” 

Native speaker 
sebagai Mentor

Dalam setiap pertemuan, EC 
menghadirkan native speaker ya-
itu Mr. Andrew Twohiq yang hadir 
sebagai mentor. Menurut Roby, 
Terdapat dua sesi dalam English 
Connection ini, sesi pertama, ada-
lah sesi dimana ada salah seorang 
peserta yang akan sharing dan pre-
sentasi terkait dengan topik yang 
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English Connection (EC) telah berjalan sela-
ma lebih dari satu tahun dan telah menjadi 
tempat belajar bagi Tri Wahyu Bangun 
Astuti, Roby Ahmad Fauzy, dan Andrew 

Twohig. Berbagai metode dan pengalaman yang 
muncul selama kegiatan,  dapat menjadi masukan 
bagi proses belajar. 

Berikut beberapa catatan yang disampaikan 
Andrew terkait dengan EC. 

Topik yang dipilih, bersifat percakapan dan 
tidak memerlukan penelitian atau pengetahuan 
khusus. Hal ini menurut saya sangat baik. Hanya 
saja ada beberapa pengecualian, misalnya terkait 
tema cryptocurrency. Ketika membahas ini, terlihat 
ketidaktahuan peserta terhadap materi diskusi.

Pola pelaksanaan EC konsisten dan tepat:
l English Connection selalu dimulai tepat pukul 

10.00. Andy akan mengecek kesiapan aplikasi 
atau teknologi yang digunakan peserta sehingga 
tidak ada masalah di tengah acara. Andy me-
mastikan bahwa mikrofon dan video semua pe-
serta sudah siap untuk digunakan berbicara atau 
meng ajukan pertanyaan. Hal ini sangat memban-
tu flow dari acara. 

l Selanjutnya Bangun dan Roby bertindak sebagai 
moderator dan co-moderator menyambut pre-
senter, meringkas pembicaraan, dan kemudian 
berdiskusi tentang materi yang dipresentasikan 
sebelumnya.

l Pembawa acara kemudian beralih ke sesi kedua 

dengan membuka diskusi tentang topik terkait. 
Dalam hal ini, Bangun dan Roby sangat efektif 
untuk mendorong peserta terlibat dalam diskusi.

l Saya sendiri merasa yang paling tepat bila tetap 
di belakang, yaitu sampai semua berhenti ber-
bicara. Atau misalnya ada ide menarik muncul 
sehingga saya akan menyela dan berbicara. Se-
panjang diskusi berlangsung, saya akan berusaha 
menjadi orang pertama yang memastikan bahwa 
semua teknologi bekerja dengan baik. Tujuannya 
adalah untuk menjaga semuanya tetap berjalan 
dan terstruktur sehingga dapat mendorong pe-
serta tetap santai. Ini juga membantu mereka 
menemukan kepercayaan diri untuk terjun ke 
dalam diskusi yang mereka pahami dan format 
yang familiar.

Sejauh ini EC berjalan sangat baik. Dengan 
kehadiran terbatas hanya 20 orang dan kehadiran-
nya dilakukan secara sukarela. Sering kali semua 
orang berbicara ketika moderator mempersilakan. 
Dalam beberapa kasus moderator akan memanggil 
orang-orang tertentu untuk berbicara. 

Para peserta tampaknya terlihat tidak terlalu 
agresif dalam berbicara. Hal ini mungkin karena 
setiap pertemuan direkam oleh moderator. Saya 
mencatat beberapa kali peserta masih mengalami 
kesalahan dalam pengucapan. Akan tetapi me-
nurut saya ini adalah hal positif karena EC adalah 
persiapan bagi peserta untuk membuat presentasi 
dalam bahasa Inggris di forum internasional. l

Andrew Twohig

dibahas, setelah presentasi, ang-
gota lain bisa menanggapi atau 
memberikan apresiasi, komentar 
atau opini terhadap presentasi 
yang sampaikan. Selanjutkan sesi 
dua adalah sesi dimana semua pe-
serta diberikan kesempatan untuk 
sharing dalam beropini secara be-
bas terkait tema hari itu. “ 

Lanjutnya, “Hanya saja bagi 
mereka yang baru bergabung 
atau sekadar ingin 

melihat-lihat terlebih dahulu, tidak 
diwajibkan untuk berbicara. Per-
temuan pun dibatasi 20 peserta  
agar semua peserta memiliki ke-
sempatan untuk berlatih berbicara 
dengan durasi maksimal 60 menit 
dalam tiap pertemuannya”.

Sambutan atas kegiatan inipun 
cukup baik. Roby menyebut, “per 
pertemuan pesertanya bisa men-
capai 20 orang. Namun pernah 
pula hanya tujuh orang. Bahkan 
karena daring, ada dua peserta 
yang sedang berada di Amerika 
Serikat ikut bergabung.”

Bangun dan Roby berha-

rap semoga kegiatan ini semakin 
maju dan lebih banyak menjang-
kau pegawai BPK serta berharap 
akan ada klub-klub bahasa asing 
lain di BPK yang bisa mendorong 
kemampuan berbahasa pegawai. 
Apalagi kegiatan ini adalah bagian 
upaya BPK dalam rangka mem-
bangun kapabilitas kemampuan 
pegawai khususnya bahasa yang 
digunakan resmi di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa seperti Mandarin, 
Perancis, Rusia,dan Spanyol. Se-
hingga nantinya bila BPK berkiprah 
lebih luas di PBB, para pegawai 
bisa lebih siap. l

Catatan
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menggelar turnamen e-sport seba-
gai salah satu rangkaian kegiatan 
untuk menyemarakkan HUT ke-76 
RI. Kegiatan tersebut diikuti 56 tim 
dengan total peserta mencapai 566 

orang.
Babak grand final “BPK Online & eSport 

Tournament” digelar pada Kamis (19/8) dan di-
buka oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna. 
Ketua BPK dalam sambutannya menyampaikan, 
kegiatan ini juga ditujukan untuk mengurangi 

tekanan, mengajarkan kepada seluruh peserta 
untuk berbagi dan bekerja sama. “Serta melatih 
fokus yang tentunya juga dapat menciptakan 
kegembiraan namun tetap mematuhi protokol 
kesehatan,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK berharap kegiatan ini dapat men-
ciptakan semangat kebersamaan, mempererat 
tali silaturahmi, dan tentunya dapat membangun 
komunikasi yang efektif antara BPK dengan pu-
blik. Ini mengingat peserta turnamen bukan ha-
nya dari internal BPK, tetapi juga dari PT Taspen 
(Persero) dan masyarakat umum.

MEMBANGUN KEBERSAMAAN 
MELALUI TURNAMEN E-SPORT
Turnamen e-Sport yang digelar BPK tak hanya diikuti internal, 
tapi juga dari PT Taspen (Persero) dan masyarakat umum.
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“Kompetisi ini dirangkai dengan tema Se-
mangat Untuk Negeri (SUN). BPK harus mem-
buktikan bahwa pandemi Covid-19 tidak me-
nyurutkan langkah untuk terus berkarya, berkrea-
si, dan memberikan yang terbaik untuk negeri 
tercinta ini,” ungkapnya.

“Saya mengapresiasi dan mendukung tur-
namen e-Sport yang diselenggarakan yang me-
lombakan permainan Player Unknown’s Battle-
grounds (PUBG) dan Mobile Legends: Bang 
Bang (MLBB). E-Sport ini dipilih karena yang 
paling relevan dengan perayaan HUT Kemerde-
kaan RI ini,” tambahnya.

Ketua BPK menyebutkan, pemilihan e-Sport 
sebagai salah satu lomba untuk memeriahkan 
HUT Kemerdekaan RI, selain dari popularitasnya 

yang semakin meningkat, juga potensinya untuk 
melatih kerja sama dan pembelajaran tim. Selain 
itu, dapat melatih peserta dalam membuat kepu-
tusan di tengah situasi yang kritis.

Sebelumnya, penyelenggaraan e-Sport BPK 
untuk games PUBG dan MLBB juga pernah di-
gelar dalam rangka peringatan HUT ke-74 BPK. 
Pada peringatan HUT ke-74 BPK tersebut, tur-
namen e-Sport diikuti sebanyak 51 tim (jumlah 
peserta 342 orang) dan 46 peserta perorangan. 
Kali ini dalam rangka menyemarakkan HUT ke-
76 Kemerdekaan RI, jumlah tim yang bertanding 
sebanyak 56 tim dengan total peserta sebanyak 
566 orang.

“Saat pembukaan turnamen tersebut yaitu 
pada Senin (16 Agustus 2021), turnamen ini di-
tayangkan secara live streaming di channel resmi 
Youtube BPK. Konten ini telah ditonton lebih da-
ri 3.000 orang sejak pagi hingga sore hari pada 
hari tersebut. Hal ini membuktikan bahwa popu-
laritas kedua game tersebut telah berkembang 
semakin meluas di segala kalangan,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal 
BPK Bahtiar Arif, para pejabat dan pelaksana di 
lingkungan BPK, Direktur Perencanaan, Aktuaria 
PT Taspen (Persero) Wahyu Tri Rahmanto, Direk-
tur Investasi PT Taspen (Persero) Rony Hanityo 
Aprianto, dan para jurnalis dari berbagai media 
gamers. l

Kompetisi ini dirangkai 
dengan tema Semangat 
Untuk Negeri (SUN). BPK 
harus membuktikan bahwa 
pandemi Covid-19 tidak 
menyurutkan langkah un-
tuk terus berkarya, ber-
kreasi, dan memberikan 
yang terbaik untuk negeri 
tercinta ini.

n Agung Firman Sampurna

n Bahtiar Arif
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P
andemi Covid-19 mengubah pola 
kehidupan masyarakat, tak terkecuali 
anak-anak. Anak-anak yang sebelum-
nya cenderung menghabiskan waktu 
dengan beraktivitas di luar rumah, 
terutama ke sekolah, saat ini lebih 

banyak melakukan kegiatan di dalam rumah. Hal 
ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi orang 
tua, yaitu bagaimana melindungi sambil memoti-
vasi anak selama pandemi.

Hal tersebut menjadi bagian dari penjelasan 
narasumber dr Aisah Dahlan dalam Seminar Pendi-
dikan yang digelar Dharma Wanita Persatuan BPK, 
Kamis (29/7). Aisah menjelaskan, hal pertama yang 
patut menjadi perhatian orang tua adalah melin-
dungi anak secara fisik, terutama dari serangan 
Covid-19. Sehingga, kata dia, hal yang pertama 
perlu dilakukan adalah menjaga imunitas anak.

Ia menjelaskan respons imun seseorang terdiri 
atas respons alami dan adaptif. Saat ini, selain 
meningkatkan respons imun alami, anak juga per-
lu diajarkan adaptif terhadap penyakit. Makanya, 
karena tubuh belum mengenal Covid-19, anak 
diajak untuk melakukan aktivitas di rumah. Selain 
itu, orang tua patut menjaga pola makan anak 
dan berjemur di bawah terik matahari.

“Dan juga tidur. Banyak kita mengabaikan ti-
dur. Apalagi untuk mereka yang sedang sakit, saat 
tubuh mengajak ingin tidur, maka tidurlah, bangun 
jetika ingin shalat, kalau perlu shalat dalam ke-
adaan tidur. Karena tidur ini, apalagi kalau sedang 
sakit, dia akan membentuk imunitas. Jadi ketim-
bang makan, tidur itu lebih penting. Karena kalau 
kita makan, malah memberi makan si virus itu. Dan 
jangan lupa minum. Jadi makan kalau ketika ada 
nafsu makan itu yang benar sebetulnya,” tutur dia.

MEMOTIVASI DAN MELINDUNGI ANAK 
DI MASA PANDEMI
Selain meningkatkan respons imun alami, 
anak juga perlu diajarkan adaptif terhadap penyakit.

n Aisah Dahlan

n Isma Yatun
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Terlepas dari menjaga dan melindungi anak se-
cara fisik, Aisah juga mengingatkan para orang tua 
melindungi anak secara batiniah. Ia menyebutnya 
sebagai bahasa kasih. Ia menjelaskan, di dalam otak 
manusia ada kelenjar kecil yang bernama pituitary. 
Kelenjar ini menghasilkan hormon, dimana Aisah 
menyebutnya hormon cinta. Hanya saja hormon ini 
perlu distimulasi karena fungsinya walau tidak seca-
ra langsung juga bisa memperkuat imunitas.

“Setiap kali saya memberi materi, pasti saya 
mengingatkan bagaimana sistem kerja tubuh. Jadi 
dari otak ini ada kabel-kabel 
saraf nanti jalan di tulang 
belakang, nanti dari tulang 
belakang jalan kabel-kabel 
sarafnya juga ke seluruh tu-
buh. Karena di otak kita, di 
tubuh kita ini, isinya listrik. 
Listrik ini membawa pesan 
apa yang ada isinya di otak. 
Jadi kalau anak-anak kita 
minta melakukan sesuatu, dan dia belum tahu ca-
ranya, itu dia makanya kita perlu kasih tahu, kita 
perlu sampaikan dan ajarkan,” tutur dia.

Akan tetapi, menurut dia, saat ini banyak orang 
tua yang belum mengajarkan sesuatu, tetapi sudah 
memberikan perintah sehingga membuat anak 
bingung. Ia mengingatkan agar semua dilakukan 
dengan lemah lembut, termasuk ucapan kepada 
anak. Muslim, menurut dia, telah diingatkan Allah 
dalam surat Al Imran ayat 159 untuk selalu bersi-
kap lembut.

“Itulah buat keluarga Muslim, apapun yang di-
minta untuk mengerjakan sesuatu itu kita diminta 
untuk melafadzkan basmalah, agar basmalah ini 
jalan ke sistem saraf, jalan ke otak kita, menge-
luarkan hormon bahagia dan masuk ke dalam 
pembuluh darah, masuk ke jantung,” ucap dia.

Selain lemah lembut, ia juga meminta hati-hati 
dalam memberikan label kepada anak. Karena 
label itu akan membentuk jati diri anak, termasuk 
citra negatif. “Orang tua perlu mengetahui gaya 
komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan 
pada siapapun, pada anak-anak, pada pasangan, 
seperti menyalahkan, memerintah, meremehkan, 
menyudutkan dan menyindir,” katanya.

Tantangan belajar daring
Sementara itu dalam seminar pendidikan ini, 

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma 
Yatun juga mengingatkan metode pembelajaran 
online atau daring menjadi tantangan bagi semua 

pihak yang terlibat dalam du-
nia pendidikan dan parenting. 
Salah satu tantangan yang 
dihadapi adalah penurunan 
motivasi dalam belajar anak.

Isma Yatun dalam pidato-
nya mengatakan, penurun an 
motivasi belajar pada anak 
perlu diwaspadai. Menurut-

nya, penurunan motivasi belajar sangat berpenga-
ruh ke banyak aspek, seperti pemaham an, kreativi-
tas, produktivitas, dan tentunya hasil pembelajaran 
yang menjadi tidak maksimal. “Hal tersebut tidak 
lepas dari banyak faktor, di antara nya keterbatasan 
penguasaan gadget, materi pembelajaran yang 
kurang variatif dan menarik, serta rasa bosan anak 
ketika harus belajar di rumah tanpa bertemu guru 
dan teman,” jelasnya pada seminar dengan tema 
“Tips dan Trik Memotivasi dan Melindungi Anak di 
Masa Pandemi” tersebut.

Kondisi seperti saat ini menjadi tantangan bagi 
orang tua ketika mendampingi putra-putri mereka 
belajar. Kepada para peserta yang hadir, Isma Ya-
tun berharap agar mereka dapat memahami bah-
wa anak banyak kehilangan kesempatan bermain 
dan mengenal alam terbuka.

Menurut hasil survei Tanoto Foundation, dise-
butkan bahwa sekitar 56 persen orang tua kurang 
sabar dalam mendampingi dan menangani ke-
mampuan anak dalam berkonsentrasi saat belajar. 
Oleh karena itu, seminar pendidikan ini diharapkan 
dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, 
dan pemahaman baru kepada orang tua dalam 
menyelesaikan problematika mendampingi anak-
anak di masa pandemi.

“Orang tua dapat memberikan motivasi tidak 
hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada diri 
sendiri untuk memiliki mental yang tangguh dalam 
mendidik anak di masa pandemi ini dan untuk se-
lalu menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke 
hari,” pungkas Isma Yatun. l
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M
asa pensiun harus disiapkan secara 
matang. Kesiapan finansial menja-
di faktor utama. Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) amat menyadari 
hal tersebut. Atas alasan itulah, BPK 
menyediakan program persiapan 

pensiun sebagai bentuk penghargaan terhadap pega-
wai yang telah mengabdikan dirinya. 

Kepala Biro SDM BPK Dadang Ahmad Rifai menje-
laskan, program persiapan pensiun diwujudkan dalam 
kegiatan pembekalan bagi pegawai BPK yang bertu-
juan membekali pegawai yang akan menapaki masa 
pensiun dengan beragam pengetahuan dan keterampi-
lan yang dibutuhkan untuk membantu pegawai menye-
suaikan diri pada masa pensiun.

BPK telah menyelenggarakan Pembekalan Persia-
pan Pensiun sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut seja-
lan dengan tugas fungsi Biro SDM dalam hal ini Subba-
gian Remunerasi. 

Pembekalan dilaksanakan sedikitnya satu kali sesuai 
dengan jumlah pegawai yang akan menjalani masa 
purnabakti. 

Sampai saat ini, pembekalan yang telah dilaksa-
nakan adalah 18 kali (18 angkatan) dengan jumlah 
peserta maksimal 30 orang setiap angkatan. Rata-rata 
peserta merupakan pegawai yang 1-5 tahun akan me-
laksanakan masa purnabakti.

“Pembekalan persiapan pensiun merupakan sesua-
tu yang penting dilaksanakan di BPK untuk membekali 
pegawai yang akan memasuki masa purnabakti untuk 
meminimalisir dampak negatif pensiun,” kata Dadang.

Menurut Dadang, hal tersebut didasari hasil Survei 
Program Persiapan Pensiun BPK RI pada 2011 yang an-
tara lain menunjukkan beberapa hal: 
a. Satu dari tiga orang calon pensiunan BPK berpotensi 

mengalami shock/guncangan, depresi, frustasi mau-
pun post power syndrome saat memasuki pensiun.

b. Hampir separuh responden menyatakan mengalami 
kecemasan akan pensiun. Adapun alasan kecemasan 
yang paling banyak dirasakan adalah menurunnya 
pendapatan.

c. Mayoritas responden menyatakan bahwa untuk pen-
siun seseorang memerlukan persiapan.

d. Lebih dari separuh responden menyatakan bahwa 
pensiun bulanan yang akan mereka terima nantinya 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

e. Mayoritas responden menyatakan bahwa aktivitas 
yang paling ingin ditekuni setelah pensiun adalah 
berwirausaha.
Dadang mengatakan, Pembekalan Persiapan Pen-

siun pegawai BPK merupakan wujud penghargaan BPK 
terhadap pengabdian para pegawai yang bertujuan 
untuk membekali pegawai yang akan memasuki masa 
pensiun dengan pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan. “Ini penting untuk membantu pegawai 
menyesuaikan diri dengan masa pensiun agar tetap hi-
dup bahagia sejahtera di masa tua,” katanya.

Menurut dia, ada sejumlah manfaat yang bisa dida-
pat dengan mengikuti program ini. Pertama, memiliki 
kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapi masa 
pensiun. Kedua, memahami pentingnya kesehatan jas-
mani dan rohani yang baik, didukung oleh kemampuan 
melakukan kebiasaan dan gaya hidup yang sehat.

Selain itu, agar mampu merencanakan dengan ma-
tang pilihan aktivitas untuk kemudian membuat renca-
na hidup yang akan dijalani pada saat pensiun. 

MEMBEKALI PEGAWAI 
SEBELUM MEMASUKI MASA PENSIUN
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, hampir separuh responden menyatakan 
mengalami kecemasan terkait pensiun. Adapun alasan kecemasan yang paling banyak 
dirasakan adalah menurunnya pendapatan.

n Dadang Ahmad Rifai
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Memiliki keterampilan dalam merencanakan dan 
mengelola keuangan dengan baik untuk hidup man-
diri secara layak di hari tua dan memperoleh wawasan 
kewirausahaan dan dapat mengaplikasikannya sesuai 
minat pegawai.“Sasaran program ini adalah pegawai 
yang memiliki masa kerja 1 – 5 Tahun akan menjelang 
pensiun,” katanya. 

Ia menambahkan, informasi terkait pelaksanaan 
kegiatan persiapan pensiun pegawai akan disampai-
kan ke tiap unit satuan kerja dalam bentuk Nota Dinas 
penawaran keikutsertaan pegawai berdasarkan hasil 
inventarisasi data pegawai yang sudah memenuhi kri-
teria. Nota Dinas tersebut selain disampaikan langsung 
ke tiap unit satuan kerja, juga akan diinformasikan 
melalui aplikasi SISDM sehingga para pegawai yang 
nama-namanya tercantum pada lampiran Nota Dinas 
penawaran dapat secara proaktif menghubungi Biro 
SDM atau Subbagian SDM terkait.

“Keikutsertaan dalam program ini bersifat tidak wajib, 

sehingga pegawai perlu melakukan konfirmasi kepada Bi-
ro SDM untuk menyataan kesediaannya dalam meng ikuti 
program persiapan pensiun melaui Nota Dinas usulan 
dari unit satuan kerja terkait,” ungkap Dadang.

Selain program persiapan pensiun yang dilaksa-
nakan secara reguler, kata Dadang, Biro SDM juga 
menyelenggarakan program tambahan lainnya berupa 
program pembekalan teknis yang diberikan secara khu-
sus dengan fokus di bidang kewirausahaan yang dimi-
nati. Selain sesuai dengan peminatan pegawai, dengan 
adanya pembekalan teknis diharapkan pegawai dapat 
mengukur dan mengaplikasikan sesuai dengan kapabi-
litas/kemampuan pegawai baik di sisi material maupun 
non material. 

Dalam pelaksanaannya, pegawai akan dibekali de-
ngan kemampuan analisa dan teknis wirausaha dengan 
memperhatikan 4 aspek perencanaan bisnis/wirausaha, 
yaitu Keuangan, Pemasaran, Operasional, dan Sumber 
Daya. l

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Program Persiapan Pensiun

Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyiapkan data Daftar Rencana 
Pensiun (DRP). Data tersebut dapat diperoleh dari Subbagian Mutasi dan Pemberhentian. Dari 
data awal tersebut dilakukan verifikasi kembali datadata calon peserta melalui SISDM dan disusun 
daftar nama pegawai yang akan diusulkan untuk menjadi peserta sesuai dengan kriteria yang diten-
tukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Membuat nota dinas usulan peserta dan mendistribusikannya ke masing-masing unit satuan kerja 
terkait. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Unit satuan kerja mengirimkan nota dinas terkait nota dinas usulan peserta tersebut mengenai 
kesediaan pegawai pada unit satuan kerjanya untuk mengikuti kegiatan Program Persiapan Pensiun 
paling lambat 7 hari kerja setelah nota dinas ditandatangani Kepala Biro SDM. Berdasarkan nota 
dinas dari unit satuan kerja, Subbagian Remunerasi membuat daftar calon peserta dalam waktu 1 
(satu) hari kerja.

Setelah batas waktu pendaftaran berakhir, Subbagian Remunerasi membuat nota dinas pemang-
gilan peserta dan mendistribusikannya ke masing-masing unit satuan keja terkait. Kegiatan ini 
dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari kerja. (Sebagai catatan: jika jumlah pegawai yang mendaf-
tar melebihi kuota, maka akan diprioritaskan bagi pegawai yang paling mendekati usia pensiun, 
selebih nya akan menjadi calon peserta cadangan).

Unit satuan kerja atau pegawai yang sebelumnya sudah mendaftar dapat melakukan konfirmasi 
ulang terkait kesediaannya mengikuti kegiatan Program Persiapan Pensiun paling lambat 5 hari ker-
ja setelah nota dinas ditandatangani Kepala Biro SDM. Selanjutnya Subbagian Remunerasi mem-
buat daftar peserta dan melakukan koordinasi dengan pihak penyedia jasa pembekalan. Kegiatan 
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Berdasarkan data daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan Program Persiapan Pensiun maka 
Subbagian Remunerasi membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) perjalanan dinas peserta dan 
mengajukan uang muka ke Biro Keuangan, dan menyiapkan Surat Tugas serta SPPD bagi peserta 
yang berasal dari kantor pusat dan panitia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) 
hari kerja.

a

b

c

d

e

f



KEPEGAWAIAN

91WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 8  n  VOL. IV  n  AGUSTUS 2021

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
berupaya memberikan perlindung-
an kesehatan secara maksimal 
kepada para pegawai. Selain BPJS 
Kesehatan, para pegawai bisa men-
dapatkan perlindungan tambahan 

dengan menggunakan asuransi swasta. 
Ketua Korpri BPK yang juga Auditor Utama 

Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa menga-
takan, meski pegawai telah terlindungi oleh 
BPJS Kesehatan, namun ada masukan untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan. Dalam me-
nyediakan asuransi swasta, pihaknya bekerja sa-
ma dengan Inhealth Mandiri. 

“Kita melakukan MoU dengan Inhealth Man-
diri, lalu kita tawarkan kepada pegawai. Pada 
waktu itu kita berharap seluruh pegawai bisa ikut 
dalam program ini untuk peningkatan pelayanan 
kesehatan,” ucap dia kepada Warta Pemeriksa. 

Terkait dengan jenis asuransinya, Korpri BPK 
bekerja sama dengan Inhealth Mandiri dalam 
program bernama Manage Care. Asuransi kese-
hatan Inhealth sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu 
Manage Care dan Indemnities Care. 

Dalam program perlindungan kesehatan ini, 
peserta bisa langsung memanfaatkan fasilitas 
pelayanan terkait kebidanan, anak, THT, mata, 
dan gigi, tanpa rujukan. Selain itu, tutur dia, ha-
rus menggunakan rujukan. “Karena kita kelasnya 
smart gold kelas 1, jadi rujukannya harus dari 
faskes 1. Harapan kita, jangan memilih faskes 
yang sama dengan faskes BPJS. Nah selain 5 
penyakit tadi butuh rujukan, kecuali kalau kelas-
nya platinum. Kalau platinum bisa tanpa rujukan. 
Bedanya rujukan kita dengan BPJS, kalau BPJS 
itu rujukannya zona, kalau kita rujukannya bebas, 
bebas zona, antar provinsi juga bisa,” tutur dia.

Awalnya, ucap dia, program inhealth diperun-
tukan pegawai aktif, baik tetap maupun kontrak. 
Hanya saja, beberapa mantan pegawai atau pen-
siunan juga ingin mengikuti program itu. Atas 
alasan itu, Korpri BPK mencoba memfasilitasi 
selama peserta masih mampu membayar dan In-
health Mandiri tidak mempermasalahkan.

Menurut Dori, program ini tentu sangat ber-

manfaat bagi teman-teman yang telah pensiun. 
Apalagi, beberapa pensiunan merasa mengalami 
cukup banyak kemunduran. Beberapa testimoni 
menyebut bahwa teman-teman pensiun amat 
terbantu dengan mengikuti program ini. Bahkan, 
menurut mereka pengurusannya sangat mudah, 
khususnya di rumah sakit yang bekerja sama 
dengan Inhealth.

“Dan temanteman yang sudah pensiun itu 
sangat berterima kasih kepada Korpri kepada 
BPK, karena masih bisa mengikuti Inhealth Man-
diri ini. Mereka merasakan manfaatnya sangat 
besar bagi kesehatan mereka. Kemarin ada yang 
beberapa yang dirawat di rumah sakit, masih 
ditangani oleh Inhealth Mandiri dan prosesnya 
sangat mudah,” tutur Dori.

Meski begitu, ada beragam tantangan yang 
dihadapi dalam program ini. Hal itu karena pada 
awalnya banyak pegawai yang merasa keberat-
an. Namun seiring waktu, banyak pegawai yang 
berpartisipasi setelah mengetahui manfaat yang 
didapat. 

“Program ini bersifat sukarela. Total saat ini 
ada sekitar 7.000 anggota Inhealth dari BPK, baik 
pegawai maupun keluarganya,” katanya. l

MELINDUNGI PEGAWAI 
DENGAN ASURANSI TAMBAHAN
Selain pegawai aktif, program Inhealth Mandiri juga bisa diikuti pensiunan.

n Dori Santosa
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P
residen Joko Widodo (Jokowi) 
meng apresiasi berbagai inovasi 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dalam melakukan pemeriksaan ke-
uangan negara di masa pandemi 
Covid-19. Presiden pun menghar-

gai upaya BPK dalam memberikan informasi 
temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh 
pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam 
pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Ma-
jelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021, di 
gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin 
(16/8). Presiden mengatakan, di tengah kebu-
tuhan pemerintah untuk bertindak cepat men-
yelamatkan masyarakat dari dampak pandemi 
Covid-19, peran pemeriksaan oleh BPK RI 
telah dilakukan beberapa penyesuaian.

Presiden menekankan, situasi pandemi 
bukan situasi normal. Keuangan negara pun 
tidak bisa diperiksa de ngan standar situasi 
normal. “Yang utama adalah menyelamatkan 
rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum 
tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk 
mewujudkan Akuntabilitas untuk Semua di ne-
gara kita patut untuk dihargai,” kata Presiden.

“Saya mengapresiasi upayaupaya BPK 
untuk memberikan informasi temuan pemerik-
saan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik 
di pusat maupun di daerah,” ujar Presiden 
menambahkan.

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presi-
den juga menekankan bahwa akuntabilitas dan 
tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. 
Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpin-
an yang responsif dan konsolidatif, menjadi 
kunci dalam menangani pandemi.

“Sejak awal pandemi, lembaga legislatif 
dan lembaga pemeriksa memberikan dukung-
an kepada pemerintah untuk cepat mengon-
solidasikan kekuatan fiskal,” kata Presiden.

PRESIDEN APRESIASI INOVASI PEMERIKSAAN BPK
Salah satu langkah adaptif yang dilakukan BPK dalam menghadapi kondisi 
pandemi saat ini adalah penerapan remote audit.

Saya mengapresiasi upa-
ya-upaya BPK untuk mem-
berikan informasi temuan 
pemeriksaan agar ditindak-
lanjuti oleh pemerintah, baik 
di pusat maupun di daerah.
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Menurut Presiden, kapasitas kelembagaan 
negara dalam merespons pandemi juga sema-
kin terkonsolidasi dan bekerja semakin respon-
sif. “Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani 
secara cepat dan terkonsolidasi, dengan 
merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan 
teknologi.”

Seperti diketahui, BPK sebagai lembaga 
yang mendapat mandat dari Undang-Undang 
untuk melakukan pemeriksaan keuangan ne-
gara, terus melakukan inovasi dalam pelaksa-
naan pemeriksaannya. Hal ini dilakukan BPK 
sebagai upaya untuk merespons setiap per-
ubahan yang terjadi saat ini.

Salah satu langkah adaptif dalam mengha-
dapi kondisi pandemi saat ini adalah penerap-
an remote audit. Remote audit adalah audit 
yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di 
luar lokasi pemeriksaan. Audit tetap akan men-
cakup semua area, akan tetapi menggunakan 
teknologi digital untuk mendukung penilaian 
atau pengujian ketika kunjungan ke lokasi ti-
dak dimungkinkan.

Teknologi yang berkembang secara masif 
dan kondisi pandemi Covid-19 memang men-
jadi cambuk bagi BPK untuk mendapatkan 
bentuk pemeriksaan yang paling tepat dan 
sesuai. Hal itu juga mendorong proses peme-
riksaan berkembang menjadi lebih cekatan 
dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui 
modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan 
prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan 
teknologi informasi.

Pada Pemeriksaan atas Laporan Keuang-
an Tahun 2020, misalnya, BPK menginisiasi 
pemanfaatan berbagai data elektronik yang 
berasal dari kementerian/lembaga dan pihak 
terkait lainnya dalam aplikasi BPK Big Data 
Analytics (BIDICS) sebagai bagian dari e-Audit.

Output aplikasi BIDICS di antaranya berupa 
data tren anggaran dan realisasi pendapatan 
serta profil pelaksana/penyedia jasa pekerjaan. 
Data tersebut telah dimanfaatkan oleh pemerik-
sa untuk memahami entitas terkait identifikasi 
anomali sebagai bagian dari prosedur analitis, 
penilaian, dan respon terhadap risiko serta 
mengoptimalkan risk based audit dalam me-
nentukan fokus dan sampel pemeriksaan.

Pemanfaatan data yang dihasilkan BIDICS 
sangat bermanfaat, khususnya dalam pemerik-
saan yang dilakukan secara jarak jauh (remote 
audit) yang telah dilakukan BPK selama Tahun 
2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19. l
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A
uditorat Keuangan 
Negara (AKN) V Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) melakukan be-
berapa kegiatan focus 
group discussion (FGD) 

dan work shop. Hal ini sebagai persiapan 
pemeriksaan tematik lokal 2021 dimana 
AKN V menjadi koordinator pelaksanaan-
nya.      

Pada tahun ini, pemeriksaan tematik 
lokal BPK mengusung dua tema. Dua 
tema tersebut “Pemeriksaan Kinerja Atas 
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah un-
tuk Mendorong Kemandirian Fiskal” dan 
“Pemeriksaan Kinerja Upaya Pemerintah 

Daerah dalam Mendorong Kemu dahan 
Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman Modal”. 

Terkait dengan itu, FGD dan work
shop yang digelar oleh AKN V yakni, per-
tama workshop Persiapan Pemeriksaan 
Tematik Kinerja Atas Pengelolaan Pen-
dapatan Asli Daerah untuk Mendorong 
Kemandirian Fiskal yang digelar pada 
27-28 Juli 2021. Kegiatan ini merupakan 
persiapan pemeriksaan pendahuluan 
tematik kinerja atas upaya pemerintah 
daerah (pemda) dan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) dalam mengop-
timalkan pendapatan asli daerah untuk 
mendukung kemandirian fiskal daerah.

AKN V GELAR KEGIATAN PERSIAPAN 
PEMERIKSAAN TEMATIK LOKAL 2021
Persiapan pemeriksaan tematik lokal diikuti oleh seluruh perwakilan 
di lingkungan AKN V dan VI.

mindandi-freepik
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Workshop diselenggarakan dengan 
beberapa tujuan. Pertama, memperoleh 
informasi terkait dengan peran Kemendagri 
dalam mendorong pemda untuk mengopti-
malkan PAD. Kedua, memperoleh informasi 
terkait dengan isu-isu permasalahan dalam 
desain desentrali sasi/otonomi daerah, op-
timalisasi PAD, dan perubah an peraturan 
perundangan/kebijakan terkait dengan pajak 
daerah dan retribusi daerah.

Ketiga, memperoleh informasi terkait de-
ngan hasil pelaksanaan reviu kemandirian 
fiskal daerah dan faktorfaktor yang dapat 
meningkat kan kemandirian fiskal daerah. 
Keempat, memperoleh informasi terkait de-
ngan kebijakan dan upaya optimalisasi PAD 
serta hambatannya. 

Kelima, mendiseminasi program pemerik-
saan pendahuluan tematik kinerja atas upaya 
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 
pendapatan asli daerah untuk mendukung 
kemandirian fiskal daerah. Sehingga tim 
pemeriksa memperoleh pemahaman atas 
program pemeriksaan sebelum pemeriksaan 
pendahuluan.  

Output yang diharapkan adalah pema-
haman para pemeriksa atas isu dan topik 
tersebut. Termasuk juga pemahaman terkait 
program pemeriksaan pendahuluan tematik 
kinerja atas upaya pemda dan Kemendagri 
dalam mengoptimalkan pendapatan asli 
daerah untuk mendukung kemandirian fiskal 
daerah.

Kegiatan kedua, yakni FGD Pelayanan 
Perizin an dalam Rangka Kemudahaan Ber-
usaha pada 7-8 Juli 2021. Pelaksanaan 
kegiatan ini dilandasi atas pentingnya pena-
naman modal atau investasi di daerah. 

Hal ini sesuai dengan Renstra BPK perio-
de 2020-2024. Dikatakan bahwa BPK akan 
mengimplementasikan pemeriksaan tematik 
lokal untuk mengawal pembangunan dan isu 

strategis di tingkat daerah.
Tujuan penyelenggaraan FGD adalah 

untuk membahas isu-isu terkait dengan pe-
layanan perizinan, penanaman modal, inves-
tasi, dan ekosistem berusaha. Sehingga ada 
masukan bagi kelompok kerja pemeriksaan 
kinerja untuk merencanakan pemeriksaan.

FGD ini diikuti oleh 85 peserta yang ter-
diri dari para tujuh kepala Perwakilan dan 
kepala Auditorat. Kemudian 78 peserta dari 
pokja dan tim pemeriksa.

Ketiga, workshop Persiapan Pemeriksaan 
Kinerja (Pendahuluan) Upaya Pemerintah 
Daerah dalam Mendorong Kemudahan 
Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal pada 29-30 Juli 2021. 
Kegiatan ini digelar untuk menyiapkan 
pemeriksaan pendahuluan agar mencapai 
tujuan yang diinginkan. Apalagi meng ingat 
pemeriksaan tematik melibatkan seluruh 
Perwakilan BPK yang memerlukan kesera-
gaman pemahaman. 

Workshop antara lain diisi oleh Direktur 
Dekonsentrasi Tugas Perbantuan dan Kerja 
Sama Dit jen Bina Administrasi Kewilayahan 
Prabawa Eka Soesanta. Dia berbicara me-
ngenai Peran Kemendagri Terkait dengan 
Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendo-
rong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayan-
an Perizinan dan Penanaman Modal.

Terakhir, FGD Kebijakan Penanaman 
Modal dan Kemudahan Berusaha di Era UU 
Cipta Kerja Serta Proses Bisnis, Penerapan, 
dan Pengawas an OSS RBA di Daerah pada 
23 Agustus 2021. Penye lenggaraan FGD ini 
untuk membahas kewenangan dan kendali 
serta hal yang harus dipersiapkan pemda 
pada era cipta kerja. Termasuk juga proses 
bisnis, penerapan, dan pengawasan peng-
gunaan OSS RBA dalam pelayanan perizinan 
berusaha di daerah sebagai masukan bagi 
kelompok kerja pemeriksaan kinerja. 

Rangkaian kegiatan FGD antara lain me-
liputi pemaparan Direktur Pengembangan 
Sistem Perizinan Berusaha BKPM, Edy Junaedi. 
Dia memaparkan tentang Kebijakan Penanam-
an Modal dan Kemudahan Berusaha di Era UU 
Cipta Kerja dan Proses Bisnis, penerapan dan 
pengawasan OSS RBA di daerah.

Dalam pelaksanaannya, persiapan pe-
meriksaan tematik lokal tersebut diikuti oleh 
seluruh perwakilan di lingkungan AKN V dan 
VI. l

Tujuan penyelenggaraan FGD 
adalah untuk membahas isu-isu 
terkait dengan pelayanan perizin-
an, penanaman modal, investasi, 
dan ekosistem berusaha.
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S
esuai dengan rencana strate-
gis (ren stra), Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) melaksanakan 
pemeriksaan tematik nasional, 
tematik lokal, dan tematik sig-
nifikan lainnya. Terkait de ngan 

itu, Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI 
BPK melakukan beberapa kegiatan focus 
group discussion (FGD) dan workshop. Hal 
ini sebagai persiapan pemeriksaan tema-
tik nasional 2021 dimana AKN V menjadi 
koordinator pelaksanaannya.      

Tema pemeriksaan tematik nasional 
2021 yaitu pertama, Pemeriksaan Kinerja 
Atas Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Co-
vid-19 dalam Rangka Percepatan Penang-
gulangan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 
dan Semester I 2021. Kedua, Pemeriksaan 
Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama In-
dustri dalam Rangka Mewujudkan Sumber 
Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing. 

KEGIATAN PERSIAPAN AKN VI 
TERKAIT PEMERIKSAAN TEMATIK 
NASIONAL 2021
AKN VI bersama AKN V juga melakukan persiapan 
untuk pemeriksaan tematik lokal.

pressfoto-freepik
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Workshop dan FGD yang digelar AKN 
VI yaitu, pertama, FGD Persiapan Peme-
riksaan Pendahuluan Tematik Kinerja Atas 
Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 
dalam Rangka Percepatan Penanggulang-
an Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dan Se-
mester I 2021. Dengan acara ini diharapkan 
peserta diharapkan mampu memahami 
kegiatan vaksinasi Covid-19. 

Mulai dari tahap perencanaan, peng-
adaan, distribusi, pelayanan vaksinasi, 
pendanaan, teknologi informasi, sampai 
dengan proses monitoring dan evaluasi. 
Workshop ini merupakan persiapan awal 
bagi seluruh pemeriksa sebelum dimulai-
nya rangkaian kegiatan pemeriksaan.

Acara ini diikuti oleh pemeriksa di 
lingkung an AKN VI (sebagai koordinator), 
AKN V, AKN VII, dan seluruh Perwakilan di 
Indonesia. Jumlah peserta yang hadir se-
banyak 361 orang. 

Acara kedua, FGD Arah dan Kebijakan 
Pendidikan Vokasi dalam Rangka Pemerik-
saan Kinerja Atas Pendidikan dan Pelatihan 
Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha 
dan Dunia Industri dalam Mewujudkan 
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan 
Berdaya Saing. FGD ini dilaksanakan dalam 
rangka penggalian informasi atas kebijakan 
yang telah ditempuh pemerintah untuk 
mengatasi permasalahan yang terkait. 

FGD ini menghasilkan beberapa hasil. 
Pertama, penjelasan mengenai arah kebi-
jakan pembangunan SDM berkualitas dan 
berdaya saing. Terutama untuk program 
prioritas 7, yaitu ‘Produktivitas dan Daya 
Saing dalam RPJMN 2020-2024’. Kedua, 
kebijakan dan implementasi pendidikan 
dan pelatihan vokasi di Kementrian Pendi-
dikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ketiga, kebijakan dan implementasi atas 
strategi pemerintah dalam hal ketenagaker-
jaan dan pendidikan serta pelatihan vokasi 
di Kementrian Ketenagakerjaan. Keempat, 
kebijakan dan implementasi atas strategi 
pemerintah terkait dunia usaha dan dunia 
industri serta pendidikan dan pelatihan 
vokasi di Kementerian Perindustrian.

Acara ketiga yaitu workshop Persiapan 
Pemeriksaan Tematik Kinerja Atas Pendi-
dikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja 
Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkua-
litas dan Berdaya Saing. 

Acara ini membuahkan beberapa hasil. 
Pertama, penjelasan mengenai peta jalan 
pendidikan vokasi pada pemerintah Provin-
si Riau. Kedua, strategi pemerintah Provinsi 
Riau dalam rangka meningkatkan tenaga 
kerja yang berdaya saing dan iklim hubung-
an industrial yang kondusif dalam mengha-
dapi pasar kerja.

Ketiga, kebijakan pemerintah Provinsi 
Riau dalam rangka meningkatkan peran 
dan kerja sama industri/swasta dalam pen-
didikan dan pelatihan vokasi. Keempat, 
gambaran kebutuhan tenaga kerja dari 
dunia usaha dan dunia industri, terutama 
dengan latar belakang pendidikan vokasi. 
Kelima, spesifikasi dan level pekerjaan yang 
diharapkan oleh industri atas lulusan pen-
didikan vokasi. Keenam, model kerja sama 
yang perlu dikembangkan antara satuan 
pendidikan vokasi dan industri. 

Selain pemeriksaan tematik nasional, 
AKN VI bersama AKN V juga melakukan 
persiapan untuk pemeriksaan tematik lokal 
melalui FGD dan workshop. Acara-acara itu 
yakni, workshop Persiapan Pemeriksaan Te-
matik Kinerja Atas Penge lolaan Pendapatan 
Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian 
Fiskal (27–28 Juli 2021). Kemudian, FGD 
Pelayanan Perizinan dalam Rangka Kemu-
dahaan Berusaha (7-8 Juli 2021). 

Lalu, workshop Persiapan Pemeriksaan 
Kinerja (Pendahuluan) Upaya Pemerintah 
Daerah dalam Mendorong Kemudahan 
Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal (29-30 Juli 2021). Te-
rakhir, FGD Kebijakan Penanaman Modal 
dan Kemudahan Berusaha di Era UU Cipta 
Kerja serta Proses Bisnis, Penerapan, dan 
Pengawasan OSS RBA di Daerah (23 Agus-
tus 2021). l

Workshop ini merupa-
kan persiapan awal bagi 
seluruh pemeriksa sebe-
lum dimulainya rangkaian 
kegiatan pemeriksaan.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
punya cara tersendiri untuk mera-
yakan HUT RI ke-76. BPK meng-
gelar kegiatan bertajuk Workshop 
Edutainment Parade 17 Jam Non-
stop. Parade yang diinisiasi BPK 

Perwakilan Sulawesi Utara tersebut, memadukan 
antara hiburan dan workshop terkait pemeriksaan.

Kegiatan itu digelar pada Senin (16/8) mulai 
pukul 08.00-01.05 WIT secara virtual. Kepala BPK 
Perwakilan Sulawesi Utara yang juga koordinator ke-
giatan tersebut, Karyadi mengatakan, parade itu di-
helat sebagai upaya wilayahnya untuk memberikan 
kontribusi positif pada perayaan Hari Kemerdekaan 
tahun ini.

Ia menyebut, acara yang sudah digagas sejak 
tahun lalu itu awalnya direncanakan berlangsung 
selama 45 jam. Namun, karena waktu yang tidak 
memungkinkan, akhirnya digelar selama 17 jam.

Menurut Karyadi, kegiatan seminar dalam acara 
tersebut juga dikemas dengan cara berbeda. Bukan 
hanya berisikan teori, tapi juga dipadukan dengan 
entertainment alias edutainment. “Pelatih annya pun 
tidak teoritis, namun lebih pada best pratice,” ujar dia.

Aspek hiburan dibangun lewat 
parade kreativitas berbagai perwakilan, 

dimana setiap MC juga berasal dari perwa-
kilan. “Jadi masingmasing Perwakilan menya-

jikan penampilan berupa musik, tarian, atau hal-
hal yang lucu. Dan ada juga sejumlah games. Dari 
masing-masing Perwakilan juga ada doorprize-nya, 
ada suporternya. Jadi bukan kompetisi. Tapi ini 
adalah parade satu kesatuan Auditorat Keuangan 
Negara VI,” tutur dia.

Ia mengapresiasi dukungan dari para pegawai 
BPK Sulut, khususnya terkait kesiapan teknologi, tim 
kreatif. dan panitia acara. Tim sebelumnya menyam-
paikan gagasan kegiatan kepada Badiklat PKN BPK 
dan disetujui. “Tentu, kegiatan ini juga bisa terse-
lenggara berkat dukungan pimpinan BPK RI yang 
turut berpartisipasi dalam acara.”

Meski sifatnya menghibur, kegiatan ini juga ber-
isikan workshop terkait pemeriksaan yang terdiri 
atas empat materi. Pertama, materi mengenai La-
poran Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kantor 
Perwakilan Daerah (KPD). Workshop juga memba-
has pemeriksaaan kinerja, pemeriksaan dengan tu-
juan tertentu, dan hal-hal lain terkait pemeriksaan.

“Ini transfer knowledge kepada audiens, teruta-
ma untuk AKN VI. Tapi kami juga tidak bisa mem-
batasi, kami utamakan juga semua pegawai BPK,” 
ucap dia.

Di sela-sela pemberian materi, panitia juga mem-
berikan doorprize. Tujuannya agar peserta tetap 
mengikuti parade tersebut. “Intinya kami ingin agar 
kegiatan edutainment ini ada korelasinya de ngan 
BPK Corpu. Ke depan akan kami terus perbaiki ter-
kait pengemasan acara, termasuk jaringan dan seba-
gainya. Kan enggak mungkin juga peserta ikut non-
stop 17 jam. Makanya kemarin saya berikan keten-
tuan, minimal ikut lima rangkaian acara, yang 
empat bebas, yang 1 acara utamanya. Itu 
syarat dari badiklat,” katanya. l

MERAYAKAN 
KEMERDEKAAN 17 JAM 
NONSTOP
Kegiatan Workshop Edutainment 
17 Jam Nonstop memadukan 
antara hiburan dan 
workshop terkait 
pemeriksaan.
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D
i masa sebelum pandemi, sulit 
bagi kita untuk membayangkan 
akan terjadi fenomena “Indo-
nesia tanpa mudik”. Rekaman 
video yang bertebaran di media 
sosial mengingatkan kita akan 

kenyataan tersebut. Video-video itu mewartakan 
suasana mudik dan arus balik Lebaran di jala-
nan, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandar 
udara di Indonesia yang demikian penuh sesak 
akan lautan manusia.

Pandemi telah mengubah “tradisi” mudik 
dan arus balik menjadi kenangan nostalgis yang 
entah kapan dapat terulang kembali. Faktanya, 
sampai hari ini pandemi belum juga hengkang 
dari Ibu Pertiwi dan dua tahun sudah pemerin-
tah meniadakan mudik yang, konon, diniatkan 
sebagai ikhtiar untuk menanggulangi pandemi.

Namun demikian, sejumlah inkonsistensi 
yang mewarnai implementasi kebijakan la-
rangan mudik tahun ini pada tataran praksis 
membuat penerimaan masyarakat di level akar 
rumput terasa setengah hati. Inkonsistensi ini 
tampak, misalnya, dari leluasanya warga negara 
asing memasuki wilayah Indonesia di saat pe-
merintah justru begitu membatasi pergerakan 
warganya. Contoh lain, mudik dilarang tapi pu-
sat-pusat perbelanjaan yang berpotensi memicu 
kerumunan dalam jumlah besar dibuka sebe-
bas-bebasnya.

Pada tahun ini pula, berbeda dari tahun 
sebelumnya, pemerintah mengumumkan kebi-
jakan larangan mudik begitu dini, amat jauh dari 
periode pelaksanaan kebijakan. Hal ini pada 
gilirannya menciptakan kontradiksi terhadap 
maksud awal kebijakan tersebut. Masyarakat 
pun bersiasat dengan melakukan mudik di luar 

periode larangan. Artinya, mereka tetap mudik 
tetapi waktunya dipercepat. Tentu privilese ini 
hanya dapat dinikmati oleh mereka yang relatif 
memiliki kebebasan dalam mengatur pekerjaan 
dan penghidupan. Misalnya saja para pemilik 
usaha atau pekerja biasa sepanjang pemberi 
kerja mengizinkan.

Inkonsistensi dan kontradiksi tersebut pada 
gilirannya memunculkan spekulasi bahwa pe-
merintah tidak sungguh-sungguh mengeluarkan 
kebijakan larangan mudik demi menjamin kese-
lamatan jiwa dan raga rakyatnya dari pandemi, 
melainkan semata-mata demi keselamatan eko-
nomi.

Visi Reformasi 1998
Mudik sejatinya adalah budaya artifisial yang 

tercipta dari ketimpangan ekonomi antara pusat 
dan daerah. Hal ini merupakan ekses dari sistem 
ketatanegaraan yang dipilih oleh para pendiri 
bangsa. Berlandaskan pada konsep negara 
kesatuan, Indonesia sejak dahulu dioperasikan 
secara sentralistik mewarisi tata pemerintahan 
masa silam, seperti Kerajaan Majapahit, yang 
dijalankan dengan aneksasi dan upeti serta sub-
ordinasi alih-alih koordinasi.

Kekuasaan negara yang terlampau terpusat 
pada gilirannya mengakibatkan prioritas pem-
bangunan (ekonomi) juga turut terpusat. Ker-
lingan kemakmuran (ekonomi) akibat pemba-
ngunan jorjoran di pusat yang tidak di imbangi 
dengan perlakuan yang sepadan di daerah me-
nimbulkan arus urbanisasi yang kian lama kian 
tak terkendali. Kepadatan penduduk yang tidak 
wajar di pusat menimbulkan sekian banyak per-
soalan yang sesungguhnya tidak bakal selesai 
dengan pemindahan ibukota negara semata.

KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK 
DAN PROBLEM KEMANDIRIAN DAERAH

OLEH A.P. EDI ATMAJA
PEGAWAI BPK RI YANG TENGAH MENEMPUH TUGAS BELAJAR 
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Sejumlah inkonsistensi yang mewarnai implementasi kebijakan 
larangan mudik tahun ini pada tataran praksis membuat 
penerimaan masyarakat di level akar rumput terasa setengah hati.
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Hubungan pusat-daerah yang tidak sehat 
itu mencapai titik nadirnya pada pengujung 
rezim Orde Baru. Visi terpenting Reformasi 
1998 di antaranya adalah otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal. Pasca Reformasi, dae-
rah-daerah memperoleh lebih banyak kelelua-
saan dan kewenangan dari pusat ketimbang 
era-era sebelumnya. Daerah, antara lain, dapat 
memungut pajak dan menggunakannya secara 
langsung serta menyusun laporan keuangan 
sendiri yang terpisah dari laporan keuangan 
pusat. Diharapkan, daerah dapat mandiri dan 
warganya dapat mencari penghidupan yang 
layak di daerah masing-masing.

Lebih dari dua dasawarsa berlalu pasca 
Reformasi, tetapi kemandirian daerah belum 
juga berhasil terejawantahkan secara nyata. 
Bukti nya, mudik masih menjadi wacana domi-
nan dari tahun ke tahun kendati pandemi telah 
mengubah secara radikal pendekatan yang 
pemerintah pilih untuk mengendalikan mudik. 
Artinya, daerah belum mampu menyediakan 
penghidupan yang layak buat warganya se-
hingga arus urbanisasi yang berimplikasi pada 
fenomena mudik senantiasa terjadi.

Laporan Hasil Reviu Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) atas Kemandirian Fiskal Daerah 
Tahun 2018 dan 2019 menyebutkan bahwa 
kesenjangan kemandirian daerah begitu jom-
plang antara ibukota negara dan daerah-dae-
rah lainnya serta antara daerah-daerah di pulau 
Jawa dan daerah-daerah di luar pulau Jawa. 
Reviu ini membandingkan pendapatan asli 
daerah dengan belanja daerah. Menurut BPK, 
sebagian besar daerah belum dapat “menghi-
dupi” belanja daerahnya dengan pendapatan 
asli daerah masing-masing dan mengalami 

ketergantungan dengan transfer dari pusat 
sehingga dikategorikan sebagai daerah belum 
mandiri.

Kendati berhasil menggambarkan per-
soalan krusial dalam implementasi kebijakan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, hasil 
reviu BPK tersebut sejatinya belum menyen-
tuh problem substansial kemandirian daerah, 
yakni apakah belanja daerah yang dibiayai dari 
pendapatan asli daerah itu benar-benar telah 
mampu memberdayakan warga daerah? Ba-
gaimana memastikan belanja daerah tersebut 
bebas dari para pemburu rente dan tidak cuma 
dinikmati oleh segelintir golongan?

Pengamat yang jeli pada gilirannya akan 
mencatat, suatu daerah dapat dikatakan man-
diri jika telah mampu memandirikan para war-
ganya. Artinya, mereka berdikari di daerah sen-
diri dan tidak perlu ke luar daerah hanya demi 
mencari penghidupan yang layak. Jika warga 
di setiap daerah telah mandiri dan berdikari, 
tidak akan ada lagi fenomena mudik dan arus 
balik dan pemerintah tidak perlu menerbitkan 
kebijakan larangan mudik yang inkonsisten dan 
kontradiktif.

Kebijakan larangan mudik hanya menguat-
kan sinyalemen bahwa pemerintah belum 
berhasil merealisasikan visi Reformasi 1998 
(baca: otonomi daerah dan desentralisasi fiskal) 
yang tujuan akhirnya ialah kemandirian daerah. 
Hal ini karena arus urbanisasi tak terkendali 
yang menjadi pangkal soal fenomena mudik 
masih melembaga sehingga pemerintah mesti 
menge luarkan kebijakan larangan mudik yang 
cenderung temporer dan tidak solutif itu. l

Sebagian besar daerah 
belum dapat “menghidupi” 
belanja daerahnya dengan 
pendapatan asli daerah 
masing-masing dan 
mengalami ketergantung-
an dengan transfer dari 
pusat sehingga dikategori-
kan sebagai daerah belum 
mandiri.

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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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) tu-
rut menerapkan aturan pemerintah 
terkait adanya larangan mudik pada 
momentum hari raya Idul Fitri mau-
pun Idul Adha. Ini dilakukan sebagai 
ikhtiar bersama untuk mencegah 

meluasnya penyebaran Covid-19. Menurut Kepala 
Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Dadang 
Ahmad Rifa’i, kepatuhan para pegawai BPK terha-
dap larangan mudik terbilang tinggi. 

Penerapan aturan larangan mudik bisa dibi-
lang cukup menantang bagi BPK. Apalagi, mayo-
ritas pegawai BPK, ditempatkan pada satuan kerja 
yang berbeda dengan provinsi kelahirannya mau-
pun provinsi yang menjadi homebase-nya. 

Dadang memerinci, BPK saat ini memiliki pega-
wai sebanyak 7.140 orang. Sebanyak 1.685 pegawai 
(23,5 persen) ditempatkan pada satuan kerja yang 
sama dengan provinsi kelahirannya dan sebanyak 
5.203 pegawai (73 persen) ditempatkan pada satuan 
kerja yang berbeda dengan provinsi kelahirannya. 
Sedangkan sebanyak 252 pegawai (3,5 persen) ma-
sih memerlukan pemetaan lebih lanjut.

Jika dikategorikan berdasarkan homebase, 
ada sebanyak 2.710 pegawai (38 persen) yang 
ditempatkan pada satuan kerja yang sama de-
ngan provinsi pilihan homebase-nya. Kemudian, 
sebanyak 4.124 pegawai (58 persen) ditempatkan 
pada satuan kerja yang berbeda dengan provinsi 
yang menjadi pilihan homabase-nya. Sedangkan 
sebanyak 308 pegawai (4 persen) perlu dipetakan 
lebih lanjut.

Terkait larangan mudik, BPK pada Idul Fitri lalu 
menetapkan Surat Edaran (SE) Sekjen Nomor 2/
SE/X-XIII.2/5/2021 tentang Pembatasan Kegiatan 
Bepergian ke Luar Daerah Aglomerasi, Domisili 
Kantor Penempatan, Mudik, dan/atau Cuti dalam 
Rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Ling-
kungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan 
periode 22 April sampai dengan 24 Mei 2021.

SE tersebut, antara lain, mengatur sejumlah ke-
tentuan. Pertama, pembatasan kegiatan bepergian 
ke luar daerah aglomerasi domisili kantor penem-
patan dan/atau mudik bagi seluruh pegawai dan 

keluarganya, kecuali bagi pegawai yang melaksa-
nakan perjalanan dalam rangka tugas kedinasan 
atau pegawai dengan alasan darurat atau penting.

Selain itu, pegawai tidak diperkenankan meng-
ajukan cuti periode 6 sampai dengan 17 Mei 
2021, kecuali mengajukan cuti melahirkan, cuti 
sakit dan/atau cuti karena alasan penting sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Diatur juga me-
kanisme untuk pegawai yang akan bepergian ke 
luar daerah aglomerasi domisili kantor penempat-
an, penegakan disiplin serta pelaporan pelaksa-
naan surat edaran tersebut. “Pejabat Pimpinan 
Tinggi (PPT) Pratama melakukan pelaporan kepa-
da Sekjen dan ditembuskan kepada Kepala Biro 
SDM,” katanya.

Dari laporan PPT Pratama tersebut, ujar Da-
dang, BPK melakukan evaluasi. Hasilnya, dari 
jumlah keseluruhan pegawai per 17 Mei 2021 
sebanyak 8.605 pegawai, ada 36 pegawai atau 
0,42 persen yang mengajukan bepergian ke luar 
daerah dan/atau mudik dengan izin PPT Pratama 
dengan alasan yang mendesak/cuti melahirkan/
cuti sakit/cuti karena alasan penting  sebagaimana 
diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 
08 Tahun 2021. Namun, ada sebanyak 34 pegawai 
atau 0,40 persen yang bepergian ke luar daerah 
dan/atau mudik dengan tanpa izin PPT Pratama. 

“Melihat total angka persentase yang beper-
gian ke luar daerah dan/atau mudik baik dengan 
izin PPT Pratama maupun tanpa izin PPT Pratama 
dibawah 1 persen, dapat dikatakan Surat Edaran 
Sekjen Nomor 2 Tahun 2021 telah dijalankan de-
ngan baik oleh seluruh satuan kerja,” katanya. l

Kepatuhan Pegawai BPK 
Terhadap Larangan Mudik Tinggi

Pegawai tidak diperkenankan 
mengajukan cuti periode 6 sam-
pai dengan 17 Mei 2021, kecua-
li mengajukan cuti melahirkan, 
cuti sakit dan/atau cuti karena 
alasan penting sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.
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1
Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD 
RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang Penyampaian 
RAPBN TA 2022.

2-4
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menghadiri 
Upacara Pengibaran Bendera di Istana Negara, 
17 Agustus 2021.

5-6
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menghadiri 
Upacara Penurunan Bendera di Istana Negara, 
17 Agustus 2021.

7
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menghadiri HUT 
MPR ke-76 di Nusantara IV DPR RI, 18 Agustus 2021. 

8
Penyerahan LHP Kementerian Pertanian oleh Anggo-
ta IV BPK Isma Yatun di Kementan, 10 Agustus 2021.
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dok bpmi setpres

dok bpmi setpres

dok bpmi setpresdok bpmi setpres

dok bpmi setpres
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12
Anggota IV BPK Isma Yatun menyerahkan 
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LK Pada 
Kementerian Kelautan & Perikanan TA 2020 
secara virtual, 13 Agustus 2021.

13
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan pa-
da Kemenko Bidang Kemaritiman dan Inves-
tasi TA 2020 oleh Tortama IV secara virtual. 

14
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 
BPK dengan Universitas Indonesia tentang 
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam 
Bidang Big Data Analytics, 12 Agustus 2021.

14
Penyerahan Bantuan Pendidikan Murid 
Tahun Ajaran 2021-2022 IKISTRA-DWP 
Setjen BPK RI oleh Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna, 5 Agustus 2021.

9
Penyerahan LHP Kementerian ESDM oleh Anggota IV 
BPK Isma Yatun secara virtual, 6 Agustus 2021.

10-11
Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Anggota V BPK 
Bahrullah Akbar menjadi pembicara dalam International 
Seminar The Importance of Fiscal Decentralization Evalua-
tion to Promote Regional Development, 19 Agustus 2021. 
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Kuis

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi Juli disebutkan jargon BPK 
dalam menghadapi Covid-19 yaitu BPK CUMA 1, 

apakah kepanjangannya?

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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