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B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang
dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Kita
patut berbangga dengan terselenggaranya acara bersejarah ini.
Karena, seperti disampaikan oleh Wakil Presiden RI KH
Ma'ruf Amin saat berbicara di hadapan pimpinan BPK dan para delegasi badan pemeriksa anggota G20, SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Lantaran hal itu, isu ini pun menjadi
laporan utama Warta Pemeriksa edisi Agustus 2022.
Ketua BPK Isma Yatun dalam pernyataan bersama para delegasi SAI
menyampaikan, pertemuan konferensi tingkat tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan pertemuan sebelumnya. Untuk menyiapkan dokumen yang akan disepakati
di KTT SAI20, sebelumnya BPK sudah menggelar pertemuan bilateral,
pertemuan teknis (technical meeting), dan pertemuan pejabat senior
(senior officials meeting).
Melalui kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari tersebut,
SAI20 Summit menyepakati rules of procedures (RoP) atau aturan
internal. Selain itu, KTT SAI20 juga menyepakati 12 poin komunike
(pernyataan bersama) yang akan disampaikan kepada Presidensi G20
Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 November mendatang.
Ada dua isu prioritas utama yang diusung oleh KTT SAI20, yaitu
mengakselerasi pemulihan ekonomi serta mendukung percepatan implementasi SDGs. Khususnya terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.
Dalam Komunike SAI20 tahun 2022, SAI20 juga menyepakati keberlanjutan kepemimpinan SAI20 berikutnya yang mengikuti Presidensi
G20, yaitu oleh badan pemeriksa India pada 2023 dan badan pemeriksa Brasil pada 2024. KTT SAI20 diikuti oleh SAI dari 12 negara.
Perwakilan dari delapan negara hadir secara langsung dan sisanya
hadir secara virtual. SAI dari negara lain yang berpartisipasi dalam KTT
SAI20 adalah Australia, Argentina, Brasil, Saudi Arabia, Korea Selatan,
India, Rusia, Meksiko, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Turki.
Selain isu SAI20, redaksi juga menyiapkan laporan mengenai apresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sinergi BPK dan pemerintah dalam menghadapi krisis. "BPK telah menjaga sinergi antara
kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam mengha
dapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah,” ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Simak juga wawancara redaksi dengan Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita mengenai komitemen pemerintah terhadap
belanja produk dalam negeri. Yang menarik adalah simulasi BPS yang
menyatakan bahwa belanja anggaran pemerintah sebesar Rp400 untuk
belanja produk dalam negeri dapat memicu pertumbuhan ekonomi
sebesar 1,67-1,71%.
Simak juga laporan mengenai Komunitas Happy Afternoon yang
memanfaatkan waktu sore hari untuk bermain tenis meja. Meski bukan
organisasi resmi, namun komunitas ini telah memiliki prestasi. Mulai
dari kompetisi perayaan ulang tahun kementerian/lembaga hingga turnamen PORNAS KORPRI di Bangka Belitung. Selamat menikmati. l
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KTT SAI20 HASILKAN 12 POIN KOMUNIKE
BPK akan menyampaikan komunike SAI20 kepada Presidensi G20 Indonesia
untuk menjadi bagian dalam komunike KTT G20.

n

Ketua BPK, Isma Yatun

B

adan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sukses menyelenggarakan
Supreme Audit Institutions 20
(SAI20) Summit yang dihelat
di Nusa Dua, Bali, pada 29-30
Agustus 2022. Konferensi tingkat
tinggi (KTT) lembaga pemeriksa negara G20
tersebut menyepakati 12 poin komunike. KTT
SAI20 juga menyepakati rules of procedures
(RoP) atau aturan internal.
Ketua BPK Isma Yatun dalam pernyata
an bersama para delegasi SAI pada Selasa
(30/8/2022) menyampaikan, pertemuan KTT
SAI20 merupakan puncak dari rangkaian kegiat
an pertemuan sebelumnya. BPK sebelumnya
sudah menggelar pertemuan bilateral, pertemu
an teknis (technical meeting), dan pertemuan
pejabat senior (senior officials meeting) untuk
menyiapkan dokumen yang akan disepakati di
KTT SAI20.
“Kami menyepakati dua hal penting dalam
KTT SAI20 ini, yaitu komunike SAI20 dan aturan
internal SAI20 atau rules of procedures (RoP).
Komunike SAI20 merupakan pernyataan bersama kami sebagai kontribusi SAI20 kepada
G20 untuk mendukung tema Presidensi G20
Indonesia, yakni ‘Recover Together, Recover
Stronger’,” kata Ketua BPK. Adapun RoP yang
disahkan merupakan aturan tata kelola untuk kegiatan-kegiatan SAI20 pada masa mendatang.
Ketua BPK menjelaskan, pada KTT Tahun
2022, SAI20 membahas dan menyampaikan
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pernyataan terkait percepatan pemulihan
ekonomi dan dukungan terhadap pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) atau
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya
terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.
Dalam Komunike SAI20 Tahun 2022, SAI20
juga menyepakati keberlanjutan kepemimpinan
SAI20 berikutnya yang mengikuti Presidensi
G20, yaitu oleh Badan Pemeriksa India pada
tahun 2023 dan Badan Pemeriksa Brasil pada
tahun 2024.
“Hasil KTT SAI20 berupa komunike akan kami sampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia
untuk menjadi bagian dari hasil bersama para
pemimpin negara G20 pada KTT G20 bulan
November 2022,” kata Ketua BPK.
SAI2 merupakan engagement group G20
yang diinisiasi oleh BPK. Sejak G20 dibentuk
pertama kali pada 1999, SAI20 baru dibentuk
dan diresmikan pada Presidensi G20 Indonesia
tahun 2022.
KTT SAI20 diikuti oleh SAI dari 12 negara.
Perwakilan dari delapan negara hadir secara
langsung, adapun sisanya hadir secara virtual.
SAI dari negara lain yang berpartisipasi dalam
KTT SAI20 adalah Australia, Argentina, Brasil,
Saudi Arabia, Korea Selatan, India, Rusia,
Meksiko, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Turki.
KTT SAI20 mengusung dua isu prioritas utama,
yaitu mengakselerasi pemulihan ekonomi serta
mendukung percepatan implementasi SDGs.
Terkait Komunike, KTT SAI20 menekankan
komitmen SAI terhadap beberapa hal dan me
nyarankan sejumlah aksi yang perlu dilakukan
pemerintah di masing-masing negara terkait sejumlah isu global. Pada poin atau paragraf pertama Komunike, misalnya, SAI20 menyatakan
sepakat untuk mempromosikan kolaborasi, termasuk melalui berbagi pengetahuan dan praktik
terbaik di antara SAI di negara-negara G20 dan
dengan pemangku kepentingan terkait lainnya,
untuk berkontribusi memperkuat pengawasan,
wawasan, dan memberikan pandangan strategis
ke depan untuk mendorong tata kelola yang
akuntabel.

Selain itu, SAI20 menyadari bahwa pandemi
Covid-19 tidak hanya meningkatkan risiko fraud
akibat pelaksanaan program respons pemerintah
yang cepat, tetapi juga melebarkan ketimpang
an di seluruh dunia karena tidak tercapainya
target pembangunan, sehingga menghambat upaya pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ( SDGs) secara global. Poin
Komunike lainnya, SAI perlu fokus pada respons
pemerintah untuk mempercepat pemulihan
ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk
mencapai agenda 2030.
Adapun mengenai saran untuk pemerintah
G20, SAI20 menyerukan agar pemerintah G20
melakukan sejumlah hal, antara lain, memastikan adanya koherensi kebijakan, perencanaan
terkoordinasi, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang baik, dalam mengelola keadaan
darurat, termasuk pentingnya pencegahan krisis,
kesiapsiagaan, dan koordinasi di seluruh struktur
tata kelola utama.
Pemerintah G20 juga diharapkan terus
mendorong transisi energi berkelanjutan yang
memungkinkan produksi energi yang bersih, terjangkau, dan ekonomis. Kemudian, memastikan
pemetaan yang komprehensif dan koherensi
program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk
SDGs.
SAI20 menyatakan, keterlibatan multistake
holder juga penting dalam merespons isu-isu
global. Oleh karena itu, SAI menyerukan kepada
pemerintah G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi
itu, salah satunya untuk memanfaatkan transformasi digital sambil mengidentifikasi dan

n

mengurangi risiko terhadap keamanan dan keselamatan data, keamanan dan ketahanan siber,
serta perlindungan dan privasi data.

Batu loncatan

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam
konferensi pers setelah penutupan KTT SAI20
pada Selasa (30/8/2022) menyampaikan, kesuksesan BPK dalam menginisiasi terbentuknya
SAI20 dan menggelar KTT SAI20, akan menjadi
batu loncatan bagi BPK untuk meningkatkan
kiprahnya di dunia internasional. Agus mengatakan, BPK memiliki cita-cita di dunia internasional yang cukup tinggi.
“Ini sebagai batu loncatan bagi BPK karena
BPK punya cita-cita internasional yang cukup
panjang dan prestisius,” kata Wakil Ketua BPK.
Wakil Ketua BPK mengungkapkan, BPK bertekad menjadi United Nation Board of Auditor
(UN BOA). Selain itu, BPK juga menargetkan diri
untuk menjadi ketua INTOSAI. Agus mengakui,
target tersebut tidak mudah, tapi bukan hal yang
tidak bisa diwujudkan.
“Kita juga ingin mengetuai INTOSAI, memimpin BPK sedunia. Memang bukan tugas ri
ngan, tapi itu achievable,” katanya.
Wakil Ketua BPK dalam kesempatan tersebut
menyampaikan rasa syukurnya karena KTT SAI20
yang digelar selama dua hari berjalan lancar.
Apalagi, KTT SAI20 mampu mengesahkan RoP
dan menyepakati komunike. Agus mengung
kapkan, RoP dan draf komunike sebelumnya
sudah lebih dulu dibahas dalam forum SAI20
sebelumnya. “Komunike yang dihasilkan dalam
KTT SAI20 akan kita bawa ke KTT G20,” kata
Wakil Ketua BPK. l

Pimpinan BPK bersama para delegasi SAI pada pertemuan KTT SAI20.
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Ringkasan Kom
1

2
Mempromosikan kolaborasi,
termasuk melalui berbagai
pengetahuan dan praktik
terbaik di antara SAI negara-negara G20 dan dengan
para pemangku kepentingan
terkait, guna berkontribusi
memperkuat pengawasan,
wawasan, dan memberikan
pandangan ke depan yang
strategis untuk mendorong
tata kelola yang akuntabel.
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Menyadari dan mengakui
adanya perbedaan mandat
yang dimiliki masing-masing
SAI negara anggota. Perlunya
memastikan kesatuan dan
integritas komunitas SAI di
bawah platform dan inisiatif
INTOSAI serta mengembang
kan platform untuk memperkuat peran SAI sebagai mitra
strategis pemerintah G20
dalam menjawab tantangan
global.

11
Berterima kasih kepada
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia yang
telah memprakarsai
pembentukan SAI20 dan
menyelenggarakan KTT pertamanya di bawah Presidensi
G20 Indonesia. SAI 20 mendukung the Comptroller and
Auditor General of India,
dan the President of the
Federal Court of Accounts–
Brazil sebagai Chair of SAI20
pada 2023 and 2024.
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Menekankan tiga isu prioritas
Presidensi G20 Indonesia, yaitu
Arsitektur Kesehatan Global,
Transisi Energi Berkelanjutan,
dan Transformasi Digital yang
akan terus dipimpin oleh pe
merintah G20, antara lain
untuk membantu memastikan
akses yang adil atas vaksin
Covid-19 serta mempromosikan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan dan
inklusif.

10
Dalam menghadapi ketidak
pastian, kompleksitas, perubahan yang cepat, dan
tantangan yang muncul, SAI
sebagai lembaga independen eksternal penting untuk
mengejar inisiatif yang komprehensif dan berperan aktif
dalam mendorong efisiensi,
akuntabilitas, efektivitas, dan
transparansi administrasi
publik.

Perlunya keterlibatan multi
stakeholder dalam merespons
isu global.

munike SAI20
4

5
Pandemi Covid-19 tidak
hanya meningkatkan risiko
fraud seiring langkah cepat
yang harus diambil pemerintah, tetapi juga melebarkan
ketimpangan karena target
pembangunan tidak tercapai
sehingga menghambat upaya pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs)
secara global.

9

6
Upaya pemulihan global berisiko terdampak gangguan
pasokan lebih persisten,
meningkatnya tekanan inflasi,
tekanan keuangan, munculnya
krisis energi, hingga potensi
bencana iklim.

8
Menyerukan pemerintah negara
G20 untuk melakukan sejumlah hal
terkait keberlanjutan dan inklusivitas pemulihan ekonomi. Beberapa
hal yang perlu dilakukan, antara
lain, meningkatkan koherensi kebijakan, perencanaan terkoordinasi,
tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang baik dalam me
ngelola keadaan darurat, termasuk
pentingnya pencegahan krisis,
kesiapsiagaan, dan koordinasi di
seluruh struktur tata kelola utama.
Selain itu, terus mendorong transisi
energi berkelanjutan.

SAI perlu fokus pada respons
pemerintah untuk memper
cepat pemulihan ekonomi dan
melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

7
SAI20 berkomitmen membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko, dampak,
dan kemungkinan respons
yang akan diterapkan untuk
menghasilkan kebijakan publik
yang baik dan mendorong
tata kelola yang baik, serta
berkontribusi dalam tindak
lanjut dan tinjauan implementasi SDGs.

Audit sektor publik me
miliki peran penting dalam
mempromosikan efisiensi,
akuntabilitas, efektivitas, dan
transparansi administrasi
publik sambil mendukung
respons global terhadap krisis
Covid-19 dan implementasi
SDGs.
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SAI20 WARISAN BERHARGA
DARI BPK UNTUK DUNIA
SAI dari negara-negara G20 bertekad untuk
turut andil dalam G20 melalui perannya sebagai
lembaga pemeriksa negara.

W

secara berkelanjutan, pencapaian target
akil Presiden RI Ma’ruf
Sustainable Development Goals (SDGs), dan
Amin mengapresiasi
kesiapan menghadapi krisis di masa depan.
inisiatif Badan Pemeriksa
Kedua, SAI diharapkan dapat merumuskan
Keuangan (BPK) atas
peran dalam mendukung masyarakat, pemerinpembentukan Supreme
tah dan pemangku kepentingan dalam meng
Audit Institutions
atasi beragam tantangan global, khususnya
20 (SAI20) dalam kerangka Presidensi G20
terkait isu utama Presidensi G20 Indonesia.
Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan
“Saya juga berharap SAI20 dijadikan sebagai
Wapres saat membuka secara langsung SAI20
jembatan
penghubung pemikiran para auditor
Summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT)
mancanegara yang mebadan pemeriksa G20,
miliki mandat dan peng
di Nusa Dua, Bali, Senin
alaman berbeda dalam
(29/8/2022).
merespons krisis, sehing
Wapres meyakini
ga dapat memberikan
pembentukan SAI20 akan
kekayaan perspektif dan
memberikan nilai tambah
Saya juga berharap
gagasan,” katanya.
bagi komunitas global
SAI20
dijadikan
sebagai
Wapres menilai,
dengan membangun tata
jembatan
penghubung
pengalaman krisis di makelola yang lebih tangsa lampau telah mencatat
guh. “Selain itu, dapat
pemikiran para auditor
peran krusial para auditor
mendorong kolaborasi
mancanegara yang
bagi pemimpin negara
yang lebih efektif antara
memiliki
mandat
dan
dalam mengambil keSAI dengan pemerinputusan di masa-masa
tah serta pemangku
pengalaman berbeda
sulit akibat krisis. “Saya
kepentingan lainnya,” kadalam merespons krisis,
berharap, komunike yang
ta Wapres saat menyamsehingga
dapat
dihasilkan dari KTT ini
paikan pidato kunci dalam
mencakup ketiga hal terpembukaan KTT SAI20.
memberikan kekayaan
sebut, selain kerja sama
Berbicara di hadapan
perspektif dan gagasan.
peningkatan kapasitas
pimpinan BPK dan para
SAI. Komunike ini nanti
delegasi badan pemeriknya juga dapat diguna
sa anggota G20, Wapres
kan sebagai salah satu
menyatakan bahwa SAI20
referensi dalam penyiapan deklarasi Pemimpin
akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi
G20 di Bali pada November 2022 yang akan daG20 Indonesia. “Pembentukan SAI20 akan
tang,” kata Wapres.
menjadi salah satu warisan dari Presidensi
Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato pemG20 Indonesia. Oleh karena itu, terdapat tiga
bukaan menyampaikan bahwa kehadiran Wakil
hal yang saya harapkan dari KTT SAI20,” kata
Presiden RI dalam KTT SAI20 merupakan seWapres.
buah kehormatan bagi SAI20 yang menunjuk
Hal pertama, Wapres berharap SAI20 me
kan sebuah kolaborasi nyata untuk mengawal
nyampaikan perspektif audit yang indepenekosistem akuntabilitas dalam tata kelola
den dalam rangka membantu pemerintah
pemerintahan yang lebih transparan dan akunmerumuskan kebijakan pemulihan ekonomi
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Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin

tabel. “SAI20 berupaya melakukan kolaborasi
efektif di kalangan lembaga pemeriksa negara
dan dengan pemerintah dalam komunitas G20
untuk memastikan pelaksanaan komitmen, peran, dan rekomendasi SAI,” kata Ketua BPK.
KTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali,
pada 29-30 Agustus 2022. KTT SAI20 menyepakati dan mengesahkan rules of procedures
(RoP) dan komunike atau pernyataan bersama.
Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, KTT
SAI20 merupakan peristiwa bersejarah, karena
untuk pertama kalinya terbentuk engagement
group lembaga pemeriksa negara di G20.
Ketua BPK mewakili seluruh anggota
SAI20 menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Wapres atas kesediaannya
untuk menyampaikan pidato utama pada KTT
SAI20. “Saya juga memberikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota
SAI20 atas segenap masukan, kontribusi, dan
partisipasi di berbagai tingkat pertemuan selama proses pembentukan SAI20 serta dalam
seluruh capaian hasilnya.”
Ketua BPK juga memberikan sambutan
hangat kepada para delegasi yang hadir. KTT
SAI20 diadakan secara hibrida dan diikuti 12

SAI dari negara anggota G20. Delegasi dari
delapan negara hadir secara fisik, sedangkan
sisanya mengikuti secara virtual.
“Merupakan sebuah kehormatan tersendiri
bagi kami untuk menyambut Bapak dan Ibu
delegasi di Indonesia, sekaligus menghadiri
peristiwa bersejarah KTT SAI20, yang pertama
kalinya diselenggarakan sebagai pengukuhan
terbentuknya SAI20 menjadi engagement
group di G20,” kata Ketua BPK.
Ketua BPK menegaskan, SAI dari negara-negara G20 bertekad untuk turut andil dalam G20 melalui perannya sebagai lembaga
pemeriksa negara. Terutama berkaitan dengan
transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor
publik. Seiring upaya dunia untuk pulih dari
pandemi Covid-19, kata Ketua BPK, seluruh
dunia dihadapkan pada berbagai tantangan.
Termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup.
“Meski kepemimpinan Indonesia sebagai
Presidensi G20 dijabat pada masa-masa sulit,
namun tetap bertujuan memastikan agar kita
semua dapat sintas dalam menghadapi berbagai tantangan, serta pulih bersama dan men
jadi semakin kuat,” ujar Ketua BPK. l
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SAI20 PERKUAT UPAYA G20
CAPAI PEMULIHAN EKONOMI DAN SDGS
Berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau
oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi,
dalam bentuk kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara.

P

enyelenggaraan Supreme Audit
Institutions 20 (SAI20) Summit yang
diselenggarakan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) di Nusa Dua, Bali,
pada 29-30 Agustus, turut dihadiri
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI Puan Maharani. Puan yang hadir pada hari kedua KTT SAI20 menyatakan, terbentuknya SAI20
dapat memperkuat upaya negara-negara G20
dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Puan menilai, kehadiran SAI20 sebagai en
gagement group G20 yang diinisiasi BPK sangat
penting untuk merespons kebutuhan mendesak
terhadap tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, pada saat dan pascapandemi Covid-19.

n

10

Puan yang juga Ketua Parliament 20 (P20)
mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan
tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara. Semua negara mengambil langkah-langkah
antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. Negaranegara mengalokasikan anggaran yang besar
untuk menangani dampak pandemi di bidang
kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan
ekonomi.
“Sejumlah agenda pembangunan juga meng
alami perlambatan, termasuk langkah-langkah
dalam mencapai SDGs, karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari
ancaman pandemi dan dampaknya,” kata Ketua
DPR dalam pidatonya saat menghadiri SAI20
Summit atau KTT SAI20 hari kedua, di Nusa Dua,
Bali, Selasa (30/8/2022).

Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menghadiri SAI20 Summit.
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Ketua DPR RI, Puan Maharani

Puan mengatakan, tema Presidensi G20
Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”,
merupakan komitmen yang kuat dari negara G20
untuk segera mengatasi tantangan global yang
paling mendesak saat ini. Tema itu juga menunjukkan komitmen untuk menyatukan upaya bersama demi pemulihan yang lebih baik dari krisis
Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan yang
berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia.
“Komitmen ini tentu menjadi semangat kita
yang sama, di parlemen dan di supreme audit ins
titutions, untuk berkontribusi dalam kewenangan
konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan,”
kata Puan.
Puan pun mengatakan, DPR yang juga sebagai
penyelenggara P20, memberikan apresiasi kepada
BPK yang telah mengambil inisiasi pembentukan
SAI20 sebagai new engagement group G20.
Dengan demikian, SAI20 akan dapat ikut me
respons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan
akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pascapandemi.
“Hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah
negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi
dan mempercepat pencapaian SDGs,” kata dia
menambahkan.
Menurut Puan, pemulihan ekonomi global dan
melanjutkan kerja pencapaian SDGs, akan sangat

dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang
dimiliki masing-masing negara. Kerja sama global
dalam memperkuat pemulihan ekonomi, perlu
diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan
moneter, yang dapat memberikan ruang yang
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.
Adapun kerja sama global dalam melanjutkan
capaian SDGs, kata Puan, diarahkan kepada kerja
sama sektoral. Misalnya saja bidang kesehatan,
pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang dapat mening
katkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu
dirumuskan agenda bersama dalam menanggu
langi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan industri. “Sehingga kerja sama global
benar-benar mewujudkan komitmen recover toge
ther; no country left, no country behind,” kata dia.
Puan menegaskan, berbagai permasalahan
global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara
atau oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, gotong royong, kolaborasi, dalam bentuk
kerja bersama internasional yang dilakukan antarnegara. Kerja sama ini juga perlu melibatkan
berbagai stakeholders, berbagai pihak, legislatif,
supreme audit institutions (SAI), yang menyentuh
substansi antarbidang, multisektor, geopolitik,
ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.
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G20,” kata Ketua BPK. Seperti diketahui, P20
Parlemen, melalui P20, akan ikut mengambil
merupakan engagement group dari parlemen
peran strategis untuk memperkuat legitimasi penegara-negara G20.
merintah masing-masing negara G20 dalam menKetua BPK mengatakan, seiring sudah merejalankan agenda bersama. Melalui tugas konstitudanya pandemi Covid-19, pemerintah di seluruh
sionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi
negara harus lebih fokus kepada pemulihan ekoanggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat
nomi dan pencapaian target SDGs. SAI dapat
memperkuat implementasi agenda bersama neberkontribusi secara signifikan dalam mempercegara G20, yang dapat memperkuat pemulihan
pat pemulihan ekonomi dan pencapaian target
sosial dan ekonomi di masing-masing negara.
SDGs yang menjadi dua isu prioritas KTT SAI20.
Adapun SAI masing-masing negara dapat
“Pembentukan SAI20 merupakan langkah
ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dengan
awal
untuk memperluas nilai dan manfaat SAI
memastikan dan meningkatkan akuntabilitas seruntuk mendukung G20. Melalui komunike, SAI20
ta efektivitas dari program dan kebijakan global
menunjukkan peran, komitmen, dan rekomendayang dijalankan oleh masing-masing negara.
sinya dalam memastikan
“Peran ini dapat dilaksaefektivitas program dan
nakan oleh SAI dengan
kebijakan G20, terutama
menciptakan pendekatan
dalam dua isu prioritas
tata kelola yang dapat
SAI20,” kata Ketua BPK.
berfungsi sebagai platform
Sejumlah
agenda
Ketua BPK menambah
yang dapat memandu pekan, SAI20 mendorong
merintah menuju capaian
pembangunan juga
pemerintah di G20 untuk
agenda global yang memmengalami perlambatan,
mempercepat pemulihan
perkuat kemajuan nasiotermasuk
langkah-langkah
ekonomi dan mencapai
nalnya. Sehingga SAI ikut
Agenda 2030. Antara lain,
mengawal keberlanjutan
dalam mencapai SDGs.
mempromosikan transisi
agenda global yang telah
Hal ini karena sumber
energi terbarukan dan ekodisepakati bersama,” kata
daya
negara
diarahkan
nomi yang lebih hijau, serta
Puan.
memastikan transformasi
Ketua Badan Pemeriksa
untuk menyelamatkan
digital.
Keuangan (BPK) mengajak
rakyat dari ancaman
“SAI20 bertujuan untuk
SAI20 untuk memperkuat
pandemi
dan
dampaknya.
memperkuat
sinergi antara
kerja sama dengan parleSAI20 dan komunitas G20,
men dan pemangku kepentermasuk Parliament 20.
tingan lainnya untuk menjaKehadiran Ketua DPR RI selankan fungsi pengawasan.
bagai
Ketua
Parliament
20 hari ini menunjukkan
Ketua BPK mengatakan, kerja sama dibutuhkan
aksi kolaboratif menghadapi tantangan yang
untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan
berkembang pesat. Dengan semangat ‘Recover
program negara-negara G20.
Together, Recover Stronger’, kami berharap KTT
Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan
ini akan menjadi tonggak penting bagi komunitas
bahwa peran parlemen sangat penting untuk
SAI20 untuk berkontribusi lebih signifikan kepada
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
komunitas global,” kata Ketua BPK.
dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan beKTT SAI20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, palanja negara “Parliament20 (P20) memiliki peran
da
29-30
Agustus 2022. Pada hari pertama, KTT
penting dalam komunitas G20. P20 dan SAI20
SAI20 mengadopsi rules of procedures (RoP) atau
pun memiliki kepentingan yang sama dan dapat
aturan prosedur SAI20 sebagai pengaturan operamemperkuat kolaborasi untuk mempercepat
sional tata kelola internal. Adapun agenda utama
pemulihan ekonomi pascapandemi dan mencahari kedua adalah pembahasan dan pengesah
pai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan
an komunike atau pernyataan bersama sebagai
Berkelanjutan. Oleh karena itu, SAI20 perlu
output konkret SAI20 untuk disampaikan kepada
bekerja sama dengan parlemen dan pemangku
komunitas G20. Komunike SAI20 berfokus pada
kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi
percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung
pengawasan independen guna memastikan ketujuan pembangunan berkelanjutan. l
berhasilan kebijakan dan program negara-negara
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MENGAWAL IMPLEMENTASI SDGS
BPK saat ini merupakan salah satu SAI yang terdepan
dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional
seperti ASEAN maupun global.

A

spek pembangunan
berkelanjutan menjadi perhatian seluruh Supreme Audit
Institutions (SAI) atau
lembaga pemeriksa
di dunia. Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sebagai salah satu lembaga pemeriksa, terus mengawal secara aktif
pencapaian implementasi SDGs di
Tanah Air. Kontribusi yang diberikan
tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan yang secara khusus menelisik
program SDGs, tetapi juga melalui pemeriksaan yang rutin dilakukan.
BPK bahkan berperan dalam mendorong pencapaian SDGs di dunia
internasional. Hal itu dilakukan BPK
dengan berbagi pengalaman pemeriksaan SDGs kepada SAI negara lain.
Selain itu, BPK melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
SAI 20 pada 29-30 Agustus, sukses
mengajak SAI dari negara-negara G20
menyepakati Komunike yang di dalamnya mempertegas komitmen SAI untuk
mengawal implementasi SDGs di masing-masing negara. SAI20 merupakan
engagement group Presidensi G20
Indonesia yang diinisiasi oleh BPK.
Terkait teknis pemeriksaan SDGs,
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
mengatakan bahwa International
Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI) menekankan
pada pendekatan pemeriksaan kinerja.
“Namun, kita tidak hanya dari sisi pemeriksaan kinerja saja. BPK berupaya
berkontribusi secara optimal dalam
mengawal SDGs melalui berbagai jenis
pemeriksaan yang ada,” kata Wakil
Ketua BPK saat berbincang dengan
Warta Pemeriksa, di sela perhelatan
KTT SAI-20 pada akhir Agustus.

n

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah yang rutin dilaksanakan BPK
adalah salah satu upaya mendukung
implementasi tujuan ke-16 SDGs.
Terutama terkait pengembangan lembaga
yang efektif, akuntabel, dan transparan
di semua tingkatan.
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Wakil Ketua BPK mengatakan, pemeriksa
an laporan keuangan pemerintah yang rutin
dilaksanakan BPK adalah salah satu upaya
mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs.
Terutama terkait pengembangan lembaga
yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Wakil Ketua BPK menjelaskan,
sesuai arahan INTOSAI, ada empat peran
yang bisa dilakukan lembaga pemeriksa dalam
mengawal pencapaian SDGs.
Pertama, melakukan penilaian atas kesiap
an suatu negara untuk mengimplementasikan
SDGs. Kedua, SAI melaksanakan pemeriksaan
kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs. Peran ketiga, SAI melakukan penilaian dan mendukung
implementasi tujuan ke-16, yaitu transparansi,
dalam hal ini terkait dengan dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan
transparan. Adapun yang keempat, lembaga
pemeriksa bisa memberikan andil dalam memberikan contoh dalam menjalankan transparansi tata kelola organisasi.
Dalam menjalankan perannya, BPK menerapkan dua pendekatan. Pertama, sebagai
lembaga eksternal, BPK melaksanakan pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target
pencapaian SDGs. Adapun pendekatan yang
kedua berupa pemeriksaan yang bersifat
embedded atau berperspektif SDGs.
“Salah satu contoh adalah perwakilan BPK
melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana sebuah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) mengintegrasikan
isu SDGs di dalamnya. Namun tidak hanya itu,
ada pula pemeriksaan yang dilaksanakan BPK
memiliki substansi berkaitan dengan SDGs,
seperti pemeriksaan atas isu ketersediaan air
bersih dan pengelolaan sampah,” katanya.
Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK juga
menggunakan multistakeholders approach
dalam melakukan pemeriksaan SDGs. BPK
memeriksa pemerintah, utamanya Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs
dan dilanjutkan ke level kementerian dan pemda dalam tahap implementasinya. Selain itu,
BPK bekerja sama dengan SDGs Center yang
ada di perguruan tinggi, hingga non-state
actors seperti UNDP Indonesia untuk mening
katkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok
pemeriksaan.
“Perlu diketahui, audit implementasi SDGs
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adalah pemeriksaan implementasi dari serang
kaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang
disepakati secara nasional) terkait dengan satu
atau lebih target SDGs,” kata dia.
Audit yang dilakukan BPK tersebut untuk
menyimpulkan hal-hal terkait upaya untuk menuju pencapaian target yang telah disepakati
secara nasional. Kemudian, untuk mengetahui
bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan
target nasional dibandingkan dengan target
SDGs yang sesuai.
Audit implementasi SDGs dilakukan de
ngan menggunakan pendekatan whole of
government, karena BPK perlu menyimpulkan
sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan. “Selain itu, pemeriksaan
sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk
menyimpulkan leave no one behind atau tidak
ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan,“ kata Wakil Ketua BPK.
Terkait kontribusi untuk dunia internasional dalam mencapai SDGs, Wakil Ketua
BPK mengatakan bahwa pimpinan BPK aktif
menginformasikan capaian-capaian yang telah
dilakukan BPK dalam pelaksanaan SDGs di
Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi
contoh bagi SAI lainnya. Selain itu, BPK juga
aktif dalam INTOSAI Development Initiative
(IDI). “Di IDI, BPK terlibat dalam pemeriksaan
bersama terkait SDGs serta pengembangan
kapasitas dengan pertukaran informasi maupun pengalaman.”
Menurut Wakil Ketua BPK, BPK saat ini
merupakan salah satu SAI yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di
level regional seperti ASEAN maupun global.
Sebelumnya, BPK telah menghasilkan Laporan
Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan
SDGs yang mengacu pada Voluntary National
Review (VNR) 2017 dan implementasi SDGs
yang mengacu VNR 2019. “Pemeriksaan SDGs
Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi
acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan
terkait SDGs,” kata Wakil Ketua BPK.
Wakil Ketua BPK menegaskan, BPK memi
liki komitmen dan tekad yang kuat dalam
mengawal pencapaian SDGs di Tanah Air.
Pandemi Covid-19 yang sedang melanda,
tak menghalangi BPK untuk tetap melakukan
pemeriksaan SDGs. Namun, ia tak menampik

Komunikasi,
sinergi, kolaborasi,
ketangkasan
dan inovasi
menjadi kata kunci
dalam menghadapi
tantangan dan peluang
di era VUCA dan
digital ini. Audit jarak
jauh dengan penggunaan Teknologi
Informasi, Big Data
Analytics, kecerdasan
buatan, dan sebagai
nya menjadi cara
umum dalam melakukan audit.

bahwa pandemi memang memunculkan tantangan baru
dalam pemeriksaan SDGs. Akan tetapi, BPK sejak lama
sebelum pandemi, telah memiliki perangkat berupa
mobile audit.
Pada saat pemeriksaan SDGs Preparedness pada
tahun 2018, penggunaan mobile audit belum jadi prioritas. “Namun pada saat kondisi pandemi, mobile audit
menjadi alat yang sangat relevan. BPK juga menyiapkan
portal audit sebagai bentuk komprehensif dari tools
mobile audit,” katanya.
Tantangan lain yang perlu menjadi pertimbangan
utama dalam mengawal SDGs adalah dinamika yang
sangat cepat, sebagai bagian dampak dari pandemi Covid-19, yaitu era VUCA (Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity) dan ekonomi digital (digital
economy). Banyak cara kerja dan interaksi sosial, ter
utama dalam dunia pemeriksaan, yang berubah dan
memerlukan tingkat penyesuaian yang cukup beragam.
“Komunikasi, sinergi, kolaborasi, ketangkasan dan
inovasi menjadi kata kunci dalam menghadapi tantang
an dan peluang di era VUCA dan digital ini. Audit jarak
jauh dengan penggunaan Teknologi Informasi, Big Data
Analytics, kecerdasan buatan, dan sebagainya menjadi
cara umum dalam melakukan audit,” ujar dia.
Mengenai tata kelola di masa pandemi, Wakil Ketua
BPK menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas
adalah dua komponen utama dari tata kelola yang baik
yang tidak boleh dikompromikan, bahkan selama krisis.
Semua pemangku kepentingan harus menyadari dan
berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut,
bahkan saat menangani masalah kritis lainnya. “BPK
menyadari kondisi ini dan karenanya melakukan audit
komprehensif berbasis risiko.”
Audit berbasis risiko dilakukan karena merupakan
instrumen penting dan strategis untuk memitigasi
tantangan dan/atau risiko tinggi yang mungkin timbul
dalam situasi darurat. Audit komprehensif dilakukan ter
hadap seluruh elemen keuangan negara (audit universe)
atas respons pemerintah pusat dan daerah di Indonesia
terhadap pandemi Covid-19, serta menggabungkan tujuan dari tiga jenis audit, yaitu audit keuangan, kinerja,
dan kepatuhan.
Sejak tahun 2020, BPK telah melakukan tugas audit
keuangan tahunan wajib dalam situasi pandemi, BPK
juga melakukan kajian tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penangan
an pandemi Covid-19. Tujuannya untuk memberikan
wawasan kepada pemerintah, parlemen, dan pemang
ku kepentingan lainnya. Masalah dan tantangan strategis diidentifikasi beserta berbagai jenis risiko dan
mitigasinya, seperti risiko strategis, risiko operasional,
risiko integritas dan kecurangan, risiko kepatuhan, dan
risiko keuangan. l
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PERAN STRATEGIS SAI20
BAGI PEMULIHAN EKONOMI DUNIA
Ketidakamanan di suatu negara akan berdampak ke negara-negara lainnya.
Perang yang terjadi di suatu kawasan, dapat berdampak luas ke berbagai
belahan dunia dan berakibat pada terjadinya krisis energi, krisis pangan,
hingga gangguan rantai pasok.

K

eberadaan Supreme Audit
Institution 20 (SAI20) yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sebagai engagement group
G20, memiliki peran strategis bagi
dunia internasional. Melalui SAI20,
BPK mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi global dan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan
Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan, suatu bangsa tidak berdiri sendiri,
melainkan harus bergandengan tangan dengan
bangsa lainnya di dunia. Demikian pula bagi
lembaga-lembaga negara yang ada di dunia,
termasuk lembaga pemeriksa.
Nyoman mengatakan, posisi BPK di SAI20
membuat BPK memiliki kesempatan lebih luas
untuk membina hubungan secara langsung dan
menentukan arah kebijakan SAI20 ke depannya.
“Tentu, tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK
adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam
G20 maupun engagement group ada dua,
yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian
global dan percepatan implementasi SDGs,”
kata Nyoman saat berbincang dengan Warta
Pemeriksa di sela pelaksanaan KTT SAI20 di
Nusa Dua, Bali, pada akhir Agustus.
Ada banyak hal yang bisa didorong BPK,
khususnya Auditorat Keuangan Negara (AKN)
I di dalam SAI20. Nyoman menjelaskan, salah
satu bidang yang berada di bawah AKN I adalah politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
Nyoman menegaskan, polhukam merupakan
faktor penting dalam pemulihan ekonomi global.
Jika ditinjau dari sisi keamanan, kata dia,
keamanan suatu negara menjadi dasar utama
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bagi investor untuk berinvestasi di suatu negara. Adapun investasi merupakan salah satu
mesin utama penggerak perekonomian. Jika
mesin ini bisa berjalan cepat, maka pemulihan
ekonomi akan berjalan lebih kencang.
“Masalah keamanan dan kepastian hukum,
menempati peringkat pertama sebelum investor melihat ada profit atau tidak dalam memutuskan berinvestasi di suatu negara,” tegas dia.
Ia mengatakan, ketidakamanan di suatu
negara akan berdampak ke negara-negara
lainnya. Perang yang terjadi di suatu kawasan,
dapat berdampak luas ke berbagai belahan dunia dan berakibat pada terjadinya krisis energi,
krisis pangan, dan gangguan rantai pasok.
Oleh karena itu, Nyoman menilai lembaga-lembaga pemeriksa di dunia penting melihat bagaimana pemeriksaan yang dilakukan
dapat mendorong terciptanya sistem keamanan
dan pertahanan untuk mendorong terciptanya
stabilitas keamanan global. “Sehingga, cita-cita
yang paling hakiki yaitu perlindungan terhadap
hak asasi dan manusia (HAM) dapat tercapai. Ini
sangat penting,” ujar Nyoman.
Hal kedua yang juga didorong BPK melalui
SAI20 adalah mengenai langkah-langkah mitigasi atas terjadinya fraud di dalam upaya pemulihan ekonomi global. Di Tanah Air, BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki sejumlah
peran terkait hal tersebut. Ia menjelaskan, apabila menemukan adanya unsur pidana dalam
pemeriksaan, BPK melaporkan hal tersebut
kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
paling lama satu bulan sejak diketahui adanya
unsur pidana tersebut.
Kemudian, pemeriksa dapat melaksanakan
pemeriksaan investigatif guna mengungkap
adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/
atau unsur pidana.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditemukan
unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Adapun dalam hukum internasional, ketentu
an hukum internasional mengatur mengenai
peran SAI dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor, di antaranya The United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) yang
menyatakan bahwa SAI berperan dalam mempromosikan prinsip keterbukaan, transparansi,
dan akuntabilitas administrasi publik dan berkontribusi dalam budaya good governance di
instansi pemerintah. UNCAC juga menyebutkan
usaha pencegahan korupsi dapat tercipta dari
kolaborasi antara SAI, instansi penegak hukum
dan/atau pemberantasan korupsi, dan publik.
“Jadi, kita mendorong bagaimana institusi yang terkait dengan keamanan maupun
hukum, dapat menjalankan kinerjanya sebaik mungkin melalui pemeriksaan yang kita
lakukan. Tujuannya agar mereka dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh negara dan
rakyatnya masing-masing,” ujar dia.
Nyoman menambahkan, hal lain yang juga
memegang peranan penting dalam sebuah
perekonomian adalah biaya logistik. Ia menga
takan, biaya logistik memegang peranan hing
ga 23,5 persen dari suatu kegiatan perekonomian. Terkait hal ini, penting bagi sebuah SAI
untuk memastikan kinerja instansi yang berkaitan dengan logistik, menerapkannya sesuai
standar yang berlaku.
Nyoman mengatakan, BPK juga mendorong
diplomasi ekonomi oleh entitas yang berada di
bawah AKN I, yaitu Kementerian Luar Negeri.
Ia menekankan, konsep dasar dari sebuah per

Masalah keamanan
dan kepastian hukum,
menempati peringkat pertama
sebelum investor melihat ada
profit atau tidak dalam
memutuskan berinvestasi
di suatu negara.

n

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK,
Nyoman Adhi Suryadnyana

ekonomian adalah bertemunya penjual dan
pembeli.
“Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi
selain hubungan diplomatik antar negara, kami juga mendorong diplomasi ekonomi untuk
menjadikan dan mempermudah bertemunya
penjual dan pembeli antarnegara. Di situlah
SAI20 mengharapkan agar diplomasi ekonomi
memberikan manfaat yang semakin optimal
kepada setiap negara,” ujar Nyoman.
Nyoman menekankan, jika suatu negara
bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang
solid dan inklusif, maka target-target yang ada
di dalam SDGs pun bisa dicapai. Salah satunya
mengenai semangat “no one left behind’’ atau
tidak ada satu orang pun yang tertinggal.
BPK dalam KTT SAI20 sukses mengajak
lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk
menghasilkan 12 poin komunike, yang antara
lain mengenai pemulihan ekonomi global dan
SDGs. Komunike KTT SAI20 menyepakati bah
wa SAI perlu fokus pada respons pemerintah
untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan
melanjutkan upaya intensif untuk mencapai
Agenda 2030. l
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BERSINERGI MELEWATI ANCAMAN KRISIS
Pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama pemerintah.

P

residen Joko Widodo (Jokowi)
mengapresiasi sinergi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
pemerintah dalam menghadapi
krisis. Dalam pidato kenegaraan
pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8),
Presiden menyampaikan, tantangan yang dihadapi Indonesia sangat berat.
Ketika krisis kesehatan akibat pandemi
Covid-19 belum sepenuhnya tuntas, muncul
tantangan baru berupa perang di Ukraina. Hal
itu kemudian menimbulkan efek krisis pangan,
energi, dan keuangan yang menjalar ke seluruh
dunia. Meski begitu, berkat kerja keras bersama
seluruh anak bangsa, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini.
“BPK telah menjaga sinergi antara kualitas
tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas
dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu
Pemerintah,” ujar Jokowi.
Dalam pidatonya, Jokowi juga meng
apresiasi penyelenggaraan Supreme Audit
Institution (SAI)-20. Hal ini diharapkan semakin
memperkokoh kepemimpinan Indonesia di
forum G20.
Kepala Negara menyampaikan, Indonesia
termasuk negara yang mampu menghadapi
krisis global salah satunya dengan keberhasilan
mengendalikan pandemi Covid-19. Indonesia
termasuk lima besar negara dengan vaksinasi
terbanyak di dunia dengan 432 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan.
Jokowi juga menyoroti inflasi yang berhasil
dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini
jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang
berada di sekitar 7 persen serta jauh di bawah
inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen.
Hingga pertengahan 2022, APBN juga masih surplus Rp106 triliun. Hal itu mendukung
Pemerintah untuk mampu memberikan subsidi
BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun pada tahun ini agar harga komoditas tersebut di
masyarakat tidak melambung tinggi.
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Ekonomi juga berhasil tumbuh positif sebesar 5,44 persen pada kuartal II 2022. Neraca
perdagangan juga surplus selama 27 bulan
berturut-turut dan pada semester I 2022 ini
surplusnya sekitar Rp364 triliun. Menurut
Jokowi, capaian tersebut patut untuk disyukuri.
Fundamental ekonomi Indonesia yang baik
mampu menahan dampak gejolak.
“Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun, di sisi
lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita
lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” ujar
Jokowi.
Presiden mengungkapkan, Indonesia
memiliki kesempatan untuk terus melanjutkan
pembangunan. Pertama, ujarnya, hilirisasi dan
industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkat
kan ekspor besi dan baja mencapai 18 kali lipat.

BPK telah menjaga sinergi
antara kualitas tata kelola keuangan negara dan
fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu Pemerintah.
Yang kedua, ungkap Jokowi, optimalisasi
sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus
terus ditingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi
hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan
menjadi potensi besar penyerap karbon.
Energi bersih dari panas matahari, panas
bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan
menarik industrialisasi penghasil produk-produk
rendah emisi. Jokowi juga meyakini kawasan
industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi
Green Industrial Park terbesar di dunia.
“Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagang
an internasional,” ujarnya.

BPK BEKERJA

Dok Youtube-MPR

n

Presiden Joko Widodo berpidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Selasa (16/8).

Perlindungan hukum, sosial, politik, dan
ekonomi untuk rakyat juga terus diperkuat.
Jokowi menyebut, pemberantasan korupsi
terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri,
Kejaksaan, dan KPK akan terus bergerak.
Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan
Garuda berhasil dibongkar sehingga pembenahan bisa dilakukan. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus
dikejar dan sudah menunjukkan hasil.
“Skor Indeks Persepsi Korupsi dari
Transparansi Internasional naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti
Korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke
3,93 di tahun 2022,” ujarnya.
Jokowi juga menegaskan akan terus mendukung UMKM agar bisa segera naik kelas
lewat digitalisasi. Dia menyebut, 19 juta
UMKM telah masuk dalam ekosistem digital
dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan
masuk ekosistem digital pada 2024.
“Penayangan produk UMKM di E-katalog
pemerintah diharapkan akan menyerap pro-

duk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban
APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli
produk dalam negeri juga akan terus didisip
linkan,” ungkap Jokowi.
Rencana pembangunan Ibu Kota
Nusantara (IKN) juga akan tetap dijaga.
Jokowi menekankan, IKN bukan hanya untuk
para ASN tetapi juga para inovator dan para
wirausahawan.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebih
nya, 80 persen investasi swasta diundang
untuk berpartisipasi,” kata mantan gubernur
DKI Jakarta tersebut.
Jokowi menekankan, agenda besar tersebut perlu dikejar dengan menjunjung tinggi
kehati-hatian. Eling lan waspodo atau ingat
dan waspada menjadi sikap yang menurut
Jokowi perlu dilakukan dalam menghadapi
krisis.
“Kita harus selalu cermat dalam bertindak.
Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah,”
ujarnya. l
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MEMPERBAIKI BENANG MERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan RKP.

S

inkronisasi proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan
rencana serta anggaran pemba
ngunan nasional dan pengendalian
pencapaian sasaran pembangunan. Sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran pembangunan
nasional melibatkan Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah
(pemda) yang masing-masing mempunyai tugas dan peranan. BPK pun telah melaksanakan
pemeriksaan atas sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran pembangunan nasional tahun 2021 pada Kemenkeu, Kementerian PPN/
Bappenas dan instansi terkait lainnya.
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang
dirilis pada Desember 2021, BPK menjelaskan,
Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam
menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan
prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan dan mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/target pembangunan seluruh sektor de
ngan menggunakan sistem informasi Kolaborasi
Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
(KRISNA). Sementara itu, Kementerian Keuangan
mempunyai tugas mengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro dengan menggunakan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI). Kemudian, pimpinan K/L menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan
tugas dan kewenangannya. Sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang, K/L mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran.
Hasil pemeriksaan menyimpulkan, perencanaan dan penganggaran pembangunan
nasional Tahun 2021 tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
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Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor
17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan
Nasional, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengelolaan Proyek Prioritas, dan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana
Transfer Khusus dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material.

Sebagai pengguna anggaran/
pengguna barang, K/L
mempunyai tugas menyusun
rancangan anggaran.
BPK menemukan, Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) belum sepenuhnya mencakup kegiatan
pada Bendahara Umum Negara (BUN) antara
lain: (1) proses sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional belum
sepenuhnya mengintegrasikan perencanaan dan
penganggaran BUN seperti subsidi, hibah, dana
transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya; (2) belum terdapat pengaturan
lebih lanjut terkait integrasi perencanaan BUN
ke dalam RKP tahun 2021; dan (3) tidak terdapat
tagging atau penandaan Prioritas Nasional (PN)
dalam Indikasi Kebutuhan Dana, Pagu Indikatif,
serta alokasi pagu Bagian Anggaran (BA) BUN
TA 2021, penetapan anggaran dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA BUN TA 2021,
serta dalam sistem informasi penganggaran.
Hal ini mengakibatkan, RKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional belum
sepenuhnya andal dan informatif. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pun tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan RKP.

BPKSOROTAN
BEKERJA
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Perencanaan dan peng
anggaran Dana Alokasi
Khusus (DAK) belum
sepenuhnya memadai dalam mendukung pencapaian
PN, Program Prioritas (PP),
Proyek Prioritas (Pro-P),
dan Major Project (MP).
Perencanaan dan penganggaran Dana
Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya memadai dalam mendukung pencapaian PN,
Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas (Pro-P),
dan Major Project (MP). Hal itu antara lain penentuan tagging prioritas DAK pada KRISNA
DAK dan KRISNA RKP berbeda, belanja K/L
dan DAK Fisik belum terintegrasi dalam mendukung pencapaian PN, PP, Pro-P, dan MP, serta
RKP Tahun 2021 belum sepenuhnya mengung
kapkan alokasi DAK fisik secara keseluruhan.
Akibatnya, antara lain dukungan DAK
terhadap belanja K/L sesuai dengan PN, PP,
Kegiatan Prioritas (KP), dan MP tidak dapat
diketahui dengan segera dan dievaluasi secara
memadai. Akuntabilitas pada tahap penetapan
alokasi DAK Fisik pun menjadi tidak dapat dinilai.
Kemudian, RKP belum sepenuhnya mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU)/non-KPBU. Hal itu antara lain adanya
perbedaan peraturan dan kriteria dalam menetapkan proyek prioritas antara RKP dan PSN
serta terdapat proyek dan program PSN yang
belum masuk dalam matriks pembangunan
RKP Pemutakhiran Tahun 2021. Hal tersebut
mengakibatkan antara lain RKP Pemutakhiran
Tahun 2021 belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat perencanaan yang holistik
integratif yang mencakup seluruh PP termasuk
proyek-proyek yang masuk dalam PSN Tahun
2021.
RKP belum sepenuhnya menjelaskan korelasi PN, PP, KP dan Pro-P serta MP dikaitkan
dengan dukungan alokasi anggaran K/L dalam
mewujudkan sasaran, indikator, dan target PN.
RKP tahun 2021 belum menjabarkan seluruh
belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk
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mendukung sasaran pembangunan, beberapa
kegiatan pada program Penanganan Pandemi
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PC-PEN) tidak memiliki rujukan dalam PN pada
RKP Tahun 2021, dan RKP tahun 2021 belum
menjelaskan mekanisme pencapaian sasaran,
indikator, dan target dengan alokasi anggaran
yang direncanakan secara rinci.
Hal tersebut mengakibatkan antara lain RKP
Tahun 2021 Pemutakhiran belum sepenuhnya
dapat digunakan sebagai alat perencanaan
yang andal untuk mencapai sasaran, indikator,
dan target pembangunan nasional.
Dari pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Bappenas agar berkoordinasi untuk menyusun kajian dalam rangka mengidentifikasi kegiatan di BUN yang dapat diintegrasikan dalam RKP dan menetapkan mekanisme
perencanaan dan penganggaran yang meng
integrasikan kegiatan tertentu di BUN ke dalam
RKP dan Surat Bersama Pagu Indikatif.
Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas perlu
menyempurnakan struktur database dalam
sistem informasi perencanaan dan menyusun
aturan terkait penandaan atau tagging DAK
yang lebih komprehensif dengan melengkapi
tagging DAK dan dukungannya terhadap PN,
PP, KP, Pro-P dan MP.
BPK juga merekomendasikan kepada Kepala
Bappenas untuk memerintahkan Deputi Bidang
Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/
Bappenas agar berkoordinasi dengan Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk menyelaraskan peraturan
dan kriteria penetapan proyek prioritas pada
PSN yang masuk dalam RKP.
Pengintegrasian seluruh data juga diperlukan terkait alokasi anggaran untuk mencapai
sasaran pembangunan nasional dalam sistem
informasi perencanaan, dan menjabarkan keterkaitan anggaran, sasaran, indikator dan target
PN, PP, KP, Pro-P dan MP dalam mendukung
sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP.
Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas
sinkronisasi perencanaan dan penganggar
an pembangunan nasional mengungkapkan
enam temuan yang memuat 12 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan
sistem pengendalian intern dan dua permasa
lahan ketidakpatuhan. l
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BPK KAWAL POTENSI PENERIMAAN NEGARA
DARI KEGIATAN HULU MIGAS
Kemudian, tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak
77 rekomendasi senilai Rp 76,44 miliar dan 27,40 juta dolar AS.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
telah melakukan pemeriksaan atas
pelaksanaan proyek, rantai suplai
pengadaan rig, serta fasilitas float
ing production unit (FPU), floating
production storage and offloading
(FPSO), floating storage and offloading (FSO),
dan fasilitas pendukung lainnya tahun 2018
hingga semester I 2020 pada Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) dan instansi terkait lainnya

di Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap
Kontrak Kerja Sama (KKS), kontrak/perjanjian,
dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai peng
adaan rig serta fasilitas FPU, FPSO, FSO, dan
fasilitas pendukung lainnya.
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang
disampaikan pada Februari 2022, BPK menjelaskan, SKK Migas dan KKKS bertanggung jawab
atas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan
atas proyek-proyek dan rantai suplai pengadaan
rig serta fasilitas FPU, FPSO, FSO, dan fasilitas
pendukung lainnya. Hal ini agar sesuai de
ngan Undang-Undang Pajak, Peraturan Menteri
ESDM, KKS atau Joint Of Agreement (JOA)
serta amendemennya, PTK Nomor 007/PTK/
VI/2004, PTK Nomor 007-Revisi-1/PTK/IX/2009,
PTK Nomor 007-Revisi-2/PTK/IX/2011, dan
PTK Nomor 007-Revisi-3/PTK/IX/2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor
Kontrak Kerja Sama, serta ketentuan terkait lainnya, sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.
BPK mengungkapkan, berkaitan dengan perencanaan dan proses pengadaan proyek dan
pengadaan rantai suplai pada Hucky-CNOOC
Madura Limited (HCML) dan Kangean Energy
Indonesia (KEI), BPK menyimpulkan bahwa keputusan sewa FPSO Karapan Armada Sterling
(KAS) III pada KKKS HCML dan FPU Joko Tole
pada KEI tidak sepenuhnya menguntungkan
negara.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kini
atau present value (PV) biaya sewa FPSO KAS III
dan FPU Joko Tole sampai dengan akhir kontrak
lebih tinggi masing-masing sebesar 30,62 juta
dolar AS dan 124,02 juta dolar AS jika dibanding
kan dengan masing-masing nilai kini (PV) biaya
dengan skema pembiayaan melalui beli/bangun
sendiri. Selain itu, pilihan sewa menghilangkan
kesempatan bagi negara untuk mempunyai aset
kapal yang dapat digunakan kembali oleh KKKS
HCML dan KKKS KEI, ataupun KKKS lain.
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Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
bertujuan meningkatkan pendapatan Negara untuk
memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi per
ekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada SKK Migas agar menyusun kajian harga
wajar yang lebih cermat dalam memberikan persetujuan
pembiayaan kepada KKKS dengan melengkapi dokumen analisa yang handal dan dapat dipertanggung
jawabkan guna mendukung pengambilan keputusan.
Kemudian, BPK merekomendasikan kepada General
Manager HCML dan Presiden KEI agar melakukan
negosiasi kembali perjanjian pengadaan FPSO/FPU de
ngan pihak rekanan untuk menjamin terciptanya harga
sewa yang wajar dan mempertimbangkan kepentingan
negara (mempertimbangkan hasil perhitungan/kajian
dari SKK Migas).
Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Proyek
dan Rantai Suplai atas Fasilitas FPU, FPSO, dan FSO,
BPK menemukan permasalahan pelaksanaan Kontrak
Nomor 332003864 antara KKKS HCML dengan PT
AGN atas sewa FPSO Karapan Armada Sterling III yang
berpotensi merugikan keuangan negara dan KKKS sebesar 5,13 juta dolar AS atas pelaksanaan Amandemen
kedua serta kelebihan pembebanan cost recovery
sebesar 2,27 juta dolar AS atas kelebihan pembayaran
penggunaan downtime dan shutdown allowance perio-

zukiman mohamad-pexels
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de 2018 hingga 2020. Kondisi ini tidak sesuai dengan
ketentuan terkait yang diatur dalam Kontrak Sewa
FPSO Nomor 332003864.
Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan
pelaksanaan impor pada FSO Ship 115 dan FPU
Joko Tole tidak menggunakan masterlist sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2006.
Penggunaan fasilitas pembebasan PPN oleh PT BWO
tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa
Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 38 Tahun 2003.
Sementara itu, penggunaan fasilitas PPN tidak
dipungut oleh PT SBS tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan
Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang
Tidak Dipungut PPN. Hal tersebut antara lain berdampak pada negara tidak dapat memperoleh penerimaan
sebesar 37,50 juta dolar AS beserta potensi bunganya
dari pengenaan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang
harus dibayarkan oleh PT BWO atas pembatalan SKB
PPN dan potensi kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp83,72 miliar beserta potensi bunganya dari
pengenaan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang seharusnya dibayar oleh PT SBS.
Selain itu, kejelasan status kapal Joko Tole dan FSO
Ship 115 untuk dilakukan ekspor kembali pada akhir
masa sewa/penggunaan sebagaimana Permen ESDM

BPK BEKERJA

Nomor 37 Tahun 2006 juga belum dapat ditentukan.
Kemudian, berkaitan dengan Pemanfaatan dan
Pertanggungjawaban Pengadaan Proyek dan Rantai
Suplai atas Fasilitas FPU, FPSO, dan FSO, BPK menemukan permasalahan bahwa selama tujuh tahun KKKS
KEI melakukan operasional di Lapangan Terang Sirasun
Batur (TSB) belum memberikan kontribusi penerimaan
negara yang signifikan.
Berdasarkan analisis terhadap financial quarterly re
port (FQR) tahun 2013 sampai 2019, dalam kurun waktu tersebut pendapatan bagian negara di bawah target
plan of development (POD) atau sebesar 42 persen
dari gross revenue yaitu sebesar antara 31,2 persen
hingga 38,9 persen.
Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan
KKKS Camar Resources Canada (CRC) yang belum
menyelesaikan penjualan sisa minyak senilai 1,73 juta
dolar AS. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan terkait
pada Kontrak Nomor 38/C/OPS3/VIII/2019. Selain itu,

KKKS CRC juga berpotensi tidak dapat membebankan
pengeluaran senilai 1,44 juta dolar AS sebagai biaya
operasi. Nilai 1,44 juta dolar AS merupakan pembayar
an sewa FSO selama periode tidak dapat beroperasi
pasca terjadinya kebakaran pada wellhead platform di
Lapangan Camar.
Untuk permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada General Manager KKKS CRC agar segera
menyelesaikan permasalahan sisa minyak di dalam
kapal berdasarkan harga yang paling menguntungkan
bagi negara serta selanjutnya memperhitungkan bagian negara dari hasil penjualan sisa minyak tersebut.
BPK juga merekomendasikan kepada GM KKKS CRC
untuk tidak membebankan biaya sewa kapal sebagai
biaya operasi yang dapat dilakukan cost recovery periode 16 Maret sampai 9 Agustus 2020 senilai 1,44 juta dolar AS sampai ada kajian dan otorisasi dari SKK Migas.
Berdasarkan pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pelaksanaan
Proyek-Proyek Dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan 2018
pada SKK Migas dan KKKS diketahui bahwa SKK Migas
dan KKKS masih belum sepenuhnya menindaklanjuti
hasil pemeriksaan BPK hingga semester I 2020.
BPK menyampaikan, dari 118 rekomendasi
senilai Rp76,70 miliar dan 122,94 juta dolar AS
yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 41 yakni senilai Rp264,42 juta
dan 95,54 juta dolar AS. Kemudian, tindak lanjut
yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 77 rekomendasi senilai Rp76,44 miliar dan 27,40 juta
dolar AS. l
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TAHUN
KONSOLIDASI
FISKAL
RAPBN 2023 akan merespons
berbagai potensi risiko
ketidakpastian ekonomi global.

I

su konsolidasi fiskal menjadi tema penting dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dalam pidato pada
penyampaian keterangan pemerintah atas RUU
APBN 2023 beserta nota keuangannya di Rapat
Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menekankan, keseimbangan kebijakan makro dan
fiskal akan terus dijaga dalam menghadapi tantangan
dan dinamika perekonomian.
Pada tahun depan, batas defisit APBN akan kembali sebesar 3 persen terhadap PDB. Sehingga, kesehat
an APBN akan ditingkatkan agar adaptif dan responsif
dalam jangka menengah maupun panjang.
Jokowi menyampaikan, dalam asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023, diperkirakan pertumbuhan
ekonomi tahun depan akan mencapai 5,3 persen. “Kita
akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjut
an penguatan ekonomi nasional,” ujar Jokowi pada
Selasa (16/8).
Kemudian, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran
3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level
ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi
permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli ma
syarakat.
Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak
di sekitar Rp14.750 per dolar AS dan rata-rata suku
bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada
level 7,85 persen. Selanjutnya, harga minyak mentah
Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.
Jokowi menyampaikan, APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen
countercyclical. Sehingga, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat namun
juga mampu memelihara momentum pemulihan yang
menguat.
Bimo Hario
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Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi
belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0
triliun serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Dari total belanja negara tersebut, se
banyak 5,6 persen dianggarkan untuk anggar
an kesehatan atau sebesar Rp169,8 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunt
ing, serta kesinambungan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
Kemudian, anggaran perlindungan sosial
dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk
membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka
panjang, hal itu diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan
sebesar Rp392,0 triliun. Anggaran tersebut
diarahkan untuk mendukung penguatan
penyediaan pelayanan dasar, mendukung
peningkatan produktivitas melalui infrastruktur
konektivitas dan mobilitas, menyediakan infra
struktur energi dan pangan yang terjangkau,
andal, dan memperhatikan aspek lingkungan,
serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
Untuk menjalankan agenda pembangunan
tersebut, pendapatan negara pada 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri atas
penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9
triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi

pengelolaan PNBP.
Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka
defisit anggaran 2023 direncanakan sebesar
2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun.
“Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman
dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga
keberlanjutan fiskal,” ujar Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, RAPBN 2023 akan merespons berbagai potensi risiko ketidakpastian ekonomi global.
Sri menyampaikan, RAPBN 2023 juga didukung
dengan capaian positif pertumbuhan ekonomi
pada masa pemulihan pascapandemi ini.
“APBN 2023 masih memegang peran
pertama yakni menjadi alat untuk menyerap
kejutan yang terjadi,” kata Sri dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di
Jakarta.
RAPBN 2023 mengusung tema waspada
terhadap risiko ketidakpastian yang masih
tinggi karena scarring effect dari pandemi
Covid-19 sekaligus tekanan global lainnya.
Scarring effect tersebut berupa inflasi yang
tinggi dan berpotensi memicu stagflasi.
Perlambatan ekonomi global juga dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik. Perang di Ukraina pun menyebabkan gangguan sisi suplai dengan harga komoditas tinggi
sekaligus pengetatan kebijakan moneter.
“Kita waspada karena scarring effect dari
pandemi dan sekarang munculnya inflasi, ekonomi global melemah, dan geopolitik yang
semakin tidak pasti,” ungkap Sri. l
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MENDETEKSI KETEKORAN KAS
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Jika ditemukan ketekoran kas, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan memulai
penentuan sampel pemeriksaan kas.

B

iro Sumber Daya Manusia Badan
Pemeriksa Keuangan menggelar
webinar dengan tema “Ketekoran
Kas pada Pemerintah Daerah:
Metode Deteksi dan Prosedur
Pemeriksaan”. Terkait tema
tersebut, Pemeriksa Muda BPK Perwakilan
Sumatera Selatan Nurul Komalasari menyata
kan, kas merupakan aset yang rentan hilang
dan disalahgunakan sehingga amat berisiko
tinggi. Sementara itu, kas adalah jiwa akuntasi,
karena melalui kas bisa mendapat pencatatan,
penerimaan, sehingga kas amat penting dalam
pemeriksaan.
Ia menjelaskan definisi kas menurut SAP PP
tahun 1971 adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat bisa kita ambil
untuk kegiatan pemerintahan. Jadi, di dalam
kas LKPD ada kas daerah, kas bendahara
pengeluaran, Kas FKTP, kas bendahara pene
rimaan, Kas Bos, Kas BLUD, dan kas lainnya.
“Kas di daerah itu umumnya jarang dalam
bentuk simpanan uang dan lain-lain,” ungkap
Nurul dalam webinar yang dikutip Warta
Pemeriksa.
Dalam prosesnya, sering kali dalam pemeriksaan ditemukan ketekoran kas. Artinya, kas
dalam penguasaan bendahara jumlahnya kurang atau tidak sesuai dengan surat pertang
gungjawaban.
Ia mencontohkan, jika bendahara memiliki
simpanan dengan jumlah 10, tapi tidak ditemukan uang, maka ada surat pertanggung
jawaban. Oleh karen itu, ketika bendahara tidak memiliki atau kurang tetapi tidak ada SPJ,
maka bisa disebut tekor.
Hal ini membuktikan kas merupakan
aset yang rentan hilang dan disalahgunakan
sehingga berisiko tinggi. “Kenapa risiko tinggi, karena semua orang memang suka uang,”
tutur dia.
Atas alasan itu, dalam setiap pemeriksaan,
kas adalah adalag aspek pertama yang ia
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utamakan. Jika ditemukan ketekoran kas, maka
hal yang bisa dilakukan adalah dengan memulai penentuan sampel pemeriksaan kas.
“Ini yang sering kali saya sering diskusi
dengan ketua tim, jadi kalau kas itu adalah
akun yang berisiko tinggi. Lalu. bagaimana
strategi kita menentukan OPD yang menjadi
sampel pemeriksaan kas?” ucap dia.
Menurut dia, pemeriksa sering mendapat
kan saran untuk memilih OPD atau organi
sasi perangkat daerah yang besar, seperti
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas
Pendidikan hingga RSUD. Hal itu dengan pertimbangan OPD yang dimaksud memiliki kas
besar sehingga transaksinya lebih kompleks.
Asumsinya kas besar dan transaksi kompleks kemungkinan salah catat dan salah sajinya tinggi.

SHARING KNOWLEDGE
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Nurul Komalasari

Seringkali pengajuan TU
dilakukan berkali-kali karena
memang UP nggak ada atau
kasnya tekor, sehingga
butuh dana baru.
“Namun yang terpikirkan BPK setiap tahun memeriksa apa yang gede-gede ini tidak belajar.”
Oleh karena itu, ia pun merangkum enam
metode penentuan sampel pemeriksaan kas.
1. Memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP.
Nurul menjelaskan, sering kali hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersaji dengan sederhana karena tidak disebutkan
adanya ketekoran kas atau hal lainnya.
Hanya saja, ia meminta jangan menyepelekan pemeriksaan APIP karena mereka yang
berhari-hari bersama Pemda, sehingga umumnya mengetahui masalah atau kesulitan Pemda.
Selain itu, pemeriksa juga bisa melakukan
wawancara tim APIP.
“Intinya hasil pemeriksaan APIP bisa menjadi pondasi pemeriksaan tim BPK untuk tahap
selanjutnya,” ucap dia.
2. Menganalisis rekening koran.
Pemeriksa sepatutnya melakukan analisa
mutasi rekening koran OPD untuk mengetahui
apakah ada transaksi janggal, seperti transfer
atau pemindahbukuan. Dalam pemeriksaan,
ada baiknya pemeriksa tidak sekadar memeriksa saldo awal dan akhirnya nol saja, akan tetapi
membaca apa yang disampaikan dalam rekening koran itu sendiri.

Ia menyebut pemeriksa patut memeriksa
detail rekening koran, bahkan mengonfirmasi ke pihak bank. Begitu juga dengan kode
bank, misalnya kode “KYA” adalah transaksi
dilakukan CS costumer service, TL artinya teller,
dan kemudian diikuti kode nama orangnya.
Jadi diketahui transfer kemana dan siapa yang
menerima.
Atau pada kas kelurahan, kecamatan atau
Pemda, NF dan F, di mana F artinya fisik atau
mengambil langsung dan NF yaitu nonfisik
yang artinya transfer. “Pernahkah kita memerik
sa secara mendetail atau hanya yang penting
saldo awal dan akhir nol?”kata dia.
“Saya pernah memeriksa, 19 Januari mendapat duit UP (uang persediaan) Rp1 miliar, 2
Februari sudah diambil Rp1 miliar habis, tetapi
pengajuan SP2D GU (Surat Perintah Pencairan
Dana Ganti Uang Persediaan) itu November
hanya satu kali dengan angka Rp750 juta, ini
kan aneh. Logikanya UP seperduabelas dari
belanja tidak langsung, si dinas terkait dan direfreshing satu bulan satu kali jadi tidak mung
kin satu kali. Logikanya dia ambil satu 1 miliar
itu uangnya ditaruh dimana, dan kenapa baru
November ada pengajuan SP2D GU?
Lewat rekening koran kita juga bisa mengetahui pola kecurangan,” kata dia menceritakan.
3. Analisa Hukum Benford.
Hukum Benford adalah teori matematika
tentang probabilitas kemunculan angka dalam satu kelompok angka, jika angka dalam
kumpulan angka itu tidak dimanipulasi. Hukum
Benford menjelaskan bahwa probabilitas kemunculan angka yang diawali dengan “satu”
ibisa sampai 30 persen. Artinya. angka besar 8
atau 9 itu akan lebih sedikit kemunculannya dibandingkan angka 1 atau 2. “Angka lebih kecil
akan cenderung lebih sering muncul dibanding
kan angka besar,” tutur dia.
Dengan menggunakan analisa hukum
Benford untuk menentukan apakah SKPD yang
memiliki deviasi SP2D GU nihil paling besar.
Hukum Benford juga memungkinkan untuk
menganalisis kecurangan atau manipulasi.
4. Wawancara proses bisnis.
Wawancara mengenai proses bisnis pengelolaan kas patut dilakukan pada OPD terutama
OPD penerimaan. Walau sebenarnya ia yakin
seluruh pemeriksa dan Ketua Tim pasti melakukan wawancara proses bisnis.
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Ia pun menyarankan, agar menggunakan flow
chart naratif mengenai bagaimana proses bisnis
yang dilakukan.
5. Analisa Register SP2D TU dan TU Nihil.
Register SP2D Tambahan Uang Persedian
(TU) dan TU Nihil untuk memetakan OPD yang
paling banyak mengajukan TU dan jangka waktu
TU Nihil. Pemeriksa bisa memeriksa temuan TU,
karena kejanggalan bisa terlihat dari rendah
nya SP2D TU dan proses pembuatan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) yang begitu lama.
“Seringkali pengajuan TU dilakukan berkali-kali karena memang UP nggak ada atau kasnya
tekor, sehingga butuh dana baru,” ucap dia.
6. Catatan atas Laporan Keuangan.
Hal yang juga perlu diperhatikan adalah peng
ungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan
untuk OPD yang mengembalikan UP lewat tahun.
“Enam metode ini umumnya mempermudah pemeriksa untuk menemukan kas tekor,” ucap dia.

Prosedur deteksi ketekoran

Selain metode deteksi, ada prosedur deteksi
dalam upaya mengungkap atau sekadar mengetahui ketekoran kas. Langkah awal adalah dengan
melakukan cash opname. Cash opname merupakan prosedur paling mudah dan efektif dalam
membuktikan kas tekor.
Berikutnya adalah melakukan konfirmasi.
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Konfirmasi patut dilakukan ke bank atau pihak
ketiga, misalnya wajib pajak atau retribusi untuk
memahami atau mendeteksi ketekoran kas.
Usai konfirmasi, patut dilakukan wawancara.
Wawancara terstruktur dan mendalam dengan
bendahara yang mengetahui langsung catat
an atas laporan keuangan. Selain itu bisa juga
melakukan wawancara pihak lain yang diduga
terlibat atau mengetahui ketekoran kas. Terakhir
adalah telaah atas dokumen catatan bendahara
yang saling berkaitan.
Usai mengetahui adanya ketekoran, pemeriksa perlu melakukan empat langkah utama.
1. Perlu menelusuri siapa yang bersalah dalam
kasus kas tekor. Ia menyarankan untuk menggunakan konsep Follow the Money.
2. Ungkap bukti-bukti.
Ia menyebut pengakuan memang penting namun perlu bukti yang mendukung pengakuan
tersebut.
3. Miliki Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP menurut dia menjadi sangat penting dan seluruh
dokumen pendukung dan bukti wawancara
harus didokumentasikan.
4. Harus melakukan komunikasi yang intensif
dengan auditee terkait simpulan dan dampak
dari kas tekor. l

SOSOK

NELSON AMBARITA, AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA II BPK

BANGUN KOMUNIKASI DENGAN STAKEHOLDER

K

omunikasi yang baik dengan
stakeholder harus diterapkan di
seluruh tahapan pemeriksaan.
Hal ini ditekankan betul oleh
Nelson Ambarita yang sejak Juli
2022 dipercaya menjabat sebagai
Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara II
BPK sejak Juli 2022. Menurut Nelson, komunikasi yang baik penting dijaga untuk meng

hasilkan rekomendasi yang SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, dan Time
Bound).
Kepada Warta Pemeriksa, Nelson memaparkan program-program yang akan dijalankannya sebagai Tortama II BPK hingga berbagi pandangannya soal bagaimana menghadapi setiap tantangan di dalam melaksanakan
tugas. Berikut petikan wawancara dengannya.

Program apa saja yang akan dijalankan
atau menjadi prioritas bapak sebagai
Tortama II BPK?
Program yang sudah berjalan dengan
baik di AKN II selama ini tentu menjadi hal
yang harus kita lanjutkan. Dengan arahan
pimpinan dan dukungan dari seluruh jajaran
AKN II, saya akan mendiskusikan ruangruang peningkatan kinerja yang feasible
untuk dilakukan. Secara umum, sebagai unit
kerja BPK yang mengampu pemeriksaan pada kementerian lembaga yang terkait, antara lain dengan perekonomian dan keuangan,
tentu program kita adalah bagaimana agar
penerimaan negara mampu membiayai pe
ngeluaran negara dan menjaga kestabilan
ekonomi makro supaya pembangunan nasional dapat direncanakan dan dilaksanakan
dengan baik.
Secara khusus, program yang kita akan
upayakan adalah meningkatkan penerapan

Menurut saya, tantangan kita secara
umum di BPK adalah bagaimana
membangun kesadaran publik,
terutama entitas yang diperiksa,
tentang pentingnya pemeriksaan
dalam pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.
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risk based audit dalam pemeriksaan ke
uangan untuk mengefisienkan sumber daya
pemeriksaan di semester I. Selain itu, kita
berupaya untuk mengalokasikan lebih ba
nyak sumber daya pemeriksaan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja.
Program pemeriksaan ini akan kita
fokuskan pada upaya untuk menghasilkan
rekomendasi yang mendorong, antara lain,
perencanaan pembangunan berkelanjutan,
peningkatan tax ratio, perbaikan tata kelola
niaga dan tata kelola industri, akselerasi digitalisasi perbankan dan jasa keuangan lainnya.
Menurut bapak, bagaimana perkembangan BPK saat ini baik dari sisi kelembagaan maupun pemeriksaan?
BPK saat ini lebih mencerminkan kondisi
yang diamanatkan dalam UUD 1945. BPK
secara organisasi lebih independen dengan
kuatnya pengaturan tugas dan wewenang
BPK dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan
UU Nomor 15 Tahun 2006. BPK juga semakin mandiri dengan peningkatan signifikan
anggaran belanja negara yang dikelola BPK,
terutama untuk pemeriksaan.
BPK juga memiliki berbagai standar dan
pedoman, termasuk kode etik, untuk memastikan integritas dan profesionalisme BPK.
Dalam hal output, BPK saat ini menghasilkan
jauh lebih banyak output dari saat pertama
saya masuk BPK. Hal ini didukung oleh kecukupan sumber daya BPK, terutama kantor

SOSOK

perwakilan yang saat ini sudah ada di setiap ibu
kota provinsi, serta peningkatan jumlah dan kompetensi pemeriksa yang semakin lebih baik dari
tahun ke tahun.
BPK saat ini pun memiliki kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang
cukup intensif untuk memastikan output BPK
dimanfaatkan oleh entitas yang diperiksa. Secara
kematangan organisasi pemeriksa eksternal,
BPK telah berhasil memberikan pendapat
Strategic Foresight kepada pemerintah dengan
memberikan beberapa skenario alternatif dalam
menghadapi pandemi dan pasca-pandemi.
Kemudian, BPK semakin berperan dan lebih berkiprah dalam kancah internasional, baik
di kegiatan The International Organization of
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) maupun dalam melakukan pemeriksaan lembaga-lembaga internasional, seperti International
Atomic Energy Agency (IAEA) dan International
Maritime Organization (IMO). Hal ini menunjukkan bahwa BPK semakin dipercaya untuk berkontribusi secara internasional.
Hal apa yang menjadi motivasi bapak dalam bekerja di BPK?
Posisi BPK sebagai lembaga negara (dulu
lembaga tinggi negara) dan output-nya yang
dapat mempengaruhi secara makro kehidupan
berbangsa dan bernegara, adalah hal utama
yang menjadi motivasi saya tetap bekerja di BPK
sampai dengan saat ini.
Menurut bapak, apa saja yang menjadi
tantangan bagi BPK dalam menjalankan tugasnya? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
Menurut saya, tantangan kita secara umum di
BPK adalah bagaimana membangun kesadaran
publik, terutama entitas yang diperiksa, tentang
pentingnya pemeriksaan dalam pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Tantangan
ini biasanya diikuti dengan kendala perolehan
data atau informasi dalam proses pemeriksaan,
sehingga terkadang tidak dapat dilaksanakan
secara optimal dan tidak memberikan manfaat
sebagaimana yang diharapkan.

n
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Tantangan lain yang lebih khusus adalah
kemajuan teknologi informasi memaksa kita
untuk berubah dalam segala hal. Dalam hal pemeriksaan, hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pemeriksaan, atau bisa saja menjadi
tantangan yang berlanjut menjadi kendala jika
kita tidak mampu beradaptasi dan memanfaat
kannya dengan baik.
Hal yang dilakukan untuk menghadapi
tantangan dan kendala tersebut adalah membangun komunikasi yang baik dengan seluruh
stakeholder di seluruh tahapan pemeriksaan.
Komunikasi pada saat perencanaan pemeriksaan
dilakukan untuk mendengar dan memvalidasi
harapan para stakeholder terhadap pemeriksaan
kita, sehingga menjadi salah satu pertimbangan
dalam menentukan objek dan sasaran pemeriksaan serta mendesain strategi pemeriksaan.
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Harapan dan target
berkarya saya di BPK
adalah sederhana, yaitu
bekerja dengan baik dan
mencapai hal-hal yang
sudah ditetapkan oleh
Pimpinan, baik dalam
rencana strategis maupun
rencana tahunan BPK.

Lalu, target apa yang ingin bapak capai?
Harapan dan target berkarya saya di BPK
adalah sederhana, yaitu bekerja dengan baik dan
mencapai hal-hal yang sudah ditetapkan oleh
Pimpinan, baik dalam rencana strategis maupun
rencana tahunan BPK. Sebagaimana target kita
semua, tentu kita bersama-sama berharap dapat
mewujudkan visi BPK melalui pelaksanaan misi
dan pencapaian tujuan strategis BPK.
n
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Komunikasi pada tahap perencanaan ini dibarengi dengan membangun kesadaran bahwa pemeriksaan yang akan dilaksanakan adalah bertujuan untuk perbaikan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Komunikasi selanjutnya
pada saat pekerjaan lapangan, yaitu untuk memperoleh fakta atau kondisi yang sejelas-jelasnya
dan informasi yang berimbang.
Selain itu, melalui komunikasi yang baik selama pekerjaan lapangan, kita juga akan mampu
merumuskan root cause atau penyebab utama
dalam suatu kondisi yang tidak sesuai kriteria.
Pada akhirnya, kita mampu merumuskan rekomendasi yang SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, dan Time Bound).
Jika tema pemeriksaan kita mutakhir atau
relevan dengan isu publik, serta menghasilkan
rekomendasi yang SMART, maka tantangan dan
kendala tersebut dapat kita hadapi dengan baik.
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Apa harapan bapak untuk BPK?
Sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis, tentu kita semua berharap BPK
mampu melaksanakan amanat konstitusi dengan
baik untuk berkontribusi nyata dalam mencapai
tujuan negara. Sebagai lembaga yang aktif dalam pergaulan internasional, semoga BPK dapat
mewujudkan value and benefits sebagaimana
dinyatakan dalam INTOSAI P-12, yaitu Making a
Difference to the Lives of Citizens atau menciptakan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat
Indonesia.
Pesan apa yang ingin bapak sampaikan kepada para pegawai BPK?
Setiap pegawai BPK agar senantiasa me
ngembangkan soft skill selain hard skill, terutama
kemampuan dalam berkomunikasi. Apalagi bagi
pemeriksa sangatlah penting untuk memiliki
kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi
merupakan solusi dari sebagian besar kendala. l

INTERNASIONAL

KETUA BPK: DUKUNGAN ANAO
TELAH BERTRANSFORMASI
ANAO dianggap konsisten menjadi mitra BPK dalam melakukan
berbagai pengembangan kapasitas organisasi dan kelembagaan
melalui kerja sama bilateral sejak 2006.

D

ukungan yang diberikan
Australian National Audit
Office (ANAO) kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
telah mengalami transformasi.
Selama ini, dukungan yang diberikan berfokus kepada hal yang bersifat tek
nis. Akan tetapi, hal itu berkembang menjadi
peningkatan kapasitas pada level strategis dan
pengembangan organisasi.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, salah
satu implementasi kerja sama adalah berbagi
pengetahuan dan pengalaman terkait topik
penting. Misalnya saja perkembangan audit
sektor publik yang didasarkan kepada peng
alaman atas pemeriksaan SDGs.
“Kemudian pendekatan audit terbaru
dalam rangka memenuhi ekspektasi para
pemangku kepentingan, dampak quality assu
rance, dan quality control dalam menjaga integritas organisasi pemeriksa,” kata Isma di Nusa
Dua, Bali, Selasa (30/8).
Hal ini disampaikan Isma pada saat pertemuan bilateral BPK dengan ANAO yang
digelar di sela-sela perhelatan SAI20 Summit
di Nusa Dua, Bali. Kedua lembaga membahas
berbagai isu penting untuk memperkuat kerja
sama dalam pertemuan bilateral tersebut.

Selain ketua BPK, turut hadir Auditor Utama
Keuangan Negara IV, Syamsudin dan Staf Ahli
Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Dadang
Ahmad Rifai. Sedangkan dari ANAO delegasi
dipimpin oleh Auditor General ANAO, Grand
Hehir yang didampingi oleh Group Senior
Executive Director, Professional and Service
Relationship Group, Jane Meade, dan Senior
Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage.
Ketua BPK juga menyampaikan apresiasi
yang besar atas dukungan dan komitmen ting
gi dari ANAO selama ini. ANAO dianggap
konsisten menjadi mitra BPK dalam melakukan
berbagai pengembangan kapasitas organisasi dan kelembagaan melalui kerja sama
bilateral sejak 2006. Khususnya terkait bidang pemeriksaan keuangan dan manajemen
pemeriksaan kinerja.
Auditor General ANAO juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya BPK
dalam melakukan inisiasi pembentukan SAI20
sebagai engagement group baru dalam G20.
Menurutnya, hal ini merupakan sebuah pencapaian besar dalam Presidensi Indonesia dalam
G20.
ANAO, kata Grand Hehir, mendukung sepenuhnya pembentukan SAI20 dan berharap
mampu memberikan kontribusi yang signifikan
serta meningkatkan peran SAI sebagai mitra
pemerintah. Khususnya dalam upaya percepat
an pemulihan ekonomi serta mempromosikan
transparansi dan akuntabilitas layanan publik. l
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TEMUI PRESIDEN GCA,
KETUA BPK TEGASKAN KOMITMEN KOLABORASI
Ketua BPK dan Presiden GCA juga membahas rencana implementasi
kerja sama bilateral selanjutnya, yaitu penyelenggaraan pelatihan
bersama pemeriksaan keuangan.

K

etua Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Isma Yatun menegaskan
kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama
dengan komunitas supreme audit
institution (SAI). Baik dalam skala
subregional, regional, maupun internasional.
Satu di antaranya yaitu dengan membina dan
menjaga hubungan baik dengan General Court
of Audit (GCA) of the Kingdom of Saudi Arabia.
Hal tersebut disampaikan Isma saat meng
adakan pertemuan dengan Presiden GCA,
Hussam Abdulmohsen Alangari di Nusa Dua,
Bali, Selasa (30/8). Kegiatan yang dilakukan di
sela-sela pelaksanaan SAI20 Summit itu bertujuan untuk memperkuat komitmen kerja sama
bilateral dua institusi dalam bidang pemeriksaan sektor publik.
Ketua BPK dan Presiden GCA juga membahas rencana implementasi kerja sama bilateral
selanjutnya, yaitu penyelenggaraan pelatihan
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bersama pemeriksaan keuangan. Kegiatan ini
diadakan untuk meningkatkan kapasitas auditor
kedua institusi. Presiden GCA pun mengundang
Ketua BPK untuk menyelenggarakan pelatihan
tersebut di Arab Saudi pada tahun depan.
Isma juga menyampaikan apresiasi atas
dukungan dan kontribusi GCA dalam menyusun
Komunike SAI20. “Ini sebagai bentuk partisipasi dalam inisiatif global untuk mempercepat
pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
(SDGs),” kata Isma.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara
Investigasi Hery Subowo dan Kepala Bagian
Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.
Sedangkan Presiden GCA didampingi oleh
Director General of International Relations Manal
Alduhaymi, dan Head of International Relations
Executive Office Sultan Alotaibi. l

SUDUT PANDANG

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA,
MENTERI PERINDUSTRIAN

PERCEPAT REALISASI KOMITMEN
BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

I

ndonesia memiliki kesempatan untuk dapat memiliki kemandirian di sektor
ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan dengan selalu mengedepankan produk
dalam negeri. Dengan begitu, uang masyarakat tidak akan keluar ke luar negeri
dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa.
Salah satu sektor yang memiliki peran penting terkait penggunaan produk
dalam negeri adalah pemerintahan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan
simulasi yang menunjukkan bahwa belanja anggaran pemerintah sebesar Rp400
triliun untuk belanja produk dalam negeri dapat memicu pertumbuhan ekonomi
sebesar 1,67-1,71%. “Karenanya, kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta perlu mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri,” kata Menteri
Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, belum lama ini.
Bagaimana komitmen pemerintah dan seperti apa solusi yang telah dijalankan
untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri selama ini? Berikut wawancara Warta Pemeriksa dengan Menperin.

n

40

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 8

n

VOL. V

n

AGUSTUS 2022

kemenperin.go.id

SUDUT PANDANG

Bagaimana Menperin melihat kesadaran
masyarakat dan program pemerintah terkait
dengan pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada saat ini?
Presiden Joko Widodo telah memberikan
target belanja produk dalam negeri dengan
anggaran pemerintah sebesar Rp400 triliun. Hal
ini membuka kesempatan yang luar biasa bagi
pengembangan produk dalam negeri. Seiring
dengan berkembangnya antusiasme masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, industri dalam negeri juga mulai berkembang
dan berdampak positif pada penguatan ekonomi Indonesia.
Untuk mendukung program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),
Kemenperin memberikan sertifikasi Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara gratis.
Hal ini memberikan dampak besar terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing industri.
Sebagai contoh, di subsektor industri hulu
migas, berkat sertifikasi TKDN, sektor industri
kecil dan menengah (IKM) yang mendukung
industri migas telah menghasilkan total nilai
kontrak hingga lebih dari Rp11 triliun sepanjang
2020-2021.
Pada 2021, pemberian sertifikat gratis TKDN
dari Kemenperin melampaui target 9.000 sertifikat. Hal ini menunjukkan kesadaran akan
pentingnya sertifikasi TKDN serta tumbuhnya
pengakuan terhadap produk dalam negeri.
Apakah mungkin jika Indonesia dapat
sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri? Apa yang harus dilakukan untuk dapat
mewujudkan hal itu?
Semangat dan optimisme sangat dibutuh
kan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dengan begitu,
akan didapatkan komitmen dari semua pihak.

Kemampuan industri dalam negeri
perlu terus ditingkatkan agar mampu
memenuhi seluruh kebutuhan dalam
negeri dan menggantikan produkproduk impor yang masih digunakan
dalam pengadaan barang/jasa.

Mulai dari pemerintah, perusahaan industri, dan
tentunya masyarakat, untuk menggunakan produk dalam negeri.
Saat ini, telah terdapat 29.000 produk dalam negeri (PDN) bersertifikat TKDN. Tentunya
jumlah ini akan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat semakin meyakinkan instansi pemerintah, BUMN, perusahaan industri, dan
masyarakat bahwa produk dalam negeri memiliki kualitas dan daya saing yang tidak kalah dari
produk impor. Sehingga semakin mendorong
untuk menggunakan produk dalam negeri dan
mewujudkan kemandirian bangsa.
Seberapa penting komitmen pemerintah,
khususnya kementerian terkait, terhadap
pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri?
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan
simulasi yang menunjukkan bahwa belanja ang
garan pemerintah sebesar Rp400 triliun untuk
belanja produk dalam negeri dapat memicu
pertumbuhan ekonomi sebesar 1,67-1,71%.
Karenanya, kementerian/lembaga, BUMN, dan
swasta perlu mempercepat realisasi komitmen
belanja produk dalam negeri.
Tim Nasional P3DN meluncurkan business
matching antara industri dalam negeri dengan
Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD,
yang diawali oleh Kemenperin. Dari kegiatan
tersebut, pemerintah telah mendapat komitmen
belanja PDN sekitar Rp890 triliun yang akan
terus bertambah jumlahnya.
Realisasi komitmen belanja PDN memberikan multiplier effect yang signifikan. Dengan
pembelanjaan PDN, industri dalam negeri meningkatkan utilisasinya, yang juga mempengaruhi peningkatan lapangan kerja serta keyakinan
dunia usaha. Hal ini tampak dari peningkatan
angka Purchasing Managers’ Index (PMI manufaktur Indonesia.
Apa saja bentuk dan komitmen yang
dapat ataupun telah dijalankan pemerintah
hingga saat ini?
Saat ini, telah terdapat 34 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 422 pemerintah
kabupaten/kota, dan 8 BUMN yang membentuk Tim P3DN dan melakukan tugasnya untuk
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
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Untuk mengakselerasi target pembelian produk dalam negeri, Kemenperin juga telah meng
inisiasi pelaksanaan business matching antara
perwakilan industri sebagai penyedia barang
dan pihak pemerintah sebagai pemilik anggar
an. Business matching tersebut pertama kali
diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian
di Bali pada 22-24 Maret 2022. Dari sekitar
Rp890 triliun total komitmen belanja produk
dalam negeri, realisasi per 26 Juli 2022 menunjukkan angka Rp220,59 triliun. Angka ini akan
terus bertambah seiring dengan realisasi APBN
dan anggaran belanja BUMN maupun swasta.
Kemenperin juga terus melakukan sosialisasi program P3DN serta memberikan bimbingan teknis
kepada stakeholders di daerah untuk menyusun
daftar kebutuhan belanja produk dalam negeri.
Apa saja tantangan dan kendala yang di
hadapi oleh pemerintah dalam menjalankan
kebijakan pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri?
Belum adanya langkah aktif dari instansi pemerintah (baik pusat dan daerah) untuk membeli
dan menggunakan produk dalam negeri secara
konsisten. Selain itu, masih terdapat resistensi
penggunaan produk dalam negeri. Resistensi
tersebut muncul karena adanya kebiasaan penggunaan produk dengan merek tertentu. Sehingga
muncul penolakan untuk mengalihkan ke produk
dalam negeri.
Kemampuan industri dalam negeri perlu terus
ditingkatkan agar mampu memenuhi seluruh
kebutuhan dalam negeri dan menggantikan produk-produk impor yang masih digunakan dalam
pengadaan barang/jasa. Produk dalam negeri
harus terus dikembangkan sebagai substitusi
produk impor, sesuai target yang ditetapkan
Kemenperin sebesar 35%.
Apa solusi yang biasanya diterapkan untuk
mengatasi tantangan dan kendala itu?
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
telah menyederhanakan tahapan proses bisnis
penayangan produk di e-Katalog Nasional. Dari
sebelumnya delapan tahap menjadi hanya dua
tahap. Begitu pula pencantuman barang/jasa,
dari sembilan tahap menjadi cukup empat tahap.
Hal ini untuk mempermudah belanja PDN.
Pemerintah juga memastikan efektivitas
dan akuntabilitas pelaksanaan P3DN melalui pengawasan yang dijalankan oleh Badan
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Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Pengawasan dilakukan agar para peng
guna anggaran memprioritaskan PDN dalam
belanja barang/jasa, prosedur sertifikasi dilaksanakan dengan cepat, efisien, dan sesuai aturan,
serta mendeteksi kecurangan dalam implementasi P3DN.
BPK telah melakukan pemeriksaan terkait
dengan pengelolaan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri. Hasilnya antara lain
bahwa upaya P3DN belum didukung dengan
rencana pengembangan atau roadmap TKDN
dan penetapan produk prioritas yang akan
dikembangkan. Bagaimana Menperin melihat
temuan-temuan tersebut?
Hasil pemeriksaan BPK tersebut adalah landasan bagi Kemenperin untuk melakukan per
ubahan yang lebih baik bagi pengembangan
penggunaan produk dalam negeri. Temuantemuan tersebut saat ini telah dikoordinasikan
solusinya bersama para pihak terkait dan kita harapkan semua permasalahan tersebut bisa segera
diselesaikan.
Bagaimana upaya Kementerian untuk me
nyelesaikan rekomendasi BPK terkait temuan
tersebut?
Temuan-temuan tersebut akan segera dikoordinasikan solusinya dengan para pihak terkait,
terutama di internal Kemenperin. Dalam waktu
dekat, Kemenperin sebagai Ketua Harian Pokja
Timnas P3DN juga berkoordinasi dengan seluruh
Pokja Timnas P3DN untuk memaksimalkan peng
gunaan produk dalam negeri di setiap lembaga
pemerintahan.
Apa harapan dari Kementerian
Perindustrian terkait dengan pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
pada masa mendatang?
Upaya-upaya untuk memaksimalkan penggunaan dalam negeri sudah seharusnya didukung
oleh semua pihak. Baik oleh stakeholder yang
merupakan pengguna produk dalam negeri hingga pelaku industri.
Pelaksanaan program P3DN harus dipandang
sebagai ruang dan kesempatan bagi industri
nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi
dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.
Sehingga pada akhirnya mampu bersaing secara
mandiri di pasar internasional dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. l

SUDUT PANDANG

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 8

n

VOL. V

n

AGUSTUS 2022

43

MENIMBA ILMU

MENULARKAN NILAI AFEKTIF
DAN KINERJA PANCASILA
Kata kuncinya memang bagaimana menguasai teknologi,
bukan dikuasai oleh teknologi.

P

emimpin harus dapat menjadi
contoh dan teladan di lingkungan
masing-masing. Mulai dari pola
pikir, sikap, dan tingkah laku. Selain
itu, juga harus mampu mendayagunakan sumber daya yang
dimiliki untuk memelihara dan meningkatkan
pemahaman implementasi wawasan kebangsaan.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia (Lemhannas) Andi
Widjajanto menyebut, setidaknya seorang
pemimpin harus mengkombinasikan tiga hal.
Mulai dari knowledge, experience, dan intui
tion. Apabila pemimpin memperdalam pengetahuan, pengalaman, dan naluri strategis, maka
akan memunculkan kewaspadaan dalam peng
ambilan kebijakan strategis. Apalagi pengabdi
an itu satu tegak lurus ke konsensus dasar
bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.
“Itu kira-kira peran dari seorang pemimpin,
karena wawasan kebangsaan mengandung
nilai-nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan
ruang negara sebagai suatu wilayah kekuatan
negara, penduduk negara sebagai potensi
sumber daya manusia, dan sumber daya alam
yang menjadi motivasi, serta semangat untuk
melakukan hal-hal yang baik bagi kepentingan
bangsa dan negara,” kata Andi kepada Warta
Pemeriksa, belum lama ini.
Andi menjelaskan, pemahaman tentang
wawasan kebangsaan sangat penting untuk
kemajuan pembangunan dan keutuhan NKRI.
Baik pada masa sekarang maupun mendatang.
Wawasan kebangsaan juga dapat menjadi perekat seluruh rakyat.
Terkait itu, upaya peningkatan wawasan
kebangsaan dapat dilakukan dengan memba
ngun karakter agar memiliki wawasan dan motivasi yang kuat. Termasuk memiliki kepekaan
serta kepedulian terhadap masa depan bangsa
dan negaranya.
Karenanya, kata dia, metode pembelajaran
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Melibatkan peserta didik secara
langsung untuk melakukan tindak
an nyata agar memahami sebab
akibat kebijakan atau perbuatan
yang dilakukan, sehingga dapat
menyadarkan bagi kita semua
anak bangsa dalam bersikap.
yang diberikan tidak hanya sekadar ceramah
dan diskusi. Akan tetapi melalui contoh dan
praktik, termasuk dengan simulasi-simulasi
yang dapat mereka lihat dan rasakan.
“Melibatkan peserta didik secara langsung
untuk melakukan tindakan nyata agar memahami sebab akibat kebijakan atau perbuatan
yang dilakukan, sehingga dapat menyadarkan
bagi kita semua anak bangsa dalam bersikap,”
tambah Andi.
Menurut dia, wawasan kebangsaan masya
rakat Indonesia dan aparatur negara secara
umum dalam kondisi yang baik. Meskipun
dalam beberapa pemberitaan terdapat oknum
yang mencerminkan kurangnya pemahaman
dan implementasi wawasan kebangsaan.
Seperti masih terjadinya korupsi, radikalisme,
dan tindakan intoleransi oleh aparatur negara.
Kondisi ini menjadi indikator diperlukannya
wawasan kebangaan bagi masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan.
Andi menjelaskan, wawasan kebangsaan
pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar
bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, dan NKRI. Nilai-nilai ini menjadi
panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia
untuk membangun jati diri dan karakter bangsa.
Survei menunjukkan, pada dasarnya masya
rakat menginginkan agar 4 konsensus dasar
bangsa selalu dijadikan patokan untuk me-
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lakukan praktik
kenegaraan. Di atas 80% responden menginginkan agar 4 konsensus dasar bangsa itu dilanjutkan. “Benar-benar dijadikan patokan dasar untuk kita melakukan
praktik kenegaraan,” tegas dia.
Dia pun mengingatkan agar tidak boleh
lengah karena masih ada kerawanan internal
dan sumber ancaman eksternal yang bisa
melemahkan konsensus dasar tersebut. Salah
satu kerawanan yang terjadi adalah disrupsi
teknologi.
Seperti pisau, teknologi bisa menjadi alat
bantu di dapur. Tetapi di tangan orang yang
salah bisa dijadikan senjata yang berbahaya.
“Misalnya smartphone yang jika digunakan
untuk mengakses portal pengetahuan, maka
akan berdampak positif. Tetapi jika diguna
kan sebagai sarana penyebaran berita bohong maka akan berdampak negatif,” ujar
Andi.
Saat ini, kata dia, sebetulnya kita memiliki
kesempatan yang sangat baik untuk membuat 4 konsensus dasar bangsa itu semakin
relevan. Terutama karena mudahnya akses
pengetahuan dengan meningkatnya teknologi. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bahwa
ada kelompok-kelompok masyarakat terutama generasi muda tidak mendapatkan akses
tersebut.
Kata kuncinya memang bagaimana me
nguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. “Kemudian jangan sampai platform lain,

terutama media sosial,
membuat algoritma yang melemah
kan kebangsaan Indonesia. Tetapi kita yang
membuat algoritma tentang kebangsaan,
kuncinya ada di situ,” papar dia.

majalah

swantara

/lemhann

Generasi Y dan Z

Dia pun mengungkapkan survei tentang
kebangsaan yang dikeluarkan oleh lembaga
survei Saiful Mujani Research Center (SMRC)
pada 1 Juni 2022 atau bertepatan dengan
Hari Lahir Pancasila di Ende. Di dalamnya
ada survei tentang Pancasila.
Ada beberapa data menarik. Pertama,
tentang kekhawatiran terhadap generasi
muda yang sekarang sering disebut sebagai
generasi Y dan generasi Z.
Sebetulnya, kata dia, tidak tampak
adanya pergeseran kognisi pengetahuan/
pemahaman tentang kebangsaan, terutama
tentang Pancasila, di generasi itu. Malah,
cenderung lebih baik jika dibandingkan de
ngan generasi yang berusia 60 tahun ke atas.
Survei itu menunjukkan, bukan perubah
an generasi yang berpengaruh. Akan tetapi lebih berupa akses pengetahuan dan
pendidikan. Sehingga, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin sering mereka
mengakses informasi dan terterpa nilai-nilai
kebangsaan serta Pancasila.
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“Itu satu kabar baik, bahwa generasi milenial,
Y dan Z memiliki pemahaman pengetahuan yang
tidak terlalu berbeda dengan generasi kita yang
sering disebut generasi X. Namun, survei itu juga
menyebutkan tingkat pemahaman pengetahuan
Pancasila di warga negara Indonesia dinilai relatif
rendah,” ungkap Andi.
Misalnya, sebut dia, dari skor 90 yang menjadi titik ideal, skor Indonesia masih berada di
65, sehingga perlu mengejar 35 lagi. Variabel
utama yang harus diutak atik memang tentang pendidikan kebangsaan. Semakin baik
pendidikan, semakin baik terpaan nilai-nilai kebangsaan terutama di lingkungan pendidikan,
maka skor kognisinya juga semakin baik.
Dia menjelaskan, untuk menularkan wawasan kebangsaan ini, maka ada nilai-nilai afektif
dan nilai-nilai kinerja yang harus digali. Afektif,
misalnya, penerimaan dari warga, termasuk
generasi muda tentang bagaimana melaksanakan atau menjalankan sila-sila yang ada di
Pancasila. Artinya, hal-hal yang terkandung
dalam Pancasila harus secara afektif diafirmasi
oleh masyarakat.
Aspek yang lebih penting lagi adalah aspek
kinerja. Hal ini, misalnya, tingkat kepuasan warga dengan tingkat pendidikan atau pekerjaan
yang dimiliki saat ini. Dari survei Saiful Mujani,
cukup banyak warga yang tidak puas dengan
pekerjaannya, beranggapan pekerjaannya tidak
layak. “Akan tetapi, jika ditanya bersedia atau
tidak untuk berperang membela NKRI, jawab
annya mantap, iya,” papar dia.
Jadi, ungkap Andi, ada beberapa hal yang
memang harus didalami tentang Pancasila.
Bukan sekadar menghafal teks Pancasilanya,
namun juga tahu bagaimana afektif dan sema
ngatnya di dalam diri. Kemudian secara objektif
rasional mampu menilai program kerja yang dilakukan pemerintah, sudah sejalan atau belum
dengan sila-sila itu.
Misalnya dalam sila Pancasila mengandung
tentang perlindungan kebebasan beribadah,
kerangka hukum yang ada di Indonesia, dan
proses demokrasi pengambilan keputusan
sampai kepada pemilu yang dijalankan secara
rutin. Sila lainnya dalam Pancasila juga dapat
ditunjukkan tentang bagaimana pemerintah
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Geopolitik 5.0 atau ‘Geo V’,
dibaca five tapi juga dibaca V
yang bermakna ‘victory’.
Victory atau kemenangan untuk
memastikan kemenangan kita
menuju 2045.
menerapkan sistem perlindungan sosial dan
bantuan sosial pada saat ada krisis atau misalnya tentang BPJS Kesehatan yang melindungi
semua warga.
Andi pun membayangkan bahwa Indonesia
dapat menjadi bangsa pemenang. Menjadi
kekuatan regional pada 2045. “Saat ini, kita
tengah berada di Geopolitik 5.0 atau Geo V,”
ungkap dia.
Era Geopolitik I dan Geopolitik II, jelas dia,
adalah geopolitik klasik ketika masih diwarnai
dengan pertarungan kekuatan. Terutama antara
negara-negara besar untuk memperebutkan
pengaruh wilayah dan sumber daya. Era ini berlangsung sejak Perang Napoleon dan puncak
nya saat Perang Dunia II.
Selanjutnya era Geopolitik III adalah saat terjadinya pertarungan hegemoni antara
Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sedangkan
era Geopolitik IV adalah ketika Amerika Serikat
menjadi satu-satunya kekuatan adidaya dunia
yang kemudian mendapatkan tantangan dari
aktor non-negara, seperti aktor teroris jejaring
transnasional.
“Geopolitik 5.0 atau ‘Geo V’, dibaca five
tapi juga dibaca V yang bermakna ‘victory’.
Victory atau kemenangan untuk memastikan kemenangan kita menuju 2045,” tambah Andi.
Proyeksi geopolitik ini, jelasnya, diperlukan
untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuat
an regional pada 2045. Narasi Geo V dirumuskan dengan satu tujuan yakni menegaskan lompatan strategis yang harus dilakukan Indonesia
di lima ranah pertarungan, yaitu demokrasi,
ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Lompatan ini penting dilakukan agar
kapasitas Indonesia untuk melakukan proyeksi
geopolitik bisa meningkat tajam dari kapasitas
yang ada saat ini menuju kapasitas Geo V yang
menempatkan Indonesia menjadi kekuatan regional pada 2045,” jelas dia. l

KOMUNITAS

BERSENANG-SENANG JELANG SENJA LEWAT
KOMUNITAS TENIS MEJA HAPPY AFTERNOON

Meski belum menjadi organisasi resmi, Komunitas Happy Afternoon
telah menorehkan prestasi juara Tenis Meja.

B

agi para pekerja, senja atau sore
hari adalah waktu paling membahagiakan karena jelang pulang
kerja. Sebagian pegawai Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), memanfaatkan waktu tersebut untuk
berolahraga tenis meja dalam Komunitas Happy
Afternoon.
Anggota Komunitas Happy Afternoon
Ahmad Afandi menceritakan, sudah sejak lama
banyak yang menyukai olahraga tenis meja di
BPK. Hanya saja untuk komunitas sendiri baru
terbentuk tahun 2017 lewat grup WhatsApp.
Sejak terbentuk komunitas itu, pegawai yang
memiliki hobi tenis meja memiliki waktu yang
terjadwal untuk bermain. Latihan tenis meja kala
itu dijadwalkan berbarengan dengan waktu pe-

gawai berolahraga, yaitu pukul 6.30 WIB hingga
9.00 WIB. Jadwal latihan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2019.
Karena semain banyaknya anggota WA Grup
Happy Afternoon Club, latihan mulai dilakukan
di ruangan kosong yang tersedia di Kantor Pusat
BPK. Komunitas tenis meja ini akhirnya boleh
berlatih di ruangan kosong Lantai 8 Gedung
Arsip BPK.
“Itu ruangan sementara satker yang ruang
annya sedang direnovasi. Dan setelah itu kita
menggunakan ruang kosong di sebelah ruangan
pola. Itu pun kalau ruangan sebelah ruang pola sedang dipakai, kita enggak bisa Latihan,” katanya.
Ia menyebut, selama di ruang kosong tersebut atau sejak 2019, anggota komunitas mulai
berlatih pukul 16.00 WIB setiap hari. Sayangnya,
pandemi melanda hingga komunitas harus
menghentikan kegiatan mulai dari 2020 hingga
pertengahan 2021. Hingga kemudian, semenjak Juli 2022, komunitas Tenis Meja mendapat
kepercayaan untuk menempati ruangan khusus
yang disebut Tenis Meja Arena.
“Itu di lantai 8 gedung arsip. Awalnya kita
hanya punya dua meja, sekarang kita sudah
punya 4 meja. Ruangannya kita buka dari pagi
sampai sore, tapi biasanya sore selepas Asar baru ramai,” tutur dia.
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Bicara soal anggota, saat ini sebenarnya sebagian sudah menyebar ke seluruh Kantor Perwakilan
karena penugasan atau mutasi. Hanya saja, untuk
di kantor pusat jumlahnya bisa mencapai 30 orang
yang masih didominasi pegawai pria. “Yang berlatih disini mulai dari CPNS hingga selevel eselon
1. Pak Akhsanul Khaq, Tortama KN 1, setiap sore
menyempatkan latihan di sini kalau sedang tidak
ada kesibukan atau keluar kantor,” ucap dia.
Dengan jumlah yang banyak dan memiliki
ruangan sendiri, hampir setiap anggota komunitas berlatih tenis meja. Dalam sehari, ada sekitar
20 hingga 30 orang bermain walau tidak dalam
satu waktu. Karena belum menjadi organisasi,
pendanaan masih swadaya dan belum ada pelatih resmi. Saat ini lebih sering dilakukan pelatihan
antar anggota lewat berbagi ilmu. Selain itu, beberapa kali juga melakukan latih tanding dengan
klub lain. Apalagi, sebagian anggota memang
terdaftar di perkumpulan tenis meja di sekitar wilayah rumah mereka.
Walaupun bukan organisasi resmi, bukan ber
arti Komunitas Happy Afternoon tidak memiliki
prestasi. Tepat Mei 2022, BPK mendapat undang
an untuk memeriahkan ulang tahun BPKP yang ke
39. Di sana ada dua cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu bulutangkis dan tenis meja.
“Kita mengirimkan 1 tim, kita mendapatkan
juara 1. Ada 12 Kementerian/Lembaga, kita juara
1 dan bulutangkis juara 2,” ucap dia.
Semenjak 2019, pihaknya berupaya mengakomodasi bila ada anggota yang ingin ikut turnamen. Terhitung sejak 2019, anggota klub sudah
tiga kali mengikuti turnamen. Pertama PORNAS
KORPRI di Bangka Belitung dan turnamen hari
Ulang Tahun Bank Indonesia tahun 2019. “Yang
di Bangka Belitung karena lawannya atlet-atlet
kita langsung kandas di babak pertama.
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Pembentukan organisasi
dan kepengurusan

Ahmad mengatakan klub masih terlalu didominasi oleh laki-laki. Padahal, ia berharap karyawan
BPK perempuan juga mau ikut dalam klub untuk
bisa menghasilkan prestasi serupa. Hal ini juga
diakui anggota perempuan klub yaitu, Amelina
Gustiana. Ia menyatakan pernah bertemu dengan
Ketua BPK Isma Yatun untuk mengutarakan hal
tersebut. Waktu itu kebetulan Ketua BPK sedang
mengunjungi dan ikut bermain tenis meja di
ruangan AKN V, di lantai 8 gedung tower.
Menurut Amelina, karena jumlah anggota perempuan yang minim, sulit mengirim kontingen
tenis meja BPK perempuan ke acara luar. Ia sendiri baru bergabung di klub pada 2022.
“Untuk pemain putri di BPK ini memang sa
ngat kurang, yang kemarin ke BPKP saja kita hanya
mengirim dua pemain perempuan. Saya berharap
ke depannya ya formal. Ini kan instansi ya bukan
perorangan, harusnya segera bisa dibentuk. Saya
kira juga pimpinan tidak berkeberatan untuk bisa
segera memformalkan tenis meja ini. Jadi tinggal
menunggu yang penggerak saja,” ucap dia.
Ia pun mengusulkan agar segera dibentuk
kepengurusan agar lebih mudah untuk mengurus
berbagai hal ke depannya. Misalnya program
kepelatihan, dimana amat diperlukan pelatih dari
luar. Ia juga yakin setiap ada undangan perlombaan, kalau sudah ada kepengurusan, mudah
untuk memilih pemain termasuk dari yang putri.
Selain itu juga lebih mudah dalam hal pendanaan
karena sudah terbentuk resmi.
“Sementara untuk perekrutan pemain putri,
sebenarnya bisa dilihat dari hobi dimana paling
mudah adalah mereka yang baru masuk atau
CPNS. Dari data harusnya sudah bisa dilihat hobi
dan prestasi yang pernah diraih.” l

KEPEGAWAIAN

n

Edward G.H. Simanjuntak

n

Hermawan Kartajaya

MEMBANGUN INTEGRITAS DAN KREATIVITAS
DALAM BUDAYA KERJA
Budaya kerja yang dibangun organisasi akan mempengaruhi budaya kerja
masing-masing individu.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
seperti tahun-tahun sebelumnya
menggelar Workshop Budaya
Kerja dan Nilai Dasar BPK, Jumat
(5/8/2022). Menurut Inspektur
Utama BPK I Nyoman Wara,
workshop ini merupakan salah satu upaya
BPK dalam membangun budaya kerja sekaligus budaya organisasi.
Dia mengatakan, meski pelaksanaan work
shop memiliki tema yang berbeda-beda,
tetapi tujuannya tetap sama, yaitu sebagai
bagian dari pembangunan budaya kerja di
satuan kerja (satker). I Nyoman Wara menga
takan, pembangunan budaya kerja di BPK
sudah dilakukan lebih dari lima tahun.
Dia menekankan, pembangunan budaya
kerja di BPK tidak terlepas dari nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan
Profesionalisme. Oleh karena itu, pemba
ngunan budaya kerja di BPK haruslah diinspirasi atau terinspirasi dari nilai-nilai dasar BPK.
Pemilihan tema workshop yang dilaksanakan kali ini juga sangat terkait dengan
nilai-nilai dasar BPK, khususnya Integritas dan
Profesionalisme. “Mengenai integritas, perlu
kita sadari bahwa integritas tanpa kretivitas
itu bisa mandek, sedangkan kreativitas tanpa
integritas bisa salah arah atau bahkan kita
bisa terjerumus kepada kreativitas tanpa integritas,” ucap dia.
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Namun demikian, tutur dia, membangun
budaya kerja tidaklah cukup hanya melalui
workshop semata. Meski begitu, pelaksanaan
workshop diharapkan dapat memberikan kesadaran akan pentingnya budaya kerja dan
yang terpenting adalah memberikan inspirasi
bagi para pimpinan satker maupun tim pembangun budaya kerja dan juga seluruh pegawai BPK.
“Bagi pimpinan satker dan tim pemba
ngun budaya kerja, workshop ini diharapkan
dapat membangun kreativitas dan bagaimana
agar supaya nilai-nilai budaya kerja BPK terimplementasi di lingkungannya masing-masing.
Bagi para pegawai, workshop ini diharapkan
bermanfaat untuk membangun kesadaran
pribadi dalam mengimplementasikan budaya
kerja kita. Karena hakikatnya budaya kerja pribadi dan budaya kerja organisasi saling mempengaruhi,” tutur dia.
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Budaya kerja yang dibangun di masing-masing pribadi dapat membangun budaya kerja di organisasi. Lalu, budaya kerja yang
dibangun organisasi juga akan mempengaruhi
budaya kerja di masing-masing individu.
Pakar marketing dan pendiri MarkPlus,
Inc. Hermawan Kartajaya yang hadir sebagai
pembicara menilai, sistem BPK saat ini sudah
cukup mumpuni sebagai lembaga negara.
Hanya saja, semua organisasi termasuk BPK
wajib mengarah pada beyond professionalism
for better organization.
Menurut Hermawan, integritas dan profesionalisme sesuai dengan prinsip BPK memang
hal utama. Namun, nilai dasar itu juga harus
dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.
“Apalagi saat ini sebenarnya kreativitas
dan inovasi bukanlah barang mewah lagi,
bahwa di era 5.0, profesionalisme dicampur
entrepreneurship, produktivitas dicampur
kreativitas, lalu kepemimpinan dicampur ma
nagement” tutur dia.
Hermawan menambahkan, digitalisasi wajib membawa perubahan dan kebaikan khususnya buat sebuah lembaga. Sementara bagi
BPK, digitalisasi digunakan untuk pemeriksaan
dalam upaya preventif dan detentif.
Di saat yang sama, BPK juga perlu adaptif,
apalagi saat pascapandemi. Selain adaptif,
BPK juga diharapkan tak takut bersaing dalam
Environmental, Social and Governance (ESG).
“Justru kalau bisa BPK selalu win competition.
Jadi yang paling bersih dan berkelanjutan,”
ucap dia. l

KEPEGAWAIAN

PERLUAS KIPRAH DI KANCAH INTERNASIONAL,
BPK BENTUK PUSAT KEMITRAAN GLOBAL
Salah satu target besar BPK adalah menjadi auditor eksternal
United Nations Board of Auditors (UN BoA) pada 2026.

n

Ikhtaria Syaziah

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
bertekad untuk terus meningkatkan
kiprahnya di kancah internasional.
Sejalan dengan misi tersebut, BPK
membentuk Pusat Kemitraan Global
(PKG) yang berfokus pada pemeriksaan internasional.
Kepala PKG Ikhtaria Syaziah yang dilantik pada 4 Agustus 2022 menjelaskan, pembentukan
PKG dilatarbelakangi keberhasilan BPK dalam
menjalankan pemeriksaan yang diamanahkan
lembaga-lembaga internasional. BPK telah dipercaya menjadi auditor eksternal oleh IACA
(International Anti-Corruption Academy) serta
dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA)
dan International Maritime Organization (IMO).
“Setelah BPK sukses terpilih sebagai auditor
eksternal IACA untuk periode 2015-2021 lalu dipercaya oleh IAEA tahun anggaran (TA) 2016-2021
dan IMO untuk TA 2020-2023, kita semakin percaya diri untuk meningkatkan kiprah kita di dunia
internasional. BPK punya cita-cita yang tinggi di
kancah global,” kata Ikhtaria saat berbincang de
ngan Warta Pemeriksa pada akhir Agustus.
Ikhtaria mengatakan, hal lain yang turut menjadi trigger bagi BPK untuk membuat PKG adalah

besarnya manfaat yang didapat dari sepak terjang sebagai pemeriksa eksternal lembaga internasional. Manfaat tersebut adalah meningkatkan
kapasitas para auditor BPK.
“Ketika sudah melakukan pemeriksaan internasional, kapasitas auditor-auditor sudah pasti meningkat dengan pengalaman yang didapat. Ketika
kita punya kemampuan dan pengalaman, tentunya
menaikkan capacity building kita,” katanya.
Peningkatan kapasitas tersebut bukan hanya
bisa didapat oleh pemeriksa yang menjadi tim
auditor eksternal di lembaga internasional, tetapi
juga bagi pemeriksa lainnya. Sebab, para pemeriksa yang berpengalaman di level internasional,
akan berbagi pengalaman, pengetahuan, hingga
menularkan etos kerja kepada rekan-rekannya.
Ikhtaria menambahkan, PKG juga menjadi
bentuk kontribusi BPK dalam meningkatkan
reputasi dan citra Indonesia yang secara aktif
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia sesuai
Pembukaan UUD 1945. Selain itu, sejalan dengan
optimalisasi kebijakan luar negeri pemerintah
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN
mengamanahkan adanya peningkatan inisiasi/
posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional
dan global serta penataan peran, struktur, SDM,
dan fungsi kementerian/lembaga dalam melaksanakan kebijakan luar negeri pemerintah.
“Kita selaras dengan RPJMN. Kita ikut
menyukseskan strategi pemerintah dengan membangun PKG. Dua hal ini yang kemudian menjadi
trigger untuk membentuk PKG,” kata Ikhtaria.
Ikhtaria mengatakan, salah satu target besar
BPK adalah menjadi auditor eksternal United
Nations Board of Auditors (UN BoA) pada 2026.
Adapun dalam waktu dekat, BPK akan meng
ikuti bidding sebagai auditor eksternal World
Intellectual Property Organization (WIPO) dan
International Labour Organization (ILO).
“Karena kita punya cita-cita yang tinggi di
internasional, kita harus menyiapkan auditor-auditor kita. Yang terdekat, kita akan ikut bidding
untuk WIPO dan ILO.”
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Ada beberapa program yang akan dijalankan
PKG untuk mempersiapkan para pemeriksa. Dalam
waktu dekat, PKG akan menggelar pelatihan bahasa Prancis. Pelatihan itu penting karena karena
WIPO berada di Jenewa, Swiss, yang mengguna
kan bahasa Prancis. Selain itu, bahasa Prancis
merupakan salah satu bahasa yang digunakan di
PBB. Dia mengatakan, kemahiran auditor dalam
berbahasa Prancis dapat menjadi nilai tambah
tersendiri bagi BPK di mata lembaga internasional.
Kedepannya BPK akan memperluas kursus bahasa
asing untuk pemeriksa yang lazim digunakan di
PBB, seperti bahasa Spanyol, Tiongkok dan Arab.
PKG juga akan melaksanakan program sertifikasi, salah satunya sertifikasi International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS merupakan standar akuntansi untuk entitas sektor pub
lik yang dikembangkan oleh International Public
Sector Accounting Standards Board (IPSASB).
Selain itu, rencananya juga akan melaksanakan sertifikasi Certified Government Auditing Professional
(CGAP).
“Untuk performance audit, mereka (auditor)
butuh CGAP. Kalau IPSAS lebih ke financial audit.
Kami juga akan melakukan sertifikasi CPA (Certified
Public Accountant),” kata Ikhtaria. Tidak hanya itu,
BPK nantinya melaksanakan sertifikasi CRMA dan
CRMP untuk membangun kapasitas manajemen
risiko pemeriksa eksternal. Kedepannya sertifikasi dan training akan diperluas sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas.
Terkait kesiapan SDM serta sarana dan prasarana, Ikhtaria mengatakan Biro Umum sedang
menyiapkan ruang kerja di lantai 3 Gedung Arsip.
Adapun dari sisi SDM, dirinya dibantu oleh tiga
orang staf yang diperbantukan dari satuan kerja
lain di BPK. Selain itu, ada juga beberapa
pemeriksa organisasi internasional

yang mendukung pelaksanaan tugas PKG.
Ikhtaria mengungkapkan, PKG ke depannya
akan menjadi satker yang memiliki auditor tersendiri. Selama ini, kata dia, pemeriksaan internasional
yang dilakukan BPK menggunakan auditor yang
tersebar di berbagai satker.
“PKG nantinya akan ada jabatan fungsional pemeriksa, tapi ini bertahap. Karena kalau kita ingin
mengajukan diri sebagai pemeriksa internasional,
butuh persiapan yang panjang. Salah satunya soal
strategi pemeriksaan yang mana itu disiapkan oleh
auditor,” katanya.
Ikhtaria menyampaikan, PKG akan memiliki
tupoksi yang berbeda dan tidak tumpang tindih
dengan Bagian Kerja Sama Internasional pada
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. Dari sisi
tugas, PKG melaksanakan kemitraan peningkatan
akuntabilitas pada badan-badan PBB, organisasi,
dan lembaga internasional lain. Adapun KSI melaksanakan kegiatan hubungan atau kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa
negara lain, dan lembaga internasional lainnya,
termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka
meningkatkan peran BPK secara internasional.
Dari sisi fungsi, PKG melakukan pelaksanaan
analisis kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan PBB, organisasi, dan lembaga
internasional lain. Sedangkan KSI melakukan pe
nyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di
bidang hubungan dan kerja sama internasional di
bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara
lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara
lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk
perwakilannya di Indonesia dalam rangka mening
katkan peran BPK secara internasional. l
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BAGAIMANA METAVERSE
AKAN MENGUBAH
KEHIDUPAN KITA
Faktanya, saat Metaverse berkembang, akan
memberikan peluang bagi semua sektor dan brand
untuk berpartisipasi, baik sebagai tempat kerja digital
yang imersif atau untuk menguji produk pada dunia
nyata secara digital terlebih dahulu melalui teknologi
simulasi, atau mungkin memanfaatkan Metaverse
dengan cara yang bahkan belum bisa kita bayangkan.
n

OLEH ANDI WIRA ALAMSYAH

P

emberlakuan lockdown yang diterap
kan pada semua negara pada tahun
2020, mengakibatkan kita mencari
alternatif kebiasaan baru untuk
mengisi kegiatan di rumah. Salah satunya adalah menjelajah dunia digital. Seiring dengan hal tersebut, perusahaan-perusahaan yang berkecimpung pada sektor
tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat
besar, sebut saja Netflix, Zoom, dan Amazon.
Anak muda atau yang berjiwa muda mencari pelarian pada dunia game online. Misalnya, game
Roblox: yang dirilis tahun 2017, pada awalnya
hanya memperoleh pendapatan $30 juta namun
meningkat sangat signifikan menjadi $2,29 miliar pada Oktober 2020. (https:en.wikipedia.org/
wiki/Roblox).
Selanjutnya dalam perkembangannya, bukan
hanya game saja yang dibeli orang, game perang seperti PUBG yang telah mengembangkan
basis penggunanya menjadi 734 juta pada tahun
2020. Pada tahun 2021, PUBG berhasil mendapatkan pendapatan dari para penggunanya
sebesar $1,18 miliar dari penjualan aksesori digital. Aksesori ini bukan merupakan barang fisik
yang dapat digunakan atau dikenakan sendiri
secara nyata, namun aksesori yang dibeli digunakan untuk memberikan tampilan baru pada
karakter yang digunakan dalam game.
Pada game digital lainnya, yaitu Fortnite,
selain menyajikan peperangan, juga menyajikan
konser digital untuk penggunanya, dan tercatat pada saat konser tersebut diselenggarakan,
Fortnite dapat menarik lebih dari 10 juta peserta.
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Penampilan Travis Scott di Fortnite.

Beginilah penampilan rapper Travis Scott
di Fortnite. Konser itu sukses besar. Pemain
Fortnite berpartisipasi dalam pengalaman yang
mengesankan, di mana avatar mereka tenggelam dalam air sebelum melayang ke luar
angkasa. Dengan dukungan builder yang tepat,
akan membuat kita dapat mencapai penampilan
yang sangat berbeda dari kenyataan. Namun,
hal ini bergantung pada batas imajinasi kita masing-masing.
Konsep penyelenggaraan konser ini bukan
hanya pada dunia game, pada tahun 2021, konsep ini juga diselenggarakan oleh Paris Hilton
untuk merayakan pesta Malam Tahun Baru digital, dan tercatat dihadiri oleh lebih dari dua
kali lipat jumlah orang yang berada di Times
Square. Pesta tersebut menyajikan Paris World,
yaitu pulau virtual di platform Roblox yang bisa
dikunjungi orang-orang yang ingin berpesta dan
bersuka ria saat tahun baru. Pengunjung direpresentasikan dalam bentuk avatar yang dapat

Sumber: Youtube
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menjelajahi perkebunan Beverly Hills dan Doggy
Mansion Paris Hilton. Mereka juga dapat berjalan-jalan di trotoar yang suasananya terinspirasi dari
perayaan pernikahan karnaval lampu neon Paris
Hilton dan suaminya, Carter Reum. Untuk itu, mari
kita bayangkan jangkauan audiensnya jika sebuah
brand mensponsori acara tersebut. Hal inilah yang
merupakan potensi Metaverse.
Pada tahun 2016, jauh sebelum metaverse dipertimbangkan secara serius oleh para eksekutif
perusahaan di seluruh dunia, Sweeney dari Epic
Games mengatakan kepada VentureBeat bahwa
“Jika satu perusahaan pusat menguasai metaverse,
mereka akan menjadi lebih kuat daripada pemerintah mana pun dan menjadi dewa di Bumi”. Lebih
lanjut, menurut Citi dan KPMG, metaverse dapat
menghasilkan pendapatan sebanyak $13 triliun per
tahun pada tahun 2030. Sementara itu, Morgan
Stanley memperkirakan $8 triliun baik di AS maupun China, hal ini serupa dengan proyeksi oleh
Goldman Sachs bahwa metaverse dapat meng
hasilkan antara $2,5 sampai dengan $12,5 triliun,
sedangkan McKinsey pun memperkirakan bahwa
metaverse dapat menghasilkan $5 triliun di seluruh
dunia nantinya. Jensen Huang, pendiri dan CEO
Nvidia, sebagai salah satu dari sepuluh perusahaan
publik terbesar di dunia tahun ini, percaya bahwa
PDB metaverse pada akhirnya akan melebihi “dunia fisik.”(Time Magazine, Agustus 2022)
Sekarang, kita mungkin terkesan dan merasa sedikit ragu dengan angka-angka ini. Faktanya, saat
Metaverse berkembang, akan memberikan peluang
bagi semua sektor dan brand untuk berpartisipasi,
baik sebagai tempat kerja digital yang imersif atau
untuk menguji produk pada dunia nyata secara
digital terlebih dahulu melalui teknologi simulasi,
atau mungkin memanfaatkan Metaverse dengan
cara yang bahkan belum bisa kita bayangkan.

Sebagai contoh, adanya hologram yang dicitrakan
dengan menggunakan alat tertentu, dan dapat menampilkan sebuah objek di dunia nyata sehingga
kita dapat melihatnya dalam bentuk tiga dimensi.

n

Sumber: Image from courtesy of osram

Penampakan Augmented Reality.

Sedangkan untuk teknologi VR menggunakan
perangkat yang disematkan di kepala dan secara
visual memisahkan pengguna dari ruang apa pun
yang saat itu ditempati secara fisik. Gambar yang
dihasilkan perangkat VR diumpan ke mata pengguna dari dua lensa kecil. Dengan alat ini, dalam
virtual reality para pengguna akan diwakilkan dalam
bentuk avatar, yang selanjutnya mereka dapat melakukan banyak hal seperti mendaki Grand Canyon,
berkeliling museum Louvre, menghadiri rapat atau
seminar, bahkan membenamkan diri dalam video
game tanpa meninggalkan tempat.

Jadi, apa sebenarnya Metaverse ini?

Sederhananya, Metaverse adalah dunia virtual
yang diciptakan oleh pengembangnya. Atau lebih
sederhananya, “Metaverse” adalah seluruh alam
semesta virtual yang berisi dunia dan isinya.
Saat ini, metaverse erat kaitannya dengan istilah virtual reality (VR) dan augmented reality (AR),
di mana kedua hal ini memiliki perbedaan yang
mendasar. Kata “augment” berarti menambah,
memperluas, atau membuat lebih baik. AR sendiri
dapat dijelaskan sebuah teknologi peningkatan
atau perluasan penggunaan elemen virtual pada
dunia, dimana AR bekerja dengan menciptakan ilusi bahwa suatu objek menempati ruang yang sama.

n

Penampakan Virtual Reality.
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Salah satu cara untuk masuk ke dalam metaverse,
diantaranya adalah menggunakan browser web
sebagai titik aksesnya, seperti decentraland. Selain
itu, dapat menggunakan konsol game – seperti
memasuki dunia Fortnite dan PUBG menggunakan
PlayStation/Mobile Phone. Serta cara lainnya adalah menggunakan headset virtual reality (VR) untuk
pengalaman yang lebih mendalam. Cara terakhir ini
adalah arah yang akan digunakan oleh perusahaan
Mark Zuckerberg, Meta dalam pengalaman VR-nya
di Horizon Worlds.
Tujuan Meta adalah menciptakan realitas virtual
di mana orang dapat bertemu, berkolaborasi, dan
berbagi pengalaman seperti menghadiri rapat,
olahraga bersama, nongkrong di taman, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, Mark Zuckerberg melihat
Metaverse sebagai alat komunikasi yang canggih, dimana kita dapat sepenuhnya membenamkan diri secara sosial, profesional, dan komersial. Misalnya, kita
mungkin tidak hanya bekerja dari jarak jauh, tetapi
juga bekerja secara virtual. Kantor kita bisa berada di
Metaverse, perjalanannya sesederhana mengenakan
headset VR, dan segera setelah berada di dalamnya,
kita akan dapat berjalan-jalan, menghadiri rapat,
duduk di meja, bekerja, bahkan mengobrol dengan
rekan kerja saat kita berpapasan dengan mereka
di koridor virtual. Karena konsep ini, banyak orang
percaya bahwa Metaverse akan mengubah cara pandang kita terhadap internet yang kita kenal saat ini.
Konsep dunia virtual ini, sebenarnya bukan merupakan hal baru. Faktanya, novel Snow Crash karya
penulis Neal Stephenson telah menggambarkan
Metaverse, padahal novel ini diterbitkan pada tahun
1992, atau jauh sebelum internet masuk ke dalam kehidupan kita. Novel ini menciptakan istilah Metaverse
dan juga avatar yang merupakan versi digital kita
yang ada di dunia maya. Namun, metaverse menjadi
naik daun dan hype karena suatu momentum di mana
terdapat perubahan sikap terhadap aset digital.
Aset digital mengacu pada apapun yang ada di
dunia digital , baik itu berbentuk file, email, video,
yang pada dasarnya merupakan sekumpulan data.
Hingga tahun 2021, aset-aset ini jarang memiliki
nilai moneter pasti yang melekat. Namun, semua itu
berubah sejak tahun pandemi ini.
Anda mungkin pernah mendengar tentang token
yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT (NonFungible Token). Kumpulan data kecil ini membentuk
sesuatu yang nyata – avatar unik, karya seni, lagu,
kartu perdagangan, bahkan furniture virtual untuk
melengkapi rumah virtual Anda. NFT dikodekan
sedemikian rupa sehingga tidak dapat di-copy dan
menjadikannya eksklusif. Pada tahun 2021, NFT
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menjadi item Metaverse yang harus dimiliki, bahkan
terdapat NFT senilai $11 miliar diperdagangkan pada tahun tersebut.
Secara mendadak, memiliki NFT seperti memiliki
Rolex atau Porsche. Munculnya NFT telah memberikan nilai aset digital di mata masyarakat. Nilai tersebut menciptakan potensi penghasilan yang sangat
besar bagi perusahaan pembuat aset digital, bersama dengan arsitek dan desainer yang menciptakan
ruang virtual bagi orang-orang untuk menampung
koleksi digital mereka.
Setelah memahami apa itu Metaverse, kita akan
melihat sekilas teknologi dibaliknya. Namun, untuk
memahami hal ini tidak perlu gelar teknik tertentu.
Tulisan ini mencoba membantu anda untuk mema
hami jenis aset pada metaverse dan mengapa aset
tersebut dimungkinkan untuk dikomersialkan. Dan
perlu diingat bahwa saat ini kita masih berada dalam
apa yang penulis sebut Metaverse 1.0. Artinya teknologi ini akan terus berkembang, dimana akan ada
versi 2.0, 3.0, dan seterusnya.
Secara fundamental metaverse akan tetap sama.
Salah satu yang mendasarinya adalah pandangan
bahwa setiap pengguna harus dapat mempersonalisasi pengalaman Metaverse mereka – seperti
penampilan, aksesori avatar mereka, atau bentuk
dan gaya rumah mereka. Untuk itu, Metaverse perlu
dibangun dengan alat yang bekerja di semua jenis
platform yang berbeda serta memungkinkan untuk
semua variasi tanpa batas yang mungkin diinginkan
pengguna. Ini berarti pengguna tidak akan dipaksa
untuk memilih aset dari rentang yang telah ditentukan, seperti saat kita membeli sesuatu dari toko di
dunia nyata.
Saat ini, Unity dan Unreal Engine adalah dua
alat utama yang digunakan para developer untuk
membuat pondasi Metaverse. Di samping itu, kita
juga dapat menemukan berbagai alat pemodelan
3D seperti AutoCAD atau Cinema 4D. Kreator dapat
membuat apa pun yang mereka suka dalam program
ini seperti rumah, hewan peliharaan animasi, jetpack,
dan mengintegrasikannya ke Metaverse menggunakan Unity atau Unreal Engine. Hal tersebut menjelaskan bagaimana Metaverse dan semua asetnya
dibuat.
Selanjutnya, mari memahami bagaimana produk
digital tersebut tidak bisa begitu saja di-copy dan
diberikan kepada setiap avatar di lingkungan virtual
kita. Metaverse didasarkan pada sistem blockchain.
Blockchain adalah teknologi merekam informasi
yang saat ini dianggap paling mustahil untuk diretas,
disalin, atau diedit. Anggap saja sebagai buku besar
yang mencatat DNA segala sesuatu di Metaverse,
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mulai dari avatar, aset, aktivitas komersial hingga partisipasi dalam berbagai acara.
Blockchain memungkinkan pembuat konten untuk
mengembangkan aset digital hanya satu kali, seperti
NFT yang disebutkan sebelumnya. Dengan block
chain yang bekerja di latar belakang NFT mengakibatkan ketidakmungkinan untuk mereplikasi NFT dan
kita dapat memverifikasi keasliannya.
Selanjutnya, sebelum dapat memperoleh aset
digital apapun, kita memerlukan dompet elektronik
(e-wallet). E-wallet dilampirkan ke alamat blockchain
yang menyimpan ID kita di Metaverse, sama seperti
dompet dunia fisik yang memegang SIM, KTP dan
Kartu Identitas. E-wallet menyimpan semua crypto
currency kita. Dan dalam metaverse terdapat berbagai jenis mata uang yang digunakan, mata uang
tersebut digunakan untuk melakukan transaksi tanpa
menggunakan aplikasi seperti PayPal. Setelah e-wal
let siap, kita dapat pergi dan berbelanja di toko digital atau ruang pameran.
Aset metaverse terbagi dalam empat kategori
utama: avatar, yang merupakan identitas digital;
aksesoris, seperti pakaian atau barang yang dapat
dikenakan; objek yang mewarnai dan memperkaya
dunia digital, seperti kendaraan, karya seni, atau furnitur; dan real estat, seperti di dunia fisik, kita dapat
membeli sebidang tanah, bahkan dalam metaverse
terdapat broker hipotek Metaverse yang dapat digunakan apabila memerlukan pinjaman untuk membangun rumah, tempat kerja, atau ruang sosial, yang
dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita.
Dengan demikian, hal tersebut akan mengakibat
kan banyaknya permintaan jasa desainer dan arsitek.
Untuk itu jika kita bekerja di industri ini, maka ide
yang baik adalah mulailah meningkatkan keterampilan. Setelah Metaverse didirikan, akan ada seluruh
industri yang didedikasikan untuk produk dan penawarannya di dunia digital, pertimbangan seperti
fisik dan sumber daya tidak akan menjadi masalah.

Buat dan terapkan strategi
Metaverse sekarang

Sejauh ini, penulis telah membahas tentang
Metaverse seolah-olah itu adalah sebuah tempat
atau sebuah tempat digital. Namun, sebenarnya kita
dapat menganggapnya sebagai bagian dari soft
ware. Mari kita perumpakan dengan Microsoft Office.
Jika lahir di era analog maka dalam hidup kita dapat
menyaksikan peningkatan perangkat lunak yang tak
terhitung jumlahnya. Dua puluh tahun yang lalu, kita
mungkin mengetik laporan di Word atau membuat
anggaran di Excel. Sekarang pun kita masih dapat
melakukannya, tetapi telah berkembang. Saat ini,

Microsoft Office tidak hanya digunakan untuk menge
tik laporan atau membuat anggaran di Excel, namun
dapat menyelenggarakan rapat online dengan rekan
kerja yang berlokasi di seluruh dunia dengan meng
gunakan Microsoft Teams yang merupakan bagian
dari Microsoft Office.
Intinya adalah bahwa perangkat lunak terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, saat ini kita masih berada pada
Metaverse 1.0. Ada begitu banyak kemungkinan dan
cakupan sehingga tidak diketahui secara persis seperti apa versi 2.0 atau 3.0. Tapi tidak berarti kita harus mundur dan menunggu Metaverse berkembang.
Saatnya untuk mulai mengintegrasikannya ke dalam
strategi bisnis dan kehidupan kita sekarang. Anggap
saja seperti menanam pohon, jika menginginkan sesuatu untuk dipanen dalam beberapa tahun, maka kita perlu menyiapkan tanah, menanam bibit sesegera
mungkin, dan memeliharanya sehingga akan berkembang dan berbuah di masa depan.
Selanjutnya bagaimana kita menyikapi teknologi
metaverse ini? Menurut penulis, saat ini metaverse
akan berpengaruh pada tiga sektor, yaitu lingkungan,
bisnis dan politik, serta keuangan.

Lingkungan

Metaverse dianggap merupakan teknologi yang
dapat membawa kebaikan untuk lingkungan seperti
mengurangi polusi dan global warming. Hal ini karena aktivitas metaverse mengurangi intensitas perjalanan manusia, seperti yang disebutkan sebelumnya,
pengguna metaverse cukup mengenakan alat VR
tanpa harus berkendara keluar rumah untuk bisa masuk ke dalam dunia metaverse.
Namun, keuntungan untuk lingkungan ini tidak benar secara mutlak, sebab walaupun metaverse ditengarai dapat meminimalkan intensitas perjalanan tetapi
tetap memerlukan energi listrik yang sangat besar untuk aktivitas virtual. Jika pembangkit tenaga listriknya
menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan
maka sangat jelas akan menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan. Berdasarkan kutipan dari laporan
ECS yang merupakan salah satu konsultan transformasi digital yang berkedudukan di Inggris, menyatakan
bahwa para peneliti di University of Massachusetts menemukan hasil bahwa untuk melatih satu model AI dapat menghasilkan 626.000 pon karbon dioksida, dimana jumlah ini hampir sama dengan lima kali lipat emisi
mobil. Selanjutnya, peneliti di Universitas Lancaster
juga menjalankan skenario penelitian yang serupa dan
mengungkapkan bahwa jika 30% gamer pindah ke
platform cloud gaming pada tahun 2030, maka emisi
karbon dioksida akan meningkat sebesar 30%.
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Bisnis, Politik, dan Keuangan

Di bidang politik dan bisnis, metaverse akan memudahkan manusia untuk mengadakan konferensi di
dunia maya. Aktivitas virtual dapat menghemat waktu
dan biaya perjalanan. Acara kesenian pun dapat diselenggarakan melalui metaverse, contohnya adalah
ketika rapper Travis Scott menggelar konser dalam
Fortnite yang dihadiri oleh 12,3 juta orang.
Begitu juga jika menginginkan brand kita berkembang di masa depan, maka membutuhkan kehadirannya di Metaverse meskipun akan menghadapi
tantangan yang besar, di mana metaverse sudah terbentang luas dan diperlukan perjuangan untuk mendapatkan visibilitas serta daya tarik yang cukup untuk
menemukan pelanggan potensial. Tetapi, masuk ke
metaverse lebih awal menciptakan peluang fantastis
jika kita sudah memiliki basis pelanggan yang solid
dan setia. Alih-alih berfokus pada bagaimana kita
dapat menjual kepada pengguna Metaverse umum,
berpikirlah bahwa untuk menjadi penunjuk jalan
yang aman dan dapat mengarahkan pelanggan kita
ke dunia baru ini. Jika dapat membawa pelanggan
yang sudah ada ini bersama kita dalam perjalanan
ke Metaverse, maka mereka akan menjadi pengguna
pertama dari jajaran Metaverse kita.
Katakanlah kita membuat jaket terkenal karena
desain yang keren. Tujuan kita mungkin adalah menjual jaket digital di Metaverse yang bisa dipakai oleh
avatar pengguna. Karena pelanggan sudah menyukai
jaket tersebut di dunia nyata, maka jika mereka ikut
dalam metaverse, mereka akan menjadi duta metaverse yang sempurna untuk brand kita.
Untuk melakukannya dengan sukses, kita harus
mendapatkan kepercayaan sehingga mereka mau
mengikuti arahan kita. Kepercayaan terbentuk saat kita jujur, terbuka, dan menjelaskan risiko ke depannya,
sehingga penting untuk membagikan potensi, rasa
ingin tahu tentang menjelajah ke metaverse, bahkan
kekhawatiran yang dirasakan.
Metaverse juga memberi peluang bisnis bagi dunia hiburan. Jika pekerjaan tersebut melibatkan pertunjukan di depan audiens, Metaverse mampu menawarkan platform yang tidak dibatasi oleh geografi,
zona waktu, atau bahkan gravitasi. Dan dengan bantuan para developer, kita dapat membuat kembaran
digital, yang diprogram untuk tampil atas nama kita.
Hal yang juga perlu dipahami tentang metaverse
adalah adanya pengaruh pada sektor keuangan, dimana kita ketahui bahwa cryptocurrency akan menjadi
mata uang yang digunakan di sana. Untuk itu, dunia
akuntansi perlu memahami bagaimana cara bekerja
mata uang ini, serta bagaimana pencatatan, pengukur
an, dan pelaporannya. Dunia juga harus membuat
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pengaturan atas penggunaan mata uang ini sebagai
alat tukar yang digunakan pada dunia metaverse nanti.

Dunia Audit

Untuk audit juga akan mengalami penyesuaian
dengan adanya metaverse ini. Selain dengan crypto
currency yang disebutkan sebelumnya, keberadaan
teknologi AR/VR dapat menyediakan fasilitas pelaksanaan remote auditing dan agile auditing kepada para
pengguna.
Sistem wawancara dalam metaverse dapat memberikan suasana yang berbeda dibandingkan dengan
panggilan teleconference karena wawancara akan terasa lebih interaktif dan autentik. Metaverse menjanjikan
tingkat privasi dan sekuritas yang lebih aman dibanding panggilan teleconference, walaupun hal tersebut
belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu,
dapat melakukan audit jarak jauh tanpa harus kesana,
cukup menampilkan avatar kita untuk dapat hadir di
sana, dan secara langsung dapat menyaksikan penghitungan stock opname persediaan secara langsung.
Sebagaimana penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa metaverse tidak lagi hanya tempat
untuk anak-anak dan para gamer, metaverse akan
berkembang menjadi pasar yang mencakup sebagian
besar sektor kehidupan kita nanti. Namun, banyak hal
tentang masa depan yang tidak pasti, seperti halnya
internet pada 1990-an dan 2000-an. Kita dapat memahami bagaimana metaverse bekerja, mengapa, kepada
siapa, dan pengalaman mana yang mungkin tersedia,
serta apa yang mungkin salah dan apa yang harus benar. Teknologi metaverse akan selalu dikembangkan.
Saat ini lah waktu untuk belajar menyusun strategi tentang bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dan memikirkan kembali akan berada di mana kita, sehingga
dapat memposisikan diri dengan lebih tepat saat pasar
metaverse sudah benar-benar berjalan. l

Redaksi Majalah Warta Pemeriksa
mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan
pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema
pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah.
Tulisan format doc minimal 7.000 karakter
dapat dikirimkan melalui email
wartapemeriksa@bpk.go.id
dengan subjek ‘Rubrik Kolom’.
Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan
nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih
untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee
menulis sebesar Rp750.000.
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1-2
Courtesy call BPK RI dengan
Dewan Komisaris OJK dihadiri
Ketua BPK Isma Yatun dan Anggota
II BPK/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara II Daniel Lumban
Tobing, 9 Agustus 2022.
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3-5
Ikistra dan DWP Setjen BPK
menyelenggarakan acara
Pemberian Bantuan Murid BPK
TA 2022-2023. Bantuan diserah
kan secara simbolis oleh Ketua
BPK Isma Yatun, 2 Agustus 2022.
6-7
Plt. Anggota V BPK/Pimpinan
Pemeriksaan Keuangan Negara V
Isma Yatun membuka Workshop
Pemeriksaan Tematik Lokal
Kinerja Pengelolaan Sampah
pada Pemerintah Daerah Tahun
2022, 10 Agustus 2022.
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8-10
Peninjauan ruangan kerja Biro TI,
Humas, SDM, Binbangkum oleh
Ketua BPK Isma Yatun,
11 Agustus 2022.
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11-12
BPK mengundang sejumlah pimpinan
redaksi media massa nasional untuk
menghadiri coffee morning di Kantor
Pusat BPK, Jakarta, 9 Agustus 2022.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam
rangka menyosialisasikan peran BPK
melalui Supreme Audit Institutions 20
(SAI20) dalam Presidensi G20.
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13-14
Penyerahan LHP BPK
atas Kemenkominfo
dihadiri Anggota
III BPK/Pimpinan
Pemeriksaan
Keuangan Negara III
Achsanul Qosasi,
8 Agustus 2022.
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Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang
memimpin Sertijab Kalan BPK Provinsi Papua Barat di Sorong, Selasa (23/8).
16-17
Entry meeting di PT PGN dihadiri Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara VII Hendra Susanto, 4 Agustus 2022.
18
Courtesy call Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII
Hendra Susanto dengan Dirut Antam, 5 Agustus 2022.
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19-20
Pelantikan Pejabat Eselon II dihadiri Sekjen BPK Bahtiar Arif, 4 Agustus 2022.
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INTERAKSI

Kuis
Pada majalah Warta Pemeriksa edisi 7 2022 disebutkan
bahwa BPK melakukan pemeriksaan kinerja terkait upaya
pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
Pemeriksaan dilakukan pada dua pemda, sebutkan dua pemda tersebut.

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