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T
ema yang diangkat pada Warta Pemeriksa edisi 
Februari 2022 terkait dengan keberhasilan Indonesia 
memegang Presidensi Group of Twenty (G20) se-
lama setahun penuh. Presidensi ini dimulai sejak 1 
Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. 
Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi 

G20 2021) kepada Indonesia pun sudah dilakukan secara langsung 
pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Presidensi G20 mengusung tema "Recover Together, Recover 
Stronger". Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk 
bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. 

Terkait hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun berinisiatif 
membentuk Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) sebagai bagian 
dari Presidensi G20 Indonesia. SAI20 pun mengusung dua prioritas 
utama penyelenggaraan yang sejalan dengan tema yang diusung 
Indonesia sebagai Presidensi G20. Dua prioritas itu yaitu mengakse-
lerasi pemulihan ekonomi pascapandemi serta mendukung imple-
mentasi SDGs. 

Hal ini juga sejalan dengan tiga program prioritas G20, yaitu ar-
sitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi 
energi yang berkelanjutan. Ini merupakan sebagian dari laporan 
yang redaksi siapkan di rubrik Sorotan pada edisi Februari 2022. 

Hal ini pun kami dalami melalui wawancara dengan Wakil Ketua 
BPK, Agus Joko Pramono. Dia menjelaskan bahwa BPK mendukung 
dan mengawal implementasi SDGs dan Agenda 2030. "INTOSAI 
sepakat bahwa peran SAI di masing-masing negara, termasuk 
Indonesia dalam berkontribusi terhadap SDGs dan/atau pencapaian 
SDGs. Tentunya dalam bidang yang digeluti, yaitu di dalam mo-
del pemeriksaannya, reviunya," kata Wakil Ketua BPK, Agus Joko 
Pramono kepada Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini. 

Sementara di rubrik BPK Bekerja, redaksi menyiapkan laporan 
yang diangkat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 
2021. Laporan tersebut antara lain mengenai pemeriksaan kinerja 
atas efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat pereko-
nomian baru tahun 2020 yang dilaksanakan terhadap Pemerintah 
Provinsi Bali. Pemeriksaan tersebut menyoroti pembangunan dan 
pengembangan perekonomian di luar kawasan Denpasar, Badung, 
Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

Kemudian, laporan mengenai pengembangan pariwisata di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dianggap masih memiliki 
sejumlah permasalahan. Masalah tersebut dianggap signifikan se
hingga dapat memengaruhi efektivitas upaya pemda dalam pem-
bangunan destinasi pariwisata.  

Jangan lewatkan juga wawancara redaksi dengan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada kesempatan ini, dia menjelas-
kan bahwa Polri berupaya terus memperkuat program reformasi 
birokrasi. Seperti apa upaya yang dilakukan? Silakan simak dalam ru-
brik Menimba Ilmu. Jangan lewatkan juga laporan-laporan lain yang 
redaksi siapkan. 

Misalnya saja wawancara dengan Kepala Biro Teknologi Informasi 
BPK Pranoto yang menjelaskan mengenai rencana induk teknologi 
informasi 2020 hingga 2024 dalam melakukan transformasi digital 
dan pengembangan big data analytics. Selamat menikmati. l

Pemeriksa BPK dilarang 
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan 
pemeriksaan.
 
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 
tentang Kode Etik BPK)
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Renstra BPK juga memasukkan SDGs sebagai salah 
satu poin yang harus dijalankan.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) mendukung dan 
mengawal implementasi 
Sustainable Development 
Goals (SDGs).  BPK bahkan 
telah menjadi role model se-

bagai lembaga pemeriksa (SAI) yang me-
nerbitkan sustainability report (SR).

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono 
menceritakan, SDGs pertama kali masuk 
dalam tema komunitas INTOSAI pada saat 
INCOSAI ke 22 Desember 2016 di Abu 
Dhabi, Uni Emirat Arab. 

“Ketika itu, INTOSAI sepakat bahwa 
peran SAI (supreme audit institution) di 
masing-masing negara, termasuk Indonesia 
dalam berkontribusi terhadap SDGs dan/
atau pencapaian SDGs. Tentunya dalam 
bidang yang digeluti, yaitu di dalam model 
pemeriksaannya,” kata Wakil Ketua BPK 
kepada Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum 
lama ini. 

Agus menjelaskan, kontribusi BPK ter-
hadap implementasi Agenda 2030 untuk 
Pembangunan Berkelanjutan  dilakukan 
dengan empat pendekatan sesuai pan-
duan dari INTOSAI. Pertama, kata dia, me-
lakukan pemeriksaan terhadap kesiapan 
masing-masing negara terhadap imple-
mentasi SDGs. Hal yang diperiksa adalah 
kesiapannya. 

Kedua, lanjut dia, melakukan perfor
mance audit terhadap pemerintah terkait 
pencapaian tujuan dari 17 goals yang 
diimplementasikan negara. Ini akan berbi-
cara mengenai cara pendekatannya, cara 
mengukur, dan sebagainya.

Ketiga, yaitu bagaimana SAI, termasuk 
BPK, tetap menjadi pendorong dalam 
konteks akuntabilitas, transparansi, dan 
penegakan keadilan dalam proses bisnis 
suatu negara. “Ini sejalan dengan pende-
katan good governance yang merupakan 
tugas pokok SAI,” papar Agus. 

Keempat, tambah dia, SAI menjadi role 
model dalam pencapaian tujuan organisasi 
yang terkait dengan pencapaian SDGs. Ini 
dilakukan melalui pengukuran terhadap 
pengukuran kinerja dari masing-masing 
SAI.

“Ini diukur menggunakan konsep yang 
bernama SAI performance measurement 
frameworks (SAI PMF). Khusus untuk 
Indonesia, BPK menjadi role model ini ya-
itu dengan menerbitkan laporan berkelan-
jutan (sustainability report/SR). Mungkin ki-
ta salah satu yang menambahkan itu. Jadi 
kita menggabungkan antara konsepsi SR 
di masing-masing institusi dengan BPK,” 
ungkap Agus. 

Dia menjelaskan, penyusunan SR ini 
merupakan nilai tambah yang ditawarkan 
oleh BPK. Hingga saat ini, BPK merupakan 
satu-satunya sektor publik yang telah me-
nerbitkan SR. 

“Ini sudah saya sampaikan ke komu-
nitas internasional. Mereka menanggapi 
positif. Kalau orang lain hanya mengukur 
bagaimana PMF, kita mengukur terkait 
waste management, konsumsi karbon, 
penggunaan solar cell. Dipolakan bagai-
mana pengembangan ke depannya. Itu 
kira-kira peran dan kontribusi BPK dalam 
pengawasan implementasi Agenda 2030 
terkait SDGs,” jelas Agus. 

Hal ini pun tercantum dalam Renstra 
BPK 2024. Renstra ini antara lain mema-
sukkan SDGs sebagai salah satu poin yang 
harus dijalankan. Kemudian melakukan 
dan meningkatkan pemeriksaan SDGs dan 
hal yang terkait SDGs, hingga menerbit-
kan SR terkait dengan penerapan SDGs di 
BPK. 

“Itu ada di dalam rencana jangka me-
nengah kita. Dengan begini, kita harapkan 
dapat ikut aktif berpartisipasi dalam global 
community sebagai SAI dalam penerapan 
SDGs,” tutur dia. 

NILAI TAMBAH BPK 
UNTUK KAWAL IMPLEMENTASI SDGS
Renstra BPK juga memasukkan SDGs sebagai salah satu poin yang harus dijalankan.
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Agus memaparkan bahwa sejak 2017, 
BPK telah berpartisipasi dalam berbagai 
inisiatif internasional terkait Agenda 2030 
dan SDGs. Hal ini dilakukan BPK dengan 
ikut menjadi pemateri, narasumber, me-
nyampaikan ide di event internasional terkait 
dengan SDGs. Seperti SAI Leadership and 
Stakeholder Meeting, High Level Political 
Forum (HLPF), AsiaPacific Forum on 
Sustainable Development (APFSD), South-
East Asia (SEA) Forum on Implementation 
of The SDGs, SEA Multi-Stakeholder Forum, 
dan forum-forum internasional lainnya.

“Intinya, kita masuk dalam pemateri dan 
atau bergabung dalam working group yang 
ada di internasional terkait dengan imple-
mentasi dan pemeriksaan SDGs. Kita ikut 
masuk di dalam dan bahkan me-leading 
project,” ujar dia. 

Menurut dia, BPK tak hanya aktif terkait 
implementasi SDGs di internal. Sebagai 
SAI, BPK juga menjalankan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs 
oleh pemerintah. Pemeriksaan pun disesuai-
kan dengan tujuan (goal) yang dijalankan 
pemerintah. 

Khusus untuk Indonesia, BPK menjadi role model ini ya itu dengan 
menerbitkan laporan berkelanjutan (sustainability report/SR). 
Mungkin kita salah satu yang menambahkan itu. Jadi kita mengga-
bungkan antara konsepsi SR di masing-masing institusi dengan BPK.

n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono
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“Misalnya, ingin memberikan pelayanan 
kesehatan yang baik, maka kita masuk ke 
sana. Kalau pemerintah fokus ke pendidik-
an, kita masuk ke pendidikan. Dua hal ini 
yang biasanya jadi perhatian kita. Karena 
pendidikan dan kesehatan itu sesuatu yang 
mandatori diamanatkan kon stitusi untuk ada 
spending yang cukup,” papar Agus. 

Report BPK
BPK dalam beberapa tahun terakhir te-

lah menyampaikan beberapa produk yang 
terkait dengan pemeriksaan SDGs kepada 
pemerintah. Setidaknya, Agus menyampai-
kan ada tiga report yang telah diberikan 
BPK kepada pemerintah selama beberapa 
tahun ini. 

Pertama, report terkait dengan laporan 
hasil pemeriksaan atas kesiapan implemen-
tasi program SGDs sampai dengan 2030. 
Laporan ini berisi audit terhadap kesiapan 
pemerintah. 

Kedua, performance report terhadap 
pendidikan. Ketiga performance report yang 
sedang dibuat yang terkait dengan sustain
able transport dan kesehatan. 

Keempat, BPK melaporkan hasil reviu 
terhadap Voluntary National Review (VNR) 

Indonesia tahun 2021. “Ini peran krusial dan 
produk yang BPK yang sudah ada terkait 
dengan SDGs,” ujar dia. 

Menurut Agus, reviu terhadap Voluntary 
National Reviu atau VNR Report Indonesia 
Tahun 2021 merupakan terobos an yang di-
lakukan oleh BPK. Bahkan, di dunia baru BPK 
yang melakukan hal ini. Jadi, ini bukan audit 
terha dap goal tertentu. Akan tetapi mereviu 
bagaimana penyusunan VNR report yang ada 
di pemerintah. Apakah dokumen nya cukup, 
apakah benar pengambilan kesimpulannya. 

Karena merupakan pemeriksaan yang 
saling beririsan (crosscutting issues), maka 
BPK pun membentuk taskforce (TF) untuk 
pemeriksaan SDGs. Pengarah TF ini adalah 
seluruh Anggota BPK yang dipimpin oleh 
Ketua. Sementara untuk penanggung jawab, 
bisa saja dari kesetjenan atau satuan kerja 
(satker) yang sedang melakukan tujuan pe-
meriksaan spesifik.

Misalnya, sebut Agus, kalau terkait tar-
get SDGs pendidikan, maka ada di AKN VI. 
Sementara kalau target SDGs transportasi, 
maka AKN IV. “Jadi dibentuk suatu struktur 
yang sifatnya integratif, tidak ditangani satu 
AKN tertentu. Tergantung konteksnya apa,” 
ucap Agus.  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) me-
mang masih mempercayakan pemerik-
saan SDGs dalam struktur taskforce (TF). 
Meskipun begitu, Wakil Ketua BPK, Agus 

Joko Pramono tetap berkeinginan untuk mem-
bangun SDGs Center.

“Ini coba kita masukkan dalam proses pe-
rencanaan dan penganggaran. Jadi kalau SDGs 
Center ini ke luar. Kita menyampaikan kalau pene-
rapan SDGs di Indonesia seperti apa. Sisi eduka-
sinya ke luar, untuk mengedukasi masyarakat ter-
hadap implentasi SDGs,” kata dia kepada Warta 
Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini. 

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak 
masyarakat Indonesia yang belum menyadari 
(aware) terhadap SDGs. Karenanya, penting untuk 
membangun suatu lembaga yang dapat menjadi 
pusat informasi terkait perkembangan pencapaian 

goals di Indonesia. 
“Itu adalah outcome yang dilakukan suatu 

negara terhadap apa yang dilakukan. Kalau kita 
menampilkan itu, kita bisa menampilkan apa saja 
yang jadi kekurangan dan kelebihannya kepada 
masyarakat,” tambah dia.  

Akan tetapi, untuk BPK saat ini konsep TF dinilai 
cukup untuk menjalankan pemeriksaan SDGs. Ini ka-
rena BPK sudah memiliki satuan kerja (satker) yang 
memang mengampu tiap-tiap bidang yang menjadi 
goals SDGs. Dengan begitu, setiap ada pemerik-
saan terkait satu bidang, maka akan ada satker yang 
memimpin dan dibantu kapasitas satker-satker lain. 

“Misalnya, kita bicara tentang sustainable 
transport, environment, health, dan sebagainya. 
Itu di kita sudah ada AKN pengampu. Harusnya 
AKN ini yang akan me-lead dan dibantu kapasitas 
AKN-AKN lain,” papar dia. l

Membangun SDGs Center
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Karenanya, ujar dia, setiap pemeriksan 
yang terkait dengan SDGs itu sudah dipu-
tuskan sejak awal. Prosedur apa yang akan 
diambil dan apa tujuan pemeriksaannya. 

Artinya, BPK tidak bisa melakukan pe-
meriksaan SDGs dengan mengambil lapor-
an-laporan yang ada. “Itu akan berbeda 
konstruksi pelaporannya. Penetapan krite-
rianya berbeda. Ekspektasi kita memang su-
dah ingin mengacu ke SDGs. Sudah dibuat 
itu kriterianya oleh INTOSAI Development 
Initiative (IDI). Ekspektasinya spesifik, SDGs, 
bukan yang PDTT atau kinerja yang di-
lakukan AKN masing-masing,” papar Agus. 

Kesinambungan Waktu
Untuk waktu, Agus menjelaskan bahwa 

timeline dalam konteks pemeriksaan ter-
gantung cakupan pekerjaannya. Jadi, jika 
bercerita tentang SDGs yang terkait de ngan 
semua goals, maka menjadi pemeriksaan 
yang berkesinambungan. Akan tetapi, jika 
hanya terhadap goal tertentu, maka layak-

nya timeline pemeriksaan biasa. 
“Tapi karena biasanya report ini kita 

bawa ke pertemuan high level political 
forum, kerangka kerja yang biasanya pa-
da Juli, maka rata-rata timelapse-nya itu 
pada semester pertama tahun itu. Karena 
tiap Juli bertemu di United Nations (UN) 
untuk menyampaikan apa yang sudah ma-
sing-masing SAI lakukan,” ujar dia. 

Untuk hal yang dilaporkan, tambahnya, 
itu merupakan hasil dari pekerjaan yang 
dilakukan BPK sejak 2015 hingga waktu pe-
laporan. Jadi, misalnya pemeriksaan terkait 
pendidikan. Maka laporan yang disampai-
kan adalah apakah betul bahwa pemerintah 
telah memberikan pendidikan yang layak 
yang merupakan amanat goal di SDGs. 

“Kita menariknya itu report seluruh ta-
hun dari 2015 sampai sekarang.” 

Adapun untuk meningkatkan kualitas 
pemeriksaan, BPK mencoba menjajaki kerja 
sama dengan beberapa pihak. Misalnya 
saja dengan SDGs Center Universitas 
Padjadjaran dan Universitas Indonesia. Kerja 
sama antara lain terkait dengan tukar me-
nukar data, pakar, dan sebagainya. 

Dalam setiap kerja sama itu, BPK biasa-
nya terlebih dahulu melakukan internalisasi. 
“Artinya, ada best practise di tempat lain 
dalam konteks penyelenggaraan SDGs, kita 
internalisasi. Kita masukkan ke dalam sistem 
BPK. Di sisi lain kita juga ingin memberi ta-
hu kepada publik apa yang sudah kami ca-
pai. Itu eksternalisasi. Jadi, dua hal ini yang 
terkait dengan proses hubungan kerja BPK 
dengan pihak lain,” ujar dia.  

Ke depan, Agus berharap bahwa BPK 
bisa melakukan pemeriksaan yang me-
nyeluruh di dalam setiap periode pemerin-
tahan. Yaitu, sejauh mana SDGs dijalankan. 
Hanya saja, dengan konsep pemeriksaan 
seperti yang sekarang berjalan, dia me-
nyadari bahwa hal itu akan sulit untuk di-
lakukan.  

“Sekarang ini, AKN belum tentu mema-
sukan SDGs di dalam pemeriksaannya, se-
hingga tidak bisa terkonsolidasi. Sehingga 
harus membuat sendiri untuk 17 goals 
dengan 200 lebih kriteria. Usaha kita harus 
sangat besar untuk ekspektasi saya ini. Tapi 
tentunya pemerintah harus tahu, dalam kon-
teks SDGs itu sudah sampai mana, tercapai 
atau tidak,” papar Agus. l

n  SDGs ini adalah kepanjangan atau pro
ject lanjutan dari Millenium Development 
Goals (MDGs). Pada 2009-2015, dunia 
internasional menganggap program ini 
harus dilanjutkan dengan pola pendekatan 
yang baru, yang disebut SDGs dengan 
17 goals yang ada kriteria dan subkriteria 
yang lain. 

n  Pada prinsipnya, pembangunan berim-
bang antara pembangunan fisik dan pem-
bangunan berkehidupan itu ada di model 
SDGs ini. Tentunya setiap lembaga negara 
yang akan berusaha untuk hidup terus me-
nerus, harus memperhatikan hal ini, terma-
suk BPK. 

n  "Karena kita akan berjalan secara berkesi-
nambungan. Tidak boleh sumber dayanya 
itu terlalu terserap sehingga tidak seim-
bang. Tidak boleh konsumsi karbon itu 
terlalu besar sehingga mengganggu kese-
hatan. Jadi ada trade off agar pembangun-
annya terjadi secara berkelanjutan."

BPK dan SDGs
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisiatif mem-
bentuk Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) sebagai 
bagian dari Presidensi G20 Indonesia. SAI20 meng-
usung dua prioritas utama penyelenggaraan, yaitu 
mengakselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi 
serta mendukung implementasi SDGs.

Hal tersebut sejalan dengan tema yang diusung Indonesia 
sebagai Presidensi G20, yaitu “Recover Together, Recover 
Stronger”. “Selain itu sejalan, dengan tiga program prioritas G20, 
yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, 
dan transisi energi yang berkelanjutan,” kata Kepala Biro Humas 
dan Kerja Sama Internasional (KSI) BPK Selvia Vivi Devianti dalam 
diskusi ke-16 Accounting and Auditing Discussions Series (AADS) 
dengan topik “What is SAI20? (Supreme Audit Institution 20), 
belum lama ini.

Diskusi tersebut diselenggarakan Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional (KSI) yang mengundang beberapa narasumber dan 
turut diikuti Pemeriksa Madya BPK Tjokorda Gde Budi Kusuma, 
Kepala Seksi Perencanaan Strategis I Direktorat Perencanaan 
Strategis dan Manajemen Kinerja BPK Asrarul Rahman dan Kepala 
Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II Direktorat 
Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan BPK Nico Andrianto.

SAI20 BANTU PERCEPATAN 
PEMULIHAN EKONOMI 
DAN IMPLEMENTASI SDGS
SAI20 mengajak lembaga pemeriksa di bawah G20  
berbagi pengalaman dan best practices.
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Vivi mengatakan, SAI20 juga mengajak lem-
baga pemeriksa di bawah G20  berbagi penga-
laman dan best practices dalam kelompok kerja 
dan engagement group di bawah Presidensi 
G20. 

“Isu yang diprioritaskan adalah percepat-
an pemulihan ekonomi, sehingga kita dapat 
mencapai perekonomian yang tangguh dan 
berkelanjut an serta mendukung implementasi 
SDGs,” kata Vivi.

Kepala Seksi Perencanaan Strategis 
I Direktorat Perencanaan Strategis dan 
Manajemen Kinerja BPK Asrarul Rahman 
menga takan, SAI20 adalah bagian dari engage
ment group yang ada di dalam Presidensi 20. 
Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah mem-
berikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke 
semua negara di dunia. Hal ini mengharuskan 
semua negara untuk bertindak dalam meng atasi 
krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Negara di dunia khususnya anggota G20 
membutuhkan kerja sama dan kolaborasi untuk 
mengatasi hal ini, terutama untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

ISAI20 sebagai wadah pertemuan dan kerja 
sama antarlembaga pemeriksa anggota G20, 
wajib memberikan kontribusi kepada para pe-
mimpin G20, terutama di bidang transparansi, 
akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Selain 
itu, berbagi pandangan, pengetahuan, dan best 
practice, terutama dalam menghadapi tantang-
an pandemi saat ini dan pemulihan ekonomi-
nya, serta mening katkan implementasi SDGs. 
“Apalagi PDB anggota G20 menguasai 90 per-
sen perekonomian dunia,” ucap dia.

Kemitraan Global
 Asrarul menambahkan, salah satu tujuan 

dibentuknya SAI20 adalah untuk membangun 
kemitraan global dengan berbagai 

pemangku kepentingan. 
SAI20 bertekad memberi-

kan kontribusi terha-
dap komunitas G20. 

“Caranya 
dengan 
menye diakan 
dan mempro-

mosikan tata kelola yang baik dan akuntabel 
berdasarkan mandat, peran, dan fungsi SAI,” 
kata Asrarul.

SAI20 juga bertujuan mempromosikan ko-
laborasi antara SAI di negara-negara G20 dan 
pemangku kepentingan lainnya untuk mem-
berikan kontribusi pengawasan, wawasan, dan 
pandangan ke depan untuk mendorong tata 
kelola ekonomi yang akuntabel. Khususnya tiga 
fokus utama peran SAI, yaitu insight, oversight 
dan foresight.

Selain itu, SAI20 mendorong pengembang-
an platform untuk memperkuat peran SAI se-
bagai mitra negara-negara anggota G20 dalam 
menang gapi isu-isu global. Tidak hanya sebagai 
pemeriksa, SAI juga bisa berposisi sebagai mi-
tra atau partner negara dalam menghadapi isu 
global.

“Tujuan tersebut menghasilkan kebijakan 
untuk menetapkan posisi sebagai mitra strategis 
dan konstruktif pemerintah dan melaksanakan 
tujuan di bawah isu-isu prioritas yang di-
usulkan,” ucap dia.

Lalu, bagaimana mekanisme berjalannya 
SAI 20? Asrarul menjelaskan, karena SAI20 
merupakan bagian dari G20, maka dijalankan 
berdasarkan aturan G20. Anggotanya berasal 
dari setiap lembaga pemeriksa keuangan yang 
ada di negara-negara G20. Kepemimpinan 
pun akan mengikuti Presidensi G20 yang akan 
berganti setiap tahun. “Karena kami mendo-
rong inklusivitas maka yang lainnya bisa hadir 
sebagai undangan atau observer event SAI20,” 
ungkapnya.

n Suasana Zoom Meeting AADS.

sai20.org
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Pemulihan ekonomi 
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Pemeriksaan Kinerja II Ditama Revbang BPK Nico 
Andrianto mengatakan, pandemi Covid-19 mem-
pengaruhi berbagai hal hampir di semua negara, 
termasuk ekonomi dan fiskal. Atas dasar itu, ber-
bagai negara meluncurkan kebijakan penanganan 
penanggulang an pandemi Covid-19.

“Contohnya melarang bepergian antar negara 
dan lain sebagainya,” tutur dia.

Dalam kondisi ini, sebuah SAI memiliki peran 
penting dalam upaya penanganan Covid-19. 
Salah satunya mendukung pemerintah untuk 
menghindari terjadi mismanajemen dan menjaga 
efektivitas dan transparansi manajemen ke uangan 
negara.

Atas dasar ini, menurut Nico, Badan Pemeriksa 
Keuangan menilai lembaga pemerik sa di tiap ne-
gara yang menjadi anggota G20, harus saling ber-
bagi pengalaman dalam penanganan Covid-19. 
“SAI bisa menjaga kepercayaan masyarakat ter-
hadap negara dan menjamin penanganan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat,” ucap dia.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, kata dia, la-
ju pemulihan ekonomi global akan melambat ka-
rena gelombang pandemi yang terjadi berkali-kali 
mengganggu aktivitas ekonomi dalam negeri, 
mengganggu produksi komoditas dan pasokan, 
dan membuat pemerintah melakukan berbagai 
perubahan kebijakan. 

Pada saat yang sama, kemunculan varian 
Omicron dan akses vaksin yang tidak merata 
dapat berkontribusi pada kerusakan ekonomi 
yang lebih parah akibat pandemi. “Omicron juga 
meningkatkan jumlah orang yang terinfeksi dan 
meningkatkan jumlah kematian yang telah me-
nembus 5 juta orang di dunia,” ungkap dia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya me-
ngeluarkan berbagai kebijakan penangan an 
Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi 
nasional. Pemerintah Indonesia juga membentuk 
Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional. “Satgas memang 
dibentuk agar penanganan bisa dilakukan cepat 
dan tepat sasaran oleh Pemerintah Daerah,” pa-
par dia.

Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan refo
cussing anggaran dengan tujuan mempercepat 
pemulihan ekonomi secara nasional. Dampak dari 
kebijakan itu, pemerintah mengeluarkan anggar-
an besar untuk jaring pengaman sosial dan pem-
berdayaan ekonomi masyarakat terdampak.

Ia menambahkan, sejalan dengan tema yang 

diusung oleh Presidensi Indonesia di G20 yaitu 
“Recover Together, Recover Stronger”, SAI20 
mengusung akselerasi perbaikan ekonomi. SAI20 
di saat yang sama juga didorong bisa meyakinkan 
pemerintah untuk mempromosikan perbaikan 
kesehatan global. 

“Dan juga menyiapkan global health archi
tecture dan kesetaraan antar negara di sektor 
kesehatan, contohnya dalam hal vaksina si agar 
tidak terjadi ketimpangan antar negara terkait 
kebutuhan vaksin. Kesemuanya di bawah payung 
persaudaraan, persamaan, keadilan dan transpa-
ransi,” ungkap dia.

Ia percaya global health architecture akan 
memperbaiki kondisi kesehatan suatu negara, 
tidak hanya manusia, namun juga hewan dan 
lingkungan sekitar. Selain itu perbaikan kondisi 
kesehatan akan mempercepat perbaikan kondisi 
ekonomi di suatu negara.

Arsitektur kesehatan global juga akan mening-
katkan kolaborasi dan kooperasi dan meningkat-
kan kesetaraan akses. Hal ini beriris an dengan 
perbaikan ekonomi dan ketahanan sebuah 
negara dari meningkatnya kembali pandemi. 
Ketahanan ini diperlukan agar bila terjadi pande-
mi di kemudian hari, dampak tidak memiliki daya 
rusak ke berbagai bidang seperti yang sudah di-
hadapi beberapa tahun ini.

“Untuk meningkatkan ketahanan, pemerintah, 
parlemen dan SAI harus berkolaborasi de ngan 
sek tor bisnis, dan pemangku kepentingan lain-
nya, untuk mendesain foresight agar bisa berta-
han menghadapi pandemi sekaligus mencapai 
target SDGs,” ucap dia.

Nico menambahkan, SAI20 juga akan mening-
katkan kapasitas dari masing-masing lembaga 
pemeriksa keuangan di negara anggota G20, un-
tuk bisa menciptakan oversight, insight dan fore
sight. Kemudian, untuk memberikan rekomendasi 
strategis bagi pemerintah. “Terutama agar lebih 
memiliki daya tahan dalam mengantisipasi masa 
depan yang tidak pasti.” l

SAI bisa menjaga keper-
cayaan masyarakat terhadap 
negara dan menjamin pena-
nganan sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat.
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u  Bagaimana SAI20 dapat meningkatkan kolaborasi multistake
holder dalam mencapai upaya pemulihan dampak pandemi 
Covid-19?

u  Bagaimana strategi SAI dalam melakukan pemeriksaan di ma-
sa krisis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mem-
persiapkan arsitektur kesehatan global (kesehatan manusia, 
hewan dan lingkungan yang terintegrasi) untuk mempercepat 
pemulih an ekonomi?

u  Apa peran SAI untuk mendorong pemerintah dalam membina 
dan berpartisipasi dalam kerja sama kesehatan global (terma-
suk rantai pasokan global) untuk memastikan kesetaraan kese-
hatan global dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi?

u  Dengan peran dan kemampuan yang dimiliki SAI, yaitu over
sight, insight, dan strategic foresight, apa yang harus di-
lakukan pemerintah agar lebih tangguh dalam mengantisipasi 
risiko dan ketidakpastian di masa depan?

Arah diskusi: Arah diskusi:

Percepatan Pemulihan Ekonomi

ISU PRIORITAS:

u  Tindakan kolaboratif seperti apa yang dapat dido-
rong SAI untuk mendukung SDGs dan memastikan 
tidak ada yang tertinggal pada 2030?

u  Apa peran SAI untuk mendorong transparansi 
dan akuntabilitas informasi non-keuangan seperti 
kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola dari 
implementasi kebijakan pemerintah yang terkait 
dengan transisi ke ekonomi yang lebih hijau?

u  Apa peran SAI untuk mendorong transparansi dan 
akuntabilitas program pemerintah dalam transfor-
masi digital dan ekonomi dan sekaligus memasti-
kan tidak ada yang tertinggal karena kesenjangan 
digital?

u  Menurut SAI, apa yang harus dilakukan pemerintah 
untuk memastikan dan meningkatkan pertumbuhan 
yang berkelanjutan dan ekonomi yang inklusif?

Mendukung SDGs

AGENDA SAI20

Sumber: sai20.org

Seputar

1 2

SAI20 TECHNICAL MEETING

26-27 Januari 2022
Lokasi: Bali, Indonesia

SAI20 SEMINAR

17 Juni 2022
Lokasi: Labuan Bajo, Indonesia

SAI20 SUMMIT

29-30 Agustus 2022
Lokasi: Bali, Indonesia

SAI20 SENIOR OFFICIAL MEETING

20-21 Juni 2022
Lokasi: Labuan Bajo, Indonesia
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
telah melaksanakan pemeriksaan 
kinerja atas efektivitas pem-
bangunan dan pengembangan 
pusat perekonomian baru tahun 
2020 yang dilaksanakan pada 

Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan tersebut 
menyoroti pembangunan dan pengembang-
an perekonomian di luar kawasan Denpasar, 
Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

“Hasil pemeriksaan menyimpulkan ter-
dapat kelemahan yang apabila tidak segera 
diatasi oleh Pemprov Bali, maka hal tersebut 
dapat memengaruhi efektivitas pembangunan 
dan pengembangan pusat perekonomian baru 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” 
ungkap pemeriksaan BPK seperti dikutip dari 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 
2021.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas 
pembangunan dan pengembangan pusat 
perekonomian baru mengungkapkan empat 
temuan yang memuat enam permasalahan ke-
tidakefektifan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal 
di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2020 
mencapai Rp9,65 triliun. Angka itu terdiri atas 
penanaman modal asing (PMA) senilai Rp4,22 
triliun dan penanaman modal dalam negeri 
(PMDN) senilai Rp5,43 triliun.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) Kinerja atas Efektivitas Pembangunan 
dan Pengembangan Pusat Perekonomian 
Baru pada Pemprov Bali Tahun 2020, BPK 
menyoroti realisasi penanaman modal yang 
cenderung terkonsentrasi di wilayah Sarbagita 
dengan total nilai investasi sebesar Rp8,33 
triliun atau 86,31 persen dari total investasi di 
Bali. Sedangkan nilai investasi di luar Sarbagita 
hanya sebesar Rp1,32 triliun.

Dari pemeriksaannya, BPK mengungkap 
terdapat permasalahan yakni upaya Pemprov 
Bali dalam mendorong peningkatan penanam-
an modal pada tahun 2020 belum optimal dan 
belum didukung pemberdayaan usaha dan 
promosi potensi penanaman modal di luar 
Sarbagita dengan memadai.

MENDORONG PEMERATAAN 
EKONOMI DI BALI

BPK menyoroti 
realisasi penanaman modal 
yang cenderung terkonsentrasi di wilayah Sarbagita.

indira tjokorda-unsplash
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Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan 
ketentuan pemberian insentif dan/atau kemu-
dahan kepada masyarakat dan/atau penanam 
modal yang belum efektif. Selain itu, hasil 
pemetaan peluang penanaman modal belum 
sepenuhnya didokumentasikan ke dalam 
aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi 
Daerah/Potensi Investasi Regional (SIPID/
PIR). Kemudian, pelaksanaan pemberdayaan 
usaha kepada pelaku usaha kecil atau UMKM 
belum mengoptimalkan penggunaan tekno-
logi informasi dalam rangka menekan biaya 
kegiatan.

Akibatnya, peningkatan realisasi pena-
naman modal yang lebih merata di wilayah 
Provinsi Bali sebagaimana yang tercantum 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Semesta 
Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 per 
31 Desember 2020 tidak dapat tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK mere-
komendasikan kepada Gubernur Bali untuk 
meminta Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) 
Provinsi Bali lebih optimal dalam melaksa-
nakan penyelenggaraan sosialisasi atas kebi-
jakan penanaman modal. BPK juga mereko-
mendasikan adanya transfer knowledge peng-
gunaan aplikasi PIR dan fasilitasi pembinaan 
manajemen usaha dan pemuktahiran konten/
materi promosi potensi penanaman modal.

BPK juga menemukan permasalahan yakni 
upaya Pemprov Bali dalam membangun dan 
mengembangkan kawasan pusat pertumbuh-
an ekonomi baru di luar Sarbagita tahun 
2020 dalam rangka sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat kurang memadai. Hal 
ini ditunjukkan dari dokumen perencanaan 
jangka menengah dengan tahunan baik pada 
tingkat pemprov maupun perangkat daerah 
dan program/kegiatan perangkat daerah 
belum sepenuhnya selaras dalam mendukung 
pembangunan dan pengembangan pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita.

Hal itu mengakibatkan kawasan pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita 
dan investasi pada kawasan Bali Timur dan 
Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan eko-
nomi baru di Provinsi Bali berpotensi tidak 
tercapai sesuai dengan target.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur 
Bali untuk membuat kajian dalam merenca-
nakan kawasan pembangunan dan pengem-

bangan kawasan ekonomi baru di luar 
Sarbagita. Selain itu, Gubernur Bali perlu 
melakukan keselarasan antara RPJMD dengan 
RKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 
(PUPR Perkim) terkait kegiatan pengembangan 
kawasan pusat-pusat perekonomian.

Upaya Pemprov Bali dalam menggenjot 
pangsa pasar produk lokal Krama Bali di luar 
Sarbagita juga belum optimal. Hal itu yakni 
Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) 
dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
belum mampu memasarkan produk lokal 
Krama Bali hingga 25 persen. Hal ini karena 
BUPDA masih menunggu peraturan pelak-
sanaan dan BUMDes belum mampu meng-
identifikasi dan mengelola potensi desa ma-
sing-masing.

Selain itu, pangsa pasar produk lokal 
Krama Bali pada koperasi tidak mencapai 25 
persen karena unit usaha koperasi didominasi 
oleh usaha simpan pinjam. Akibatnya, ketim-
pangan kemakmuran antara daerah di luar 
Sarbagita dengan daerah Sarbagita masih 
tinggi.

BPK merekomendasikan Kepala Dinas 
Pemajuan Masyarakat Adat untuk segera 
menyusun rancangan perda terkait pedoman, 
mekanisme, dan pendirian BUPDA untuk 
diusulkan ke Gubernur. Selain itu, Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
Kependudukan, dan Catatan Sipil (PMD 
Dukcapil) perlu lebih optimal dalam membi-
na seluruh BUMDes di luar Sarbagita untuk 
memetakan dan mengelola potensi desa ma-
sing-masing.

BPK juga merekomendasikan Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM agar lebih opti-
mal dalam mendorong koperasi untuk lebih 
banyak bergerak dalam bidang pemenuhan 
kebutuhan konsumen dan pemasaran produk 
sehingga dapat membantu menyerap produk 
lokal yang ada di wilayahnya.

Dalam LHP tersebut, Pemerintah Provinsi 
Bali telah menyatakan menerima simpulan 
yang diberikan oleh BPK dan akan melakukan 
tindakan perbaikan dengan menindaklanjuti 
rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. 
Hal ini guna meningkatkan efektivitas pem-
bangunan dan pengembangan pusat per-
ekonomian baru pada lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali untuk sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat. l
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P
engembangan pariwisata di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
masih memiliki sejumlah permasa-
lahan. Dalam pemeriksaan kinerja 
yang dilakukan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas efektivitas 

upaya pemerintah daerah dalam membangun 
destinasi pariwisata Tahun Anggaran 2018, 
2019, dan 2020 pada Pemda DIY dan instansi 
terkait lainnya terungkap permasalahan sig-
nifikan yang dapat memengaruhi efektivitas 
upaya pemda dalam pembangunan destinasi 
pariwisata.

“Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas 
upaya pemda dalam membangun destinasi 
pariwisata mengungkapkan 10 temuan yang 
empat diantaranya merupakan temuan sig-
nifikan yang dapat mengganggu efektivitas 
upaya pembangunan destinasi pariwisata,” 
ungkap BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I 2021.

BPK mencatat, Pemda DIY telah melakukan 

beberapa upaya dalam membangun destinasi 
pariwisata. Hal itu antara lain mengkaji, men-
cantumkan, dan menetapkan kebijakan, strate-
gi, sasaran, dan program pembangunan des-
tinasi pariwisata pada dokumen perencanaan 
daerah. Selain itu, pemda juga melakukan 
kegiatan pembangunan beberapa fasilitas 
kepariwisataan dalam mendukung perintisan 
pengembangan kawasan pariwisata.

Pemda juga melakukan kemitraan dengan 
swasta untuk pengembangan fasilitas kepari-
wisataan kemitraan, antara lain kemitraan an-
tara hotel dengan desa wisata (one hotel one 
village) serta pengisian kelengkapan glamp 
camp di destinasi wisata oleh pihak swasta.

BPK mengungkapkan, terdapat 
permasalah an yakni pengembangan ren-
cana induk/detail pembangunan Kawasan 
Pariwisata Daerah (KPD) dan Kawasan 
Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) belum di-
susun secara memadai sesuai dengan Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

PEMBANGUNAN PARIWISATA DIY 
BUTUH RENCANA INDUK
Target pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata 
berisiko tidak dapat dicapai secara efektif.

farhan abas-unsplash
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(Ripparda) sehingga penyebarluasan infor-
masi dan peraturan tentang KPD belum 
dilakukan. Hal ini kemudian mengakibatkan 
target pelaksanaan pembangunan dan pe-
ngembangan kawasan pariwisata berisiko 
tidak dapat dicapai secara efektif.

BPK pun merekomendasikan kepada 
Gubernur DIY untuk memerintahkan Kepala 
Dinas Pariwisata untuk menyusun rencana 
induk KPD dan rencana detail KSPD.

BPK juga menemukan, sinkronisasi 
Ripparda Pemda DIY dan kabupaten belum 
memadai. Hasil analisis Ripparda DIY dan 
empat kabupaten menunjukkan adanya 
indikasi ketidakselarasan dalam penetapan 
destinasi/daya tarik wisata antara Pemda DIY 
dan kabupaten. Akibatnya, pembangunan 
kawasan destinasi dan daya tarik wisata anta-
ra pemerintah provinsi dan kabupaten belum 
selaras.

Kepala Dinas Pariwisata DIY pun dimin-
ta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah 
Kabupaten Sleman, Kulon Progo, 
Gunungkidul, dan Bantul untuk menyinergi-
kan pelaksanaan pengembangan destinasi 
dan daya tarik wisata.

Selain itu, terdapat masalah yakni belum 
ada mekanisme fasilitasi dan koordina-
si dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang di da-
lamnya termasuk kawasan pariwisata daerah. 
Berdasarkan Perdais Nomor 2 Tahun 2017 
pasal 43 diatur bahwa dalam rangka menja-
lankan kewenangan mewujudkan tata ruang 
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, 
Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh 
Pemda DIY yang melibatkan kabupaten/kota 
dan pemerintah desa. Akan tetapi, sampai 
saat ini belum ada ketentuan yang meng-
atur mekanisme fasilitasi tata ruang Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Akibatnya, implementasi strategi pem-
bangunan dan pengembangan kepariwisata an 
berpotensi tidak berjalan secara efektif. BPK 
pun merekomendasikan kepada Gubernur 
DIY agar berkoordinasi dengan Kasultanan, 
Kadipaten, dan Pemkab/Pemkot dalam pe-
nyusunan mekanisme fasilitasi penyusunan 
Rencana Induk, Rencana Rinci Tata Ruang, 
serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
(RTBL) pada Satuan Ruang Strategis (SRS) 
Kasultanan dan SRS Kadipaten. l

rinz we-unsplash
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cottonbro-pexels

B
adan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) telah me-
laksanakan pemeriksaan 
kinerja atas efektivitas 
peningkatan ketahanan 
pangan pada aspek keter-

sediaan pangan Tahun Anggaran 2020 
pada Pemerintah Provinsi Banten. BPK 
mencatat, Pemprov Banten telah me-
lakukan upaya-upaya untuk mening-
katkan ketahanan pangan. Beberapa 
di antaranya yakni Dinas Pertanian 
Provinsi Banten telah melaksanakan 
kegiatan terkait fasilitasi, penyebaran, 
pemanfaatan dan penerapan hasil pe-
nelitian pangan, antara lain dengan ke-
giatan demonstrasi farming (demfarm) 
dan demonstrasi plot (demplot) untuk 
tanaman pangan padi dan jagung.

Selain itu, dalam rangka pemenuh-
an konsumsi pangan yang cukup, 
aman, bermutu, dan bergizi, Pemprov 
Banten menetapkan Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pangan antara lain 
mengatur mengenai penerapan pola 
konsumsi pangan yang beragam, ber-
gizi seimbang, dan aman (B2SA).

Meski begitu, hasil pemeriksaan 
menyimpulkan terdapat permasalahan 
signifikan yang apabila tidak segera 
diselesaikan maka dapat memenga-
ruhi efektivitas peningkatan ketahanan 
pangan khususnya pada aspek keter-
sediaan pangan.

MENDUKUNG 
KETAHANAN 
PANGAN 
PROVINSI BANTEN
Pemprov Banten belum 
mengoptimalkan lahan 
pertanian melalui ekstensifikasi 
dan intensifikasi lahan 
pertanian pangan.
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“Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivi-
tas peningkatan ketahanan pangan aspek 
ketersediaan pangan mengungkapkan 8 
temuan yang memuat 8 permasalahan ke-
tidakefektifan,” ungkap BPK dalam Ikhtisar 
Hasil Pemeriksan Semester (IHPS) I 2021.

BPK mengungkap, Pemprov Banten 
belum memiliki rencana peningkatan ke-
tersediaan pangan yang memadai. Hal 
tersebut antara lain ditunjukkan dengan 
belum dimilikinya perencanaan yang me-
madai dalam hal perlindungan dan peng-
optimalan lahan pertanian.

Penyusunan program kegiatan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (PLP2B) belum dilaksanakan 
melalui tahap-tahap di antaranya inven-
tarisasi data, koordinasi dengan instansi 
terkait, menampung aspirasi masyarakat, 
dan koordinasi dengan pemerintah kabu-
paten/kota. Selain itu, Pemprov Banten 
juga belum memiliki perencanaan pe-
ngembangan dan penelitian teknologi 
pertanian untuk peningkatan produksi 
pangan. Akibatnya, Pemprov Banten tidak 
memiliki kebijakan dan rencana peningkat-
an ketersediaan pangan yang sistematis 
dan terukur, dan tidak tercapainya target 
capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 
tahun 2020.

Pemprov Banten juga belum melak-
sanakan upaya perlindungan lahan yang 
memadai, antara lain penetapan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 
belum melalui koordinasi dengan peme-
rintah kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov 
Banten belum mengoptimalkan lahan 
pertanian melalui ekstensifikasi dan inten-
sifikasi lahan pertanian pangan. Hal itu 
mengakibatkan penetapan LP2B Provinsi 
Banten tidak valid dan akurat serta terham-
batnya upaya pencapaian target produksi 
melalui ekstensifikasi dan intensifikasi la-
han.

Pemprov Banten belum melaksanakan 
upaya peningkatan produksi pertanian dan 
penganekaragaman pangan secara me-
madai. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
belum dilaksanakannya kegiatan penelitian 
dan pengembangan teknologi pertanian, 
upaya penganekaragaman produksi dan 
konsumsi pangan, serta pengembangan 
dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi 

kewenangannya.
Selama TA 2020, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya 
melaksanakan kegiatan rehabilitasi atas ja-
ringan irigasi sepanjang 1.521 meter atau 
0,42 persen dari total panjang irigasi de-
ngan tambahan luas layanan daerah irigasi 
seluas 225 ha. Hal tersebut mengakibatkan 
terhambatnya upaya pencapaian target 
produksi melalui penelitian dan pengem-
bangan teknologi pertanian, penganeka-
ragaman produksi dan konsumsi pangan, 
serta pengelolaan jaringan irigasi.

BPK merekomendasikan Gubernur 
Banten agar memerintahkan Kepala 
Bappeda bersama dengan Kepala Dinas 
Pertanian untuk menyusun rencana perlin-
dungan LP2B dalam RPJPD dan RPJMD 
Provinsi Banten. Selain itu, Gubernur 
Banten juga perlu memerintahkan Kepala 
Dinas Pertanian untuk menyusun rencana 
penelitian dan pengembangan teknologi 
pertanian.

Kepala Dinas Pertanian perlu me-
lakukan revisi atas penetapan LP2B sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan, 
melakukan koordinasi dengan pemerintah 
kabupaten/kota dalam rangka pemenuh-
an LP2B yang ditetapkan oleh Pemprov 
Banten, menyusun rencana dan kebijakan 
ekstensifikasi dan intensifikasi lahan perta-
nian pangan, serta melakukan koordinasi 
dengan pemerintah kabupaten/kota terkait 
penyusunan rencana dan kebijakan eks-
tensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian 
pangan.

Selain itu, BPK merekomendasikan 
Kepala Dinas Pertanian untuk melak-
sanakan penelitian dan pengembang-
an teknologi pertanian serta Kepala 
Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala 
Disperindag untuk menetapkan program 
dan kegiatan penguatan UMKM di bidang 
pangan lokal. Gubernur Banten juga perlu 
memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk 
menyusun rencana pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi yang meng-
acu pada penetapan Kawasan Pertanian 
Provinsi Banten. Kepala Dinas PUPR juga 
perlu melaksanakan pengembangan dan 
rehabilitasi sistem irigasi sesuai dengan 
rencana pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi. l
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P
enunjukan Indonesia sebagai pe-
megang Presidensi G20 merupakan 
bentuk apresiasi dan pengakuan 
negara-negara besar di dunia bagi 
Indonesia. Hal ini sekaligus menoreh-
kan sejarah baru karena untuk perta-

ma kalinya Indonesia memegang kepemimpinan 
G20 sejak forum ini dibentuk pada 1999.

“Terpilihnya Indonesia memegang tongkat es-
tafet Presidensi G20 memiliki nilai strategis dalam 
menunjukkan kepemimpinan Indonesia, sebagai 
national branding, sekaligus upaya Indonesia 
berperan bagi pemulihan ekonomi global,” ujar 
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya 
Utama dalam Kick Off Setneg Mantul Road to 
G20 yang digelar secara virtual pada Jumat (4/2).

Setya menjelaskan, melalui tema “Recover 
Together, Recover Stronger”, Indonesia ingin 
mengajak seluruh dunia bahu membahu dan 
saling mendukung untuk pulih bersama dan 
tumbuh lebih kuat melalui pertumbuhan ekono-
mi yang inklusif, people centered, serta ramah 
lingkungan dan berkelanjutan. Momentum 
Presidensi G20 dapat dimanfaatkan untuk men-

ciptakan terobosan dan aksi nyata untuk berkon-
tribusi lebih besar bagi pemulihan sosial ekonomi 
baik tingkat nasional maupun skala global.

Terdapat tiga peluang utama yang akan dite-
kankan Indonesia dalam Presidensi G20. Hal itu 
yakni transisi menuju ekonomi hijau, tren eko-
nomi digital yang semakin pesat, dan perbaikan 
arsitektur kesehatan global yang lebih responsif 
dalam menghadapi pandemi global. Secara lebih 
spesifik, ungkap Setya, Presidensi G20 Indonesia 
dapat menjadi momentum untuk meningkatkan 
kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi 
domestik dengan adanya rangkaian pertemuan 
yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh 
negara anggota dan berbagai lembaga interna-
sional.

“Terhitung mulai Desember 2021 sampai 
November 2022, diperkirakan akan terjadi pe-
ningkatan konsumsi domestik kurang lebih Rp1,7 
triliun hingga Rp7,4 triliun terhadap PDB nasional 
serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga 
kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor di sam-
ping menggeliatnya kembali sektor pariwisata 
yang terdampak dahsyat oleh pandemi,” ujarnya.

MENGGAPAI MANFAAT 
PRESIDENSI G20
Momen Presidensi G20 Indonesia 
sangat krusial karena dunia masih 
dalam kondisi krisis kesehatan.

g20.org

g20.org
n First G20 Sherpa Meeting.



SHARING KNOWLEDGE

21WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 2  n  VOL. V  n  FEBRUARI 2022

Puncak pertemuan kepala negara G20 di-
rencanakan akan dilaksanakan pada 15 dan 
16 November 2022 di Bali. Sebelum agenda 
puncak, terdapat dua arus pekerjaan untuk 
mematangkan isu yang akan dibahas yakni me-
lalui Jalur Sherpa atau Sherpa Track dan Jalur 
Keuangan atau Finance Track.

Dalam Sherpa Track, terdapat 11 kelompok 
kerja, satu kelompok inisiatif, dan 10 engange
ment groups (EG). Seluruh unsur Sherpa Track 
tersebut akan melakukan pertemuan dan diskusi 
guna merancang rekomendasi dalam agen-
da-agenda G20. Salah satu EG yang ada dalam 
Presidensi G20 Indonesia yakni Supreme Audit 
Institution 20 (SAI20).

Selain itu, Finance Track akan menggelar 
pertemuan-pertemuan yang melibatkan menteri 
keuangan dan gubernur bank sentral dari negara 
anggota G20. Kepala Departemen Komunikasi 
Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, 
keketuaan Indonesia dalam G20 memiliki arti 
penting dalam menunjukkan identitas bangsa.

“Dulu kita menggagas Konferensi Asia-Afrika 
dan itu telah memposisikan Indonesia di level 
yang sangat tinggi. Pada tahun ini kita ulangi hal 
itu,” ungkapnya.

Erwin menegaskan, krisis kesehatan, kema-
nusiaan, dan kemudian menjadi krisis ekonomi 
yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan se-
cara sendiri-sendiri. Tema “Recover Together, 
Recover Stronger” juga dinilai sangat relevan 
dan memberikan kepercayaan diri yang tinggi 
bagi Indonesia.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga 
Kementerian Luar Negeri Muhsin Syihab menga-
takan, forum G20 lahir karena adanya krisis. 
Sehingga, menurutnya, dalam Presidensi G20, 

Indonesia perlu menjawab berbagai persoalan 
krisis yang timbul saat ini.

Muhsin mengatakan, setelah kepemimpinan 
Indonesia, presidensi G20 akan dipegang oleh 
negara-negara berkembang. Setelah Indonesia, 
akan ada India, Brasil, dan Afrika Selatan.

“Tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri 
jika kita menggalang mereka dan menyuarakan ke-
pentingan-kepentingan negara berkembang. Tidak 
hanya kepentingan nasional saja,” ungkapnya.

Muhsin menyampaikan, momen Presidensi 
G20 Indonesia sangat krusial karena saat ini 
dunia masih dalam kondisi krisis kesehatan. 
Terdapat sejumlah persoalan seperti disparitas 
vaksin, politisasi vaksin, serta ketidakseimbangan 
distribusi vaksin termasuk alat-alat kesehatan.

Dampak keuangan dan gangguan rantai pasok 
masih akan mewarnai kondisi global. Tak hanya 
itu, isu geopolitik terkait komoditas dan rivalitas 
antarnegara adidaya juga akan menjadi sorotan.

“Presidensi kita ada di tengah situasi yang 
demikian, oleh karena itu, Indonesia mempunyai 
kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk 
menciptakan lingkungan yang positif untuk pe-
mulihan pascapandemi,” ujar Muhsin. l

g20.org

g20.org
n G20 Meeting.

n G20 Meeting.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
melaksanakan taklimat awal (entry 
meeting) pemeriksaan keuangan 
atas World Maritime University 
(WMU) tahun anggaran 2021 pa-
da Senin (31/1/2021). Pertemuan 

yang dilaksanakan secara daring dan meru-
pakan bagian dari penugasan BPK sebagai 
pemeriksa eksternal International Maritime 
Organization (IMO) periode 2020-2023 yang 
saat ini telah memasuki tahun kedua.

Pada entry meeting dengan manajemen 
WMU itu, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar 
Arif menyampaikan bahwa untuk periode ini 
dilakukan pemeriksaan secara remote audit. 
Meskipun begitu, BPK akan tetap menguta-
makan reasonable assurance dalam menja-
lankan pemeriksaannya. 

“BPK juga akan melakukan pemeriksaan 
Nippon Foundation Grant tahun 2020-2021,” 
kata Bahtiar yang juga berperan sebagai pe-
nanggung jawab pemeriksaan BPK atas IMO. 

Wakil penanggung jawab pemeriksaan 
menyampaikan bahwa perencanaan peme-
riksaan keuangan WMU tahun 2021 dilaksa-
nakan pada periode Oktober dan November 
2021. Sementara pelaksanaan pemeriksaan 
final berjalan pada 31 Januari sampai dengan 
14 Februari 2022.

Tim pemeriksa akan bertanggung jawab 
dalam mengimplementasikan standar peme-

riksaan. Kemudian mengkomunikasikan per-
masalahan signifikan kepada those charged 
with governance, menjaga independensi, dan 
menerbitkan laporan pemeriksaan.

Langkah-langkah pemeriksaan yang di-
lakukan yaitu, pertama penyampaian laporan 
keuangan WMU (unaudited) kepada BPK pada 
31 Januari 2022. Kedua, penyampaian mana
gement letter pada 28 Februari 2022. Ketiga, 
pe nyampaian opini audit dan long form audit 
report kepada WMU pada 8 Maret 2022.

“BPK akan terus berkomunikasi dengan 
WMU dan berkomitmen untuk terus menjaga 
reasonable assurance dalam pemeriksaan 
keuangan di WMU,” ungkap Bahtiar saat me-
nutup paparannya. 

Presiden WMU Cleopatra Doumbia-Henry 
menanggapi bahwa pandemi Covid-19 meru-
pakan realita yang perlu dihadapi bersama. 
Karenanya, pemeriksaan secara remote audit 
tidak dapat dihindari. Tak hanya itu, kegiatan 
pendidikan di WMU juga dilaksanakan secara 
daring dan luring dalam kelompok kecil.

Dia menambahkan bahwa WMU meru-
pakan lembaga pendidikan pascasarjana ter-
baik di bidang maritim. Sementara BPK meru-
pakan lembaga audit terbaik di dunia yang 
saat ini dapat mengawal WMU dalam mem-
pertanggungjawabkan aktivitas pendidikan. 
Terutama kepada donor-donor yang telah 
mendukung berjalannya kegiatan di WMU. l

BPK JALANKAN ENTRY MEETING 
DENGAN MANAJEMEN WMU
Tim pemeriksa akan bertanggung jawab 
dalam mengimplementasikan standar pemeriksaan.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) kembali melaksa-
nakan taklimat awal (entry 
meeting) dengan manaje-
men International Maritime 
Organization International 

Maritime Law Institute (IMO IMLI) pada 
Selasa (1/2/2022). Entry meeting dilaksana-
kan secara daring dan merupakan tanda 
dimulainya pemeriksaan BPK atas laporan 
keuangan (LK) IMLI tahun anggaran (TA) 
2021.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif men-
jelaskan, saat ini BPK memasuki tahun ke-
dua penugasannya sebagai pemeriksa eks-
ternal IMO periode 2020-2023. Menurutnya, 
dukungan dan kerja sama dari manajemen 
IMLI kepada tim pemeriksa sangat ber-
pengaruh terhadap hasil dan keberhasilan 
pemeriksaan yang akan dilakukan. Termasuk 
dalam memberikan nilai tambah bagi IMLI. 

Hal ini karena pemeriksaan atas LK IMLI 
TA 2021 akan kembali dilakukan secara 
jarak jauh (remote audit). Hal ini dilakukan 
dengan mempertimbangkan perkembangan 
situasi pandemi Covid-19 terkini.

“Kami berharap dukungan dan kerja 
sama dari manajemen IMLI kepada tim pe-
meriksa akan berdampak terhadap keber-
hasilan pemeriksaan yang memberikan nilai 
tambah bagi IMLI,” ujar Bahtiar yang juga 
berperan sebagai penanggung jawab tim 
pemeriksa IMO IMLI dalam sambutannya. 

Wakil penanggung jawab tim peme-
riksa IMO IMLI R. Yudi Ramdan Budiman 
menambahkan, pemeriksaan atas LK IMLI 
TA 2021 dilaksanakan selama sembilan hari 
kerja, yaitu 1-11 Februari 2022. Sedangkan 
hasil pemeriksaannya diterima IMO pada 14 
Februari 2022. 

Sementara long form audit report (LFAR) 
atas LK IMLI TA 2021 akan disampaikan oleh 
BPK kepada direktur IMLI pada 18 Maret 
2022. Baru kemudian selanjutnya diteruskan 

kepada sekretaris jenderal IMO.
Dalam kesempatan ini, R. Yudi Ramdan 

Budiman juga menyampaikan beberapa 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh manaje-
men IMLI selama pemeriksaan berlangsung. 
Beberapa di antaranya yakni menyediakan 
representation letter yang berisi pernyataan 
bahwa LK atas IMLI TA 2021 telah disusun 
berdasarkan standar dan peraturan akun-
tansi. 

Kemudian memberikan data dan doku-
men keuangan yang dibutuhkan. Termasuk 
konfirmasi dari pihak ketiga terkait dengan 
posisi keuangan IMLI. Selanjutnya membe-
rikan akses ke sistem keuangan, dan hasil 
penilaian manajemen atas dampak Covid-19 
terhadap operasi dan proses bisnis IMLI se-
lama TA 2021.

“Kami juga meminta agar manajemen 
IMLI dapat memberikan perkembangan ter-
kini terkait tindak lanjut yang telah dilakukan 
dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
tahun sebelumnya,” ungkap Yudi Ramdan. 

Menanggapi penjelasan yang disampai-
kan BPK, Direktur IMLI Professor David 
Attard mengungkapkan, akan memberikan 
dukungan penuh kepada tim pemeriksa. 
Termasuk menyediakan data dan dokumen 
yang dibutuhkan agar pemeriksaan atas LK 
IMLI TA 2021 dapat berjalan dengan baik 
dan lancar. l

BPK GELAR ENTRY MEETING 
PEMERIKSAAN IMO IMLI TA 2021
Dukungan dan kerja sama dari manajemen IMLI kepada 
tim pemeriksa sangat berpengaruh terhadap hasil dan 
keberhasilan pemeriksaan yang akan dilakukan.



INTERNASIONAL

25WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 2  n  VOL. V  n  FEBRUARI 2022

W
akil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Agus Joko Pramono 
memberikan masukan 
kepada penilai eksternal 
United Nations Office of 

Internal Oversight Services (UN OIOS). Masukan 
tersebut antara lain untuk mendorong OIOS se-
gera melakukan finalisasi atas buku manual ke
giat an investigasi dan mereviu kembali rekomen-
dasi dari kegiatan penilaian eksternal tahun-tahun 
sebelumnya termasuk proses implementasinya. 

Agus selaku Vice Chair United Nations 
Independent Audit Advisory Committee (UN 
IAAC) juga mengingatkan penilai eksternal ter-
kait pentingnya penilaian secara holistik untuk 
sinergitas kegiatan antardivisi dalam rangka pen-
capaian tujuan strategis OIOS.

Masukan Wakil Ketua BPK diharapkan da-
pat memberikan pengaruh yang signifikan ter
hadap kegiatan penilaian independen eksternal 
tersebut. Sehingga dapat mendukung tujuan 
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Divisi 
Investigasi OIOS. Kemudian dapat meningkat-

kan peran BPK secara aktif dalam kegiatan kerja 
sama internasional.

Agus menyampaikan masukan tersebut saat 
menghadiri pertemuan virtual dengan External 
Assesors atas Divisi Investigasi UN OIOS pada 
Jumat (11/2/2022). Agenda utama pertemuan 
adalah membahas independensi operasional atas 
Divisi Investigasi. Kemudian penilaian secara ho-
listik oleh penilai eksternal dan kegiatan penilaian 
independen eksternal tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka 
penilaian independen eksternal (external in
dependent assessment). Hal ini sebagaimana 
diamanatkan oleh resolusi Majelis Umum PBB 
No.69/253, 72/18, dan 54/244 .

Hadir dalam pertemuan ini Ketua UN IAAC 
Janet St Laurent (Amerika Serikat) dan anggota 
UN IAAC lainnya. Hadir pula Dorothy A Bradley 
(Belize), Anton V. Kosyanenko (Federasi Rusia), 
dan Imran Vanker (Afrika Selatan). Hadir seba-
gai peserta lainnya yaitu Paul Lachal Robert 
dan Enery Quinones selaku penilai eksternal, 
serta Executive Secretary UN IAAC, Moses 
Bamuwamye. l

WAKIL KETUA BPK BERI MASUKAN 
KEPADA PENILAI EKSTERNAL UN OIOS

Agenda utama pertemuan adalah membahas 
independensi operasional atas Divisi Investigasi.
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W
akil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Agus Joko 
Pramono membe-
rikan masukan dan 
pandang an yang sig-

nifikan dalam United Nations Independent 
Audit Advisory Committee (UN IAAC). Agus 
yang sekaligus sebagai Vice Chair UN IAAC 
antara lain memberikan pandangan menge-
nai perbaikan manajemen UN Peacekeeping 
Operation.    

Wakil Ketua juga memberikan tanggapan 
atas selfassessment yang telah dilakukan UN 
IAAC. Ini dilakukan dengan memberi masukan 
untuk memperbaiki kuesioner dalam self as
sessment UN IAAC. Terutama kaitannya dalam 
kondisi pandemi Covid-19 dan meningkatnya 

isu cybercrime.
Hal tersebut dilakukan Wakil Ketua saat 

menghadiri pertemuan rutin UN IAAC ke-
57 yang digelar secara virtual pada 16-18 
Februari 2022. Agenda pertemuan tersebut 
membahas perkembangan terkini atas laporan 
UN Peacekeeping. 

Selain itu juga diagendakan pertemuan 
dengan Chief Information Technology Office 
(CITO), Bernando Mariano Jr. Pertemuan 
membahas mengenai risiko cybersecurity 
dalam konteks jaringan information and com
munication technology (ICT) dalam highlevel 
committee on management (HLCM).

Agenda selanjutnya adalah pertemuan 
komite dengan Controller Chandramouli 
Ramanathan yang mendiskusikan anggar-
an pendukung Office of Internal Oversight 

WAKIL KETUA BPK BERIKAN PANDANGAN 
DI UN IAAC KE-57
Agenda pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini 
atas laporan UN Peacekeeping.

n Pertemuan UN IAAC ke-57 yang dilakukan secara daring pada 16 - 18 Februari 2022.
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Services (OIOS). Kemudian peninjauan renca-
na program atas usulan anggaran 2023, ke-
putusan Majelis Umum PBB pada pertemuan 
ke-76, dan isu lain yang memerlukan perhatian 
khusus dari komite. Termasuk atas perkem-
bangan situasi keuangan OIOS.

Di agenda berikutnya, komite berte-
mu dengan Under Secretary General OIOS 
Fatoumata Ndiaye. Pertemuan ini membahas 
mengenai beberapa isu, antara lain usulan 

anggaran final atas dukungan biaya untuk 
Peacekeeping Operations periode Juli 2022 
sampai Juni 2023. 

Kemudian adanya analysis gap atas 
divisi-divisi di bawah OIOS dan rencana 
kerja OIOS pada 2022-2023 di Divisi Audit 
Investigasi (IAD). Selanjutnya temuan-temuan 
yang signifikan terkait audit cybersecurity dan 
reviu OIOS pada 2021.

Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 
antara komite dan Under-Secretary General 
of Department of Operational Support (USG 
DOS) Atul Khare. Pertemuan ini membahas 
status enterprise risk management (ERM). 
Terutama atas revisi register risiko serta imple-
mentasi rekomendasi terkait DOS. Kemudian 
perspektif DOS atas keterlibatan dan pengem-
bangan laporan pengendalian internal PBB.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Chair 
UN IAAC, Janet St Laurent (Amerika Serikat). 
Hadir pula para anggota UN IAAC lainnya, 
seperti Dorothy A Bradley (Belize), Anton V 
Kosyanenko (Federasi Rusia), Imran Vanker 
(Afrika Selatan), dan Executive Secretary UN 
IAAC, Moses Bamuwamye. l
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Bagaimana proses keterlibatan Anda da-
lam Tim Substansi Pembentukan SAI20?

Saya dilibatkan sekitar Maret atau April 
2021. Ketika itu, Sekjen (Sekretaris Jenderal 
BPK) meminta Kaditama Revbang (Kepala 
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, 
dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan 
Negara) untuk mengusulkan personel yang da-
pat bergabung dalam tim substansi pendirian 
SAI20. Saya dilibatkan sebagai salah satu pe-
nyusun issue note, yang merupakan semacam 
proposal pendirian SAI20.

Kenapa pendirian? Karena memang belum 
pernah ada SAI20 sebelumnya. Sebagai latar 
belakang, SAI20 adalah salah satu engage
ment group (EG) yang merupakan salah satu 
komponen dari presidensi G20. EG ada di se-
tiap tahun presidensi suatu negara.

Dalam G20 itu ada komponen atau unsur 
yang mewakili pemerintah yakni finance track 
dan di situ ada bank sentral dan kementerian 
keuangan. Kemudian ada pula sherpa track 
yang mengawal isu-isu di luar keuangan. 
Sementara itu, EG adalah elemen dari G20 
yang merepresentasikan pihak-pihak di luar 
pemerintah.

Sebelum Presidensi Indonesia di G20 
sudah ada banyak EG seperti Youth20 dan 
Women20. Inisiatif untuk mendirikan SAI20 
itu muncul dari Wakil Ketua BPK Agus Joko 
Pramono.

Yang saya ketahui, pada akhir 2020, 
ada pertemuan Wakil Ketua BPK dengan 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rang-
ka koordinasi terkait kegiatan internasional. 
Saat itu, Kemenlu menyampaikan rencana 
presidensi Indonesia pada G20 di tahun 2022, 
dan mewacanakan BPK untuk membentuk 
EG baru yang beranggotakan Supreme Audit 
Institution (SAI) negara-negara anggota G20.

Wakil Ketua BPK merespons baik wacana 
tersebut, dan memberikan arahan agar tim 
pendirian SAI20 itu bisa dibentuk. Setelah tim 
terbentuk, tahap pertama pekerjaan adalah 
menyusun issue note seperti yang telah saya 
sampaikan tadi. Saya bersama beberapa staf 
BPK lain tergabung di dalamnya.

Secara garis besar, tim pendirian SAI20 
dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yakni tim 
project management dan tim substansi. Tim 

ASRARUL RAHMAN, ANGGOTA TIM SUBSTANSI 
PEMBENTUKAN SAI20
MENGGAUNGKAN SEMANGAT SAI20

P
residensi G20 Indonesia memberikan kesempatan bagi BPK untuk semakin meningkat-
kan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. BPK pun mengambil inisiatif mendiri-
kan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) guna merangkul SAI dari negara anggota G20 
dalam pencapaian hal tersebut.

Anggota Tim Substansi Pembentukan SAI20 Asrarul Rahman mengatakan, inisiatif ter-
sebut bertujuan untuk semakin menggaungkan dan menyuarakan bahwa SAI punya peran 

yang sangat penting dalam pandemi ini. Berikut petikan wawancaranya.

Dalam G20 itu ada kom-
ponen atau unsur yang 
mewakili pemerintah yakni 
finance track dan di situ ada 
bank sentral dan kemen-
terian keuangan. Kemudian 
ada pula sherpa track yang 
mengawal isu-isu di luar 
keuangan.
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substansi ini yang mempersiapkan segala sesua-
tu yang berkaitan dengan substansi pendirian 
SAI20 dan isu strategis. Sementara itu, tim pro
ject management itu semacam event organizer 
yang bertanggung jawab atas jalannya acara 
dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak 
terkait.

Penyusunan issue note melalui proses yang 
cukup panjang. Wakil Ketua BPK juga terjun 
langsung dan bahkan beliau juga yang memim-
pin rapat. Beliau juga memberikan kritik-kritik 
yang membangun kepada kami dalam penyu-
sunan issue note versi awal.

Kemudian, issue note itu dikirimkan oleh Biro 
Humas dan KSI kepada Kemlu untuk dimintakan 
pertimbangan. Kemlu lebih paham terutama 
dalam diksi diplomasi dan lain sebagainya. Issue 
note itu kemudian digodog berbulan-bulan dan 
memang bukan proses yang pendek.

Setelah issue note dianggap sudah jadi, 
kemudian dikirimkan ke SAI negara anggota 
G20. Jadi, kita menyampaikan bahwa kita ingin 
mendirikan SAI20 yang belum pernah ada se-
belumnya. Kita menjaring bagaimana respons 
SAI lainnya.

Di saat yang bersamaan, kami juga melakukan 
pendekatan dan memberikan advokasi kepada 
SAI lain agar mereka menerima inisiatif ini de-
ngan tangan terbuka. Advokasi dan pendekatan 

itu dilakukan secara bilateral pada akhir 2021.
Ketika itu, waktu tim subtansi diagendakan 

oleh tim project management untuk bertemu 
dengan SAI sejumlah negara seperti Jepang, 
Argentina, Meksiko, dan lain-lain. Kami ber-
diskusi dan bertukar pikiran serta meyakinkan 
mereka. Tentunya, ada pertanyaan-pertanyaan 
yang muncul seperti kenapa harus mendirikan 
SAI20. Hal itu yang coba kami jawab.

Di saat yang relatif bersamaan, pimpinan 
BPK hadir ke kantor PBB di New York, AS untuk 
melakukan bidding sebagai auditor eksternal. 
Saat itu pimpinan menyisipkan agenda perte-
muan dengan Sekjen INTOSAI dan menyampai-
kan maksud pendirian SAI20.

Kemudian, pada 2022 kita sudah memasuki 
masa Presidensi G20 Indonesia. Pada tahun 
ini direncanakan akan ada agenda-agenda be-
sar. Hal itu mulai dari technical meeting (TM) 
yang sudah digelar pada Januari lalu di Bali. 
Kemudian, kita akan melaksanakan senior offi
cial meeting (SOM) pada Juni 2022 dan summit 
pada Agustus 2022.

Dalam TM itu tim substansi terlibat cukup 
signifikan karena kami mempersiapkan seluruh 
materi dan substansi apa yang akan dibicarakan. 
Secara garis besar, tim substansi dibagi menjadi 
tiga subtim. Pertama adalah subtim rules and 
procedures. Itu semacam AD/ART-nya SAI20.

n Asrarul Rahman
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Kemudian, subtim kedua dan ketiga memba-
has isu-isu prioritas. SAI20 mengajukan dua isu 
prioritas yang menjadi bahan diskusi atau ob-
jek diskusi di setiap event. Pertama, mengenai 
akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi. 
Kemudian, yang kedua adalah bagaimana SAI 
bisa mendukung implementasi SDGs.

Kita semua mempersiapkan itu secara detail 
seperti menyiapkan chair’s note atau bahan un-
tuk pemimpin rapat nanti akan berbicara apa, 
responsnya seperti apa, dan lain-lain. Itu disiap-
kan oleh tim substansi.

Jadi dalam pendirian SAI20 ini kita juga 
memberikan isu-isu untuk didiskusikan. Melalui 
berbagai event sepanjang 2022, isu ini akan 
digodok terus dari tahapan TM hingga summit. 
Perbedaannya, keterlibatan key person itu akan 
meningkat dari TM sampai summit.

Jadi, kalau di TM itu mungkin level manajerial 
menengah. Kemudian, pada SOM itu sudah me-
libatkan level manajerial tinggi, dan pada summit 
itu melibatkan ketua-ketua SAI. Mereka akan 
berkumpul dan apakah nanti bisa menghasilkan 
communique, joint declaration, atau joint state
ment.

Bagaimana respons dari negara anggota 
SAI20 terhadap inisiatif ini?

Secara garis besar, respons terhadap sub-
stansi pada dasarnya mereka setuju. Respons 
mereka itu lebih banyak memperta nyakan ba-
gaimana kedudukan SAI20 ini di antara organi-
sasi SAI lain yang sudah ada. Seperti kita ketahui 
sudah ada INTOSAI untuk level dunia dan juga 
ada organisasi level regional. Mereka ingin 
meng garisbawahi jangan sampai SAI20 ini men-
jadi duplikasi dari inisiatif yang sudah ada.

Pada dasarnya, kami selalu menekankan 
bahwa SAI20 ini tidak bermaksud untuk men-
duplikasi organisasi yang sudah ada. Kami me-
nekankan semangat inklusifitas. Memang sudah 
ada organisasi-organisasi SAI dan kita sangat 
meng hormati itu termasuk inisiatifnya.

Tujuan SAI20 itu untuk menggaungkan 
kembali atau echoing kepada para pemimpin 
negara G20. Kita tahu bahwa G20 ini mengua-
sai sekitar 80 persen PDB dunia. Maka, dengan 
menggaung kan isu-isu prioritas yang kita siap-
kan maka hal ini mungkin akan lebih terdengar 
di antara negara-negara G20.

Semangat SAI20 adalah meningkatkan akun-
tabilitas dan transparansi. Hal ini menjadi sangat 
penting terutama karena pada masa pandemi 

seluruh negara atau pemerintahan itu melaksa-
nakan belanja jorjoran untuk antisipasi dan me-
nangani Covid-19.

Yang sebelumnya anggaran dalam keadaan 
normal kemudian disesuaikan dengan pena-
nganan pandemi. Dalam proses belanja juga 
ada perlakuan extraordinary, ada pengecualian-
pe ngecualian. Hal itu kemudian menimbulkan 
risiko dalam transparansi pengelolaan keuang-
an. Di masa-masa krisis ini, kita ingin semakin 
menggaungkan dan menyuarakan bahwa SAI itu 
punya peran yang sangat penting dalam pan-
demi ini agar uang dari para pembayar pajak itu 
digunakan secara akuntabel dan transparan. Di 
saat bersamaan, SAI juga punya peranan untuk 
memastikan bahwa pemulihan setelah pandemi 
itu bisa lebih cepat.

Jadi kita ingin accelerating economic reco
very sekaligus mencapai target-target SDGs ka-
rena kita tahu pada 2030 itu target dunia adalah 
meraih target SDGs. Dengan adanya pendekat-
an itu mudah-mudahan semua anggota SAI20 
lain juga mau menerima.

Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam 
pendirian SAI20?

Pihak yang dilibatkan paling sering adalah 
Kemlu. Ini karena Kemlu yang paling paham 
dari aspek diplomasi. Kita juga mengikuti pe-
latihan sampai ke level teknis bagaimana kita 
menyeleng garakan sebuah rapat internasional, 
bagaimana kita membuat chair’s note, membuat 
notulensi rapat internasional, cara mendebat, 
dan lain sebagainya. Tentunya, kami berterima 
kasih pada Biro Humas dan KSI yang sigap dan 
proaktif untuk menggandeng Kemlu.

Kemudian, pihak yang intens berkoordinasi 
adalah Sherpa G20 dari Kemenko Perekonomian 
yang mengkoordinir para EG. Kami menjalin 
koordinasi dan kolaborasi dengan EG lain. Kami 
juga aktif mengikuti acara-acara EG lain yang 
sudah lebih dulu ada.

 
Apa yang ingin dicapai BPK dalam pendi-

rian SAI20?
Hal yang diharapkan BPK tentu saja pene-

rimaan dari para negara anggota. Ini memang 
menjadi tugas yang cukup menantang untuk 
meyakinkan mereka. Tapi ini terus berproses.

Kemudian, kita juga berharap ada continuity. 
Dalam arti, SAI20 ini kita harapkan tidak berhen-
ti di tahun ini saja. Ini harus diteruskan di bawah 
presidensi berikutnya.
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Secara praktik yang berlaku, sebuah host 
country itu bisa memiliki wewenang atau hak 
prerogatif untuk menentukan EG apa yang ingin 
mereka lanjutkan. Misalnya, Parliament 20 itu di 
Italia (Presidensi G20 2021) tidak ada. Padahal, 
di Arab Saudi (Presidensi G20 2020) itu ada.

Kita berharap SAI20 itu akan berlanjut ke 
tahun berikutnya. Presidensi tahun depan akan 
dipegang oleh India. Sehingga, dalam rules and 
procedures yang kita siapkan kami mengusulkan 
adanya sistem troika. Artinya, kepemimpinan 
akan melibatkan negara host saat ini, masa lalu, 
dan masa yang akan datang.

Jadi, pada 2022 itu chair dari SAI20 ada-
lah Indonesia karena kita adalah host country. 
Tetapi, cochair atau wakilnya itu kita mintakan 
dari Italia dan India. Ini untuk memastikan mere-
ka terlibat dan kita berharap India mau menerus-
kan SAI20.

Kemudian, kita juga mengharapkan sustain
ability. Ini artinya, terkait dengan keberlanjutan 
isu-isu yang dibahas. Kami berharap bahwa dua 
isu prioritas yang nantinya menjadi kesepakatan 
itu bisa ditindaklanjuti hingga ke tahun berikut-
nya.

Dengan adanya SAI20, menurut Anda, ba-
gaimana dampaknya terhadap BPK?

Menurut saya, SAI20 merupakan kesempatan 
yang sangat positif untuk meningkatkan peranan 
BPK di dunia internasional. BPK dapat dikenal 
sebagai sebuah SAI yang proaktif. Memang, 
keterlibatan BPK sudah cukup mumpuni di dunia 
internasional.

BPK adalah satu-satunya SAI di dunia yang  
memiliki dua jabatan penting di PBB. Kita meru-

pakan anggota forum auditor eksternal sekaligus  
menjadi auditor internal PBB. Ini sudah menjadi 
capaian prestisius sebenarnya. Tapi, ketika kita 
membentuk SAI20 tentu ini akan menambah 
reputasi BPK sebagai sebuah SAI yang sudah 
bertaraf internasional.

Kita juga menekankan bahwa SAI20 harus 
memainkan peranannya dalam tiga level matu-
ritas SAI. SAI itu punya tiga fungsi utama yaitu 
over sight, insight, dan foresight. Tidak ba-
nyak SAI yang sudah masuk ke level tertinggi. 
Sementara, BPK sudah menerbitkan foresight.

Dengan capaian itu, kita berupaya menggan-
deng SAI lainnya untuk terus berkembang dalam 
tiga fungsi SAI tersebut. Kemudian, kita dapat 
membantu para G20 leaders untuk menentukan 
bagaimana menavigasi dunia ini ke depannya.

Ketua BPK juga terus menekankan bagaima-
na SAI20 ini melalui peran-perannya bisa ber-
kontribusi terhadap government resilience dan 
business sustainability. Jadi, bagaimana kita bisa 
berperan terhadap hal itu.

Apa pesan Anda terhadap para pegawai 
BPK terkait pembentukan SAI20?

SAI20 jangan hanya menjadi ajang seremo-
nial belaka. Kami berharap, semangat SAI20 ini 
juga bisa diserap oleh seluruh pegawai BPK. 
Kita menjadi saksi sejarah karena ini pertama kali 
SAI20 dibentuk.

Momen yang sangat langka dan berharga 
ini saya pikir sangat tepat untuk ditangkap oleh 
seluruh pegawai. Setidaknya, kita menjadi brand 
ambassador untuk pihak-pihak di luar BPK. Jadi, 
ketika nanti ada pihak di luar BPK yang bertanya 
terkait SAI20 setidaknya teman-teman di BPK itu 
paham dan mampu menjelaskan semangat di 
balik pendirian SAI20.

Ini pembuktian hal yang bisa kita lakukan 
di masa pandemi. Kita tidak berdiam diri dan 
bahkan kita bisa berkolaborasi dengan SAI dari 
negara lainnya untuk bersama-sama mengatasi 
pandemi.

Memang pandemi diperkirakan akan segera 
menjadi endemi. Namun, bagaimana dengan 
keuangan negara yang sudah “hancur” karena 
ditekan pandemi ini bisa kemudian diperbaiki 
lagi. Kita ingin recover together, recover strong
er tapi BPK ingin itu bisa dipercepat lagi. Tidak 
hanya together dan stronger tapi juga faster. 
Bagaimana caranya, ya itu tadi, yakni dengan 
menjamin transparansi dan akuntabilitas dari se-
mua lini pemerintahan. l

Di masa-masa krisis ini, kita 
ingin semakin menggaung-
kan dan menyuarakan 
bahwa SAI itu punya peran 
yang sangat penting dalam 
pandemi ini agar uang dari 
para pembayar pajak itu di-
gunakan secara akuntabel 
dan transparan.
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Bagaimana cerita Anda bisa menjadi 
bagian dalam Tim Substansi Pembentukan 
SAI20?

Pembentukan SAI20 adalah sebuah ini-
siatif BPK yang cukup strategis. Keterlibatan 
saya dimulai sejak awal ketika BPK dalam 
hal ini Biro Humas dan KSI meminta ide 
mengenai apa yang bisa diusung dalam ren-
cana pembentukan engagement group (EG) 
baru bernama SAI20 dalam masa presidensi 
G20 Indonesia.

Saat itu saya langsung terpikir dan 
mengusulkan fasilitating foresight pasca 
Covid-19 sebagai salah satu materi yang bi-
sa ditawarkan kepada negara-negara calon 
anggota SAI20 dengan membuat sebuah 
narasi draf issue notes. Kebetulan, saya tu-
rut berperan dalam penyusunan Strategic 
Foresight BPK yang baru diluncurkan pada 
Oktober 2021.

Ide ini hadir melalui beberapa kali 
pembahasan dan mengakomodasi arahan 
pimpinan. Hal itu akhirnya bermetamorfo-
sis menjadi upaya mendorong percepatan 
pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19, ber-
sama ide lain yaitu mendorong pencapaian 
sustainable development goals (SDGs).

Sejak saat itu, saya diminta masuk ke da-
lam tim Task Force SAI20 bersama beberapa 
rekan BPK yang lain dengan latar belakang 
proses yang mirip. Ada pula rekan-rekan 
lain yang memiliki pengalaman pemeriksaan 
di organisasi internasional atau kegiatan 
internasional lainnya turut diajak bergabung 
dalam task force ini.

Keterlibatan saya lainnya adalah men-
dukung edukasi pemangku kepentingan 
mengenai urgensi SAI20 melalui berbagai 
media bersama Biro Humas KSI. Salah sa-
tunya dengan mengirimkan tulisan di media 
massa.

Bagaimana keterlibatan BPK dalam 
SAI20?

BPK adalah inisiator pembentukan 
SAI20. Sebagai troika, Presidensi Indonesia 
tentu saja mempertimbangkan pandangan 
Italia sebagai presiden G20 sebelumnya 
dan India sebagai presiden G20 berikutnya 
dalam pembentukan EG yang baru seperti 
SAI20.

BPK juga menjalin komunikasi dan me-
minta masukan dari BPK negara-negara 
anggota G20 yang terdiri dari negara maju 
maupun berkembang. BPK pun berharap 
inisiatif SAI20 ini akan dilanjutkan oleh pre-
siden G20 berikutnya dan akan terus berke-
lanjutan.

Bagaimana proses persiapan pemben-
tukan SAI20?

Proses pembentukan SAI20 melalui be-
berapa tahapan. Task force dibagi ke dalam 
tiga bagian yakni rule of procedure (RoP), 
priority issue 1, dan priority issue 2. Tim juga 
menyiapkan dan mengawal proses mulai dari 
pra-technical meeting, technical meet ing, 
senior official meeting, sampai summit atau 
puncak pertemuan yang akan dihadiri oleh 
para kepala negara anggota G20 yang akan 

NICO ANDRIANTO, ANGGOTA TIM SUBSTANSI PEMBENTUKAN SAI20

BERGANDENGAN TANGAN MENGAWAL 
AKUNTABILITAS PASCAPANDEMI

P
andemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia 
terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Anggota Tim Substansi 
Pembentukan SAI20 Nico Andrianto mengatakan, kebijakan pascapandemi men-
jadi penting agar seluruh negara bisa pulih secara bersama-sama. Kepada Warta 
Pemeriksa, Nico menyampaikan, upaya percepatan pemulihan dari krisis tersebut 
menjadi salah satu alasan SAI20 perlu dibentuk. Hal ini untuk memperkuat upaya 

echoing fungsi SAI sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian 
target sustainable development goals (SDGs). Berikut petikan wawancaranya.
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melahirkan komunike atau deklarasi bersama.
Selain turut mempersiapkan issue note, 

kami juga melakukan pembahasan untuk 
penyempurnaan dan harmonisasi dengan 
isu lain. Tim juga mempertimbangkan isu-
isu yang beririsan dengan EG dan working 
group (WG) lainnya di dalam G20.

Seperti kita ketahui, EG mengusung 
berbagai isu yang disuarakan oleh Business 
20 (B20), Think 20 (T20), Women 20 (W20), 
Youth 20 (Y20), Labour 20 (L20), Urban 20 
(U20), Civil 20 (C20), Science (S20), dan 
Parliament20 (P20). EG juga terkait dengan 
berbagai isu yang diusung berbagai WG. 
Harmonisasi juga dilakukan dengan hasil 
pembahasan dari Finance Track serta tema 
presidensi G20 Indonesia yang meng usung 
tiga program prioritas yaitu memperkuat ar-
sitektur kesehat an global, mendukung trans-

formasi digital, dan memastikan keberhasilan 
transisi energi.

Isu prioritas yang diusung SAI20 sangat 
relevan dengan apa yang menjadi tema uta-
ma dalam presidensi Indonesia di G20. Hal 
itu kemudian dikaitkan dengan peranan BPK. 
BPK sebagai SAI adalah lembaga indepen-
den negara yang berfungsi memeriksa tata 
kelola keuangan negara.

Apa saja upaya yang dilakukan BPK 
untuk memaksimalkan perannya dalam 
penyelenggaraan SAI20?

Sebagai inisiator SAI20 tentu saja peran 
BPK sangat signifikan karena menentukan 
setting agenda dan isu yang diusung pada 
masa presidensi Indonesia di G20.

BPK juga mengundang masukan dari SAI 
negara-negara G20. Hal ini agar seluruh SAI 
menangkap maksud dan tujuan pemben-
tukan SAI20. Proses ini juga untuk memasti-
kan isu yang kita usung selaras dengan ke-
pentingan negara-negara anggota G20 yang 
terdiri dari negara maju maupun negara 
berkembang, dengan tingkat maturitas dan 
mandat SAI yang berbeda-beda. Hal itu juga 
diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan 
mereka terhadap SAI20.

Apa saja yang akan didorong BPK da-
lam SAI20?

BPK mendorong agar SAI bisa menjadi 
mitra pemerintah dalam upaya pemulihan 
perekonomian pascapandemi melalui fung-
si-fungsi oversight, insight, dan foresight. SAI 
negara-negara G20 yang tergabung dalam 
SAI20 dapat mendorong governance dan 
menegakkan akuntabilitas meski di tengah 
pandemi. SAI20 juga dapat menjadi wahana 
bertukar pengalaman mengenai pemerik-
saan atas program dan upaya pemerintah 
dalam mendorong pemulihan ekonomi pas-
ca Covid-19.

SAI20 juga bisa menyuarakan hasil-hasil 
WG di INTOSAI atau asosiasi SAI internasio-
nal lainnya mengenai upaya pencapaian tar-
get-target SDGs. Momentum G20 memang 
menyuarakan pembangunan berkelanjutan, 
sustainable finance, energi hijau, transforma-
si digital, dan lainnya. Hal itu bisa diwujud-
kan melalui kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, NGO, termasuk peran signifi-
kan SAI di dalamnya.

Isu prioritas yang diusung SAI20 
sangat relevan dengan apa yang 
menjadi tema utama dalam pre-
sidensi Indonesia di G20. Hal itu 
kemudian dikaitkan dengan pe-
ranan BPK. BPK sebagai SAI ada-
lah lembaga independen negara 
yang berfungsi memeriksa tata 
kelola keuangan negara.

n Nico Andrianto
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Upaya echoing atas kedua isu tersebut 
tentu memiliki dampak signifikan, karena SAI 
dari negara-negara G20 merepresentasikan 
sekitar 2/3 penduduk global, 75 persen per-
dagangan internasional, dan 80 persen PDB 
dunia.

Apa hasil yang diharapkan dalam pe-
nyelenggaraan SAI20?

Inisiasi SAI20 diharapkan menjadi pendo-
rong bagi pemulihan ekonomi global dan pen-
capaian kesejahteraan masyarakat dunia seper-
ti digambarkan dalam pencapaian target-target 
SDGs. BPK berharap SAI20 bisa menjadi waha-
na pendorong peran signifikan SAI negarane-
gara anggota G20 agar memaksimalkan pe-
ran-peran insight dan foresight dengan tetap 
menjalankan peran oversight-nya dalam rangka 
lebih memberikan value and benefit kepada 
pemangku kepentingan mereka.

Posisi strategis G20, selain skala ekonomi, 
wilayah, dan populasi yang dilingkupinya juga 
bisa menjadi wahana untuk kerja sama global 
dalam rangka mengurangi ketimpangan vak-
sinasi dan digital, mendorong implementasi 
konsep one health atau isu-isu pembangunan 
signifikan lainnya.

Negara-negara maju perlu bekerja sama 
dengan negara-negara berkembang untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
di dunia. SAI20 bisa turut mendorongnya me-
lalui mandat dan tugasnya.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tan-
tangan global. Seluruh negara di dunia ter-
papar dan dampaknya menjalar ke berbagai 
sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah 
menerbitkan strategic foresight, tentunya kita 
ingin membagikan pengalaman kepada SAI 
negara lain.

Selain itu, SAI negara maju yang sudah 
melakukan foresight dan menerjemahkan ke 
dalam fungsi insight. Mereka bisa membagi-
kan pengalamannya kepada anggota yang 
lain melalui forum SAI20.

Tentu itu adalah hal yang ideal. Kita juga 
memahami mandat SAI masing-masing negara 
berbeda-beda. Ada yang bisa melaksanakan 
foresight dan tidak. Namun, setidak nya ini bisa 
menjadi momen sharing peng alaman sehingga 
seluruh negara ini bisa lebih tangguh mengha-
dapi tantangan ke depan.

G20 ini adalah forum negara-negara de-
ngan PDB terbesar di dunia. G20 lahir juga 

karena banyak krisis yang terjadi dan memang 
tidak bisa ditangani oleh satu negara saja, 
sehingga harus bekerja sama. Krisis dalam ben-
tuk apa pun yang memiliki skala dunia perlu 
ditangani secara bersama-sama di level global.

Bagaimana menurut Anda dampak pe-
nyelenggaraan SAI20 dengan peningkatan 
peran BPK terkait transparansi dan akunta-
bilitas keuangan negara di Indonesia?

Sebenarnya, dengan keaktifan dan keikut-
sertaan BPK di ajang internasional itu akan 
memberikan kepercayaan diri bagi personel 
BPK itu sendiri. Itu mempertegas bahwa BPK 
memang eksis di level internasional.

Sebelumnya, kita juga sudah memeriksa 
IMO, memeriksa IAEA, dan ada juga bebera-
pa personel BPK yang ditugaskan di INTOSAI 
Development Initiative (IDI). Hal itu diharap-
kan menjadi jembatan BPK untuk lebih men-
jangkau dunia internasional. Dengan pergaul-
an internasional yang baik, diharapkan BPK 
bisa mendapatkan berbagai ide-ide atau pe-
mikiran di bidang pemeriksaan sektor publik.

Peran aktif BPK dalam asosiasi internasio-
nal tentu saja tidak boleh melupakan tugas 
utamanya sebagai SAI yang memberikan 
value and benefit bagi masyarakat Indonesia 
melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan 
foresight serta selalu relevan terhadap kebu-
tuhan pemangku kepentingan. Melalui per-
gaulan internasional, BPK justru dapat mem-
peroleh hal-hal positif yang dihasilkan oleh 
SAI negara-negara maju atau negara lainnya. 
Pelajaran yang diperoleh bisa diterapkan di 
negara kita.

Pengalaman SAI negara lain seperti 
Amerika Serikat (GAO), Inggris (NAO) atau ne-
gara lainnya dalam menjalankan fungsi insight 
dan foresight bisa menjadi masukan bagi BPK 
yang sedang memperkuat fungsi insight dan 
pada 2021 menghasilkan strategic foresight 
pertama. BPK yang modern dan maju tentu 
akan menghasilkan produk-produk yang lebih 
berbobot serta memenuhi ekspektasi para pe-
mangku kepentingan.

Maka, akuntabilitas yang lebih sub stansial 
dan pada level yang semakin tinggi hingga 
mempengaruhi kebijakan, bukan sekadar ad-
ministratif bisa diwujudkan. Sehingga muncul 
pemahaman bahwa kebutuhan transparansi 
tata kelola keuangan negara menjadi semakin 
tidak bisa ditawar-tawar. l



Berjemur setiap hari selama 10-15 
menit sebelum jam 9 pagi dan/atau 

setelah jam 3 sore.

Menghindari rokok 
dan minuman
beralkohol.

Olahraga 
dengan intensitas

ringan/sedang.

Batasi berita 
tentang pandemi.

Konseling online dengan 
psikolog atau dokter 

kesehatan jiwa apabila cemas 
dan stres mengganggu.

Meditasi 
dan tidur 
yang cukup.

Interaksi 
virtual dengan 

keluarga 
dan teman.

Beraktivitas 
seperti biasa 
di ruang 
isolasi mandiri.

1.  Sesak napas tengan saturasi oksigen 
 <95% saat istirahat. 
2.  Demam selama 2 hari terakhir. 

3.  Nyeri dada, nyeri kepala.

4.  Batuk terus menerus.
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Bagaimana menurut Anda peran pemuda Indonesia 
terhadap pembangunan bangsa saat ini? Baik di ting-
kat nasional maupun internasional?

Peran pemuda Indonesia sangat berpengaruh ter-
hadap pembangunan bangsa, baik di tingkat nasional 
maupun global. Berdasarkan data BPS (2020), lebih dari 
separuh penduduk Indonesia berusia produktif atau usia 9 
hingga 40 tahun yang diharapkan menjadi generasi emas 
atau menjadi bonus demografi di tahun 2045.

Kaum muda juga diharapkan menjadi ujung tombak 
dari gerakan merajut keberagaman inklusif dalam rangka 
membangun bangsa dan negara. Indonesia hari ini dan 
masa depan akan selalu membutuhkan kaum muda yang 
melek toleransi sebagai kekuatan untuk menjaga persa-
tuan dan kesatuan serta memberi solusi alternatif dalam 
digitalisasi ekonomi di era Pandemi Covid-19.

Keterampilan digital dan nilai-nilai toleransi yang te-
rangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi komponen 
penting pemuda Indonesia dalam menghadapi persaing-
an dengan pemuda global.

Bisa Anda jelaskan mengenai Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Y-20 yang akan digelar 17 Juli sampai 24 
Juli 2022 di Bandung dan Jakarta?

KTT Y20 merupakan acara utama dari rangkaian 
Presidensi Y20 setiap tahunnya. Di dalam KTT Y20 
Indonesia 2022, akan ada 3 acara inti yang diselengga-
rakan, yakni dialog atau talkshow berbagai narasumber 
hebat yang beraneka ragam latar belakangnya dan mewa-
kili berbagai belahan dunia, finalisasi Y20 Communique 
sebagai hasil perundingan atau luaran dari KTT Y20, serta 
aktivitas informal semacam kunjungan wisata dan pelatih-
an sosial dari beberapa mitra Y20 Indonesia di Jakarta dan 
Bandung.

Bagaimana persiapan KTT itu hingga saat ini?
Persiapan teknis semakin matang, acara pembukaan 

atau Kick Off Y20 sendiri telah berlangsung pada tanggal 
19 Februari 2022 lalu secara daring. Di bulan Maret hing-
ga Juni. setiap bulannya akan ada kegiatan pra-KTT Y20 
berdasarkan topik prioritas.

Seperti misalnya bulan Maret ada pra-KTT 
Ketenagakerjaan Pemuda yang berlokasi di Palembang, 
bulan April adalah pra-KTT transformasi digital di Lombok, 

CO-CHAIR OF Y20 INDONESIA 2022, GRACIA PARAMITHA

INDONESIA AJAK PEMUDA DUNIA BANGUN 
INKLUSIVITAS MELALUI FORUM Y20

I
ndonesia sedang mengalami 
bonus demografi hingga ta-
hun 2045. Artinya, lebih dari 
separuh penduduk Indonesia 
berusia produktif atau usia 
9 hingga 40 tahun yang 

diharap kan menjadi pemacu kehi-
dupan bangsa.

Indonesia yang pada tahun 
ini memegang Presidensi G20, 
mendorong para pemuda Tanah 
Air untuk berkontribusi dalam 
forum G20 melalui Konferensi 
Tingkat Tinggi Youth-20 (Y20).  
KTT Youth 20 adalah wadah ba-
gi pemimpin muda masa depan 
dari seluruh negara anggota G20 
untuk berdiskusi, berargumen, 
dan bertukar ide, hingga menca-
pai kesepakatan bersama terkait 
agenda Presidensi G20. KTT Y20 
juga merupakan acara utama dari 
rangkaian Presidensi Y20 setiap 
tahunnya.

Kepada Warta Pemeriksa, 
Co-Chair of Y20 Indonesia 2022 
Gracia Paramitha menyampaikan 
tujuan-tujuan yang ingin dica-
pai dalam Y20. Berikut petikan 
wawancara dengannya.
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bulan Mei pra-KTT Planet yang berkelanjutan dan layak huni di 
Balikpapan, serta bulan Juni untuk pra-KTT Keberagaman dan 
Inklusi yang akan berlangsung di Manokwari.

Pada KTT Y-20 tahun ini Indonesia bertindak sebagai tuan 
rumah. Apakah ada makna khusus dan kelebihan yang kita 
dapatkan dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara 
ini?

Makna khususnya tentu ini momen bersejarah, karena butuh 20 
tahun lagi Indonesia menjadi tuan rumah/Presidensi G20 termasuk 
Y20 berikutnya. Selain itu, Y20 Indonesia juga bisa menjadi wadah 
diskusi dan interaksi pemuda negara non-G20 seperti ASEAN dan 
negara berkembang lainnya melalui pemilihan delegasi ASEAN 
untuk Y20 Indonesia 2022 yang nantinya bertindak sebagai obser
ver.

Selain itu, ada Y20 Awards yang menjadi ajang penghargaan 
sekaligus rekognisi bagi pemuda-pemudi global di bidang kewira-
usahaan sosial, transformasi digital keuangan, aktivitas ekonomi 
sirkular, serta kampanye keberagaman budaya dan ekonomi kreatif 
muda.

Agenda dan kegiatan apa saja yang nantinya akan di-
adakan?

Agenda pra-KTT Y20 pada umumnya membahas dan merun-
dingkan draf awal Y20 Communique beserta dialog dengan para 
pemuda lokal di lokasi yang ditunjuk, yang tentunya juga akan 
berinteraksi dengan pemuda global secara hibrida. Di KTT Y20 
sendiri akan berlangsung pemaparan para narasumber kredibel 
dan pemangku kepentingan tingkat tinggi tentang 4 area prioritas, 
ekspo/pameran daring Y20, pengumuman pemenang Y20 Awards, 
finalisasi Y20 Communique, serta kunjungan wisata di Jakarta dan 
Bandung.

Indonesia hari 
ini dan masa 
depan akan 
selalu membu-
tuhkan kaum 
muda yang 
melek toleransi 
sebagai kekuat-
an untuk men-
jaga persatuan 
dan kesatuan 
serta memberi 
solusi alternatif 
dalam digitali-
sasi ekonomi 
di era Pandemi 
Covid-19.

Instagram/ Gracia PAramitha

n Gracia Paramitha
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Apa saja isu prioritas yang akan dibahas 
nantinya?

Di dalam KTT Youth 20 (Y20) mengusung em-
pat isu prioritas: (a) ketenagakerjaan pemuda, (b) 
transformasi digital, (c) planet yang berkelanjutan 
dan layak huni, dan (d) keberagaman dan inklu-
si. Tema keberagaman dan inklusivitas tentulah 
sebuah new legacy issue dari Presidensi Youth20 
2022 yang relevan dengan usulan Presiden Joko 
Widodo mengenai G20 Indonesia yang bertajuk 
Recover Together, Recover Stronger.

Apa saja yang ingin dicapai dengan dige-
larnya KTT Y20?

Tentunya pembuatan Y20 Communique 
dapat dicapai secara konsensus, yang mana ini 
menjadi produk atau hasil utama dari KTT Y20, 
yang nantinya akan disampaikan dan dijadikan 
masukan bagi para petinggi G20 di KTT G20 
bulan November 2022. Selain itu, perlu juga 
membuat aksi atau proyek yang lebih konkret 
sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Y20 
Communique.

Sebagai inisiatif awal, para finalis dan peme-
nang Y20 Awards akan berinteraksi satu sama 
lain dan memperluas jejaring mereka untuk bisa 
berkolaborasi dan melanjutkan aksi nyata mere-
ka yang lebih berdampak.

Siapa saja yang akan terlibat dalam acara 
ini?

Ada sekitar 120 delegasi dari 19 negara ang-
gota G20, Uni Eropa, Uni Afrika, negara-negara 
perwakilan ASEAN, WTO, serta beberapa orga-
nisasi internasional lainnya. Tim Y20 Indonesia 
juga telah mengundang perwakilan pemuda ke-
lompok adat, pengungsi, dan penyandang disa-
bilitas sebagai bagian dari partisipasi inklusif. 
Selain perwakilan negara dan kelompok khusus, 
juga ada 5 pemenang Y20 Awards beserta un-
dangan khusus yang akan hadir di momen-mo-
men penting KTT Y20.

Bagaimana koordinasi dan komunikasi 
yang dibangun dengan pemerintah terkait 
penyelenggaraan KTT ini?

Secara teknis, tim Y20 Indonesia berkoor-
dinasi dan mendapat arahan dari Kementerian 
Pemuda dan Olahraga sebagai kementerian 
pengampu. Secara substantif, tim Y20 Indonesia 
telah mengundang dan melibatkan bebera-
pa kementerian yang menjadi koordinator 
Working Group (WG) G20 sebagai narasumber 

Y20 Whitepaper dan rapat substansif lainnya, 
yakni Kementerian Tenaga Kerja (Employment 
Working Group), Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Digital Economy Working 
Group), Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Environment Deputy Minister 
on Climate Sustainability Working Group), 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Energy Transition Working Group), Kementerian 
Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi 
(Education Working Group), serta Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tourism Working 
Group). Tak lupa, kami juga berkoordinasi 
dengan tim Sherpa G20 Indonesia 2022 di 
bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan 
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

 
Anda sempat mengatakan Y-20 tahun ini 

akan menjadi edisi spesial. Bisa Anda jelaskan 
lebih detail mengenai hal ini?

Penyelenggaraan Y20 Awards merupa-
kan pertama kalinya diadakan di sepanjang 
Presidensi Y20 sejak 2010, yang merupakan 
ajang penghargaan sekaligus rekognisi bagi pe-
muda-pemudi global di bidang kewirausahaan 
sosial, transformasi digital keuangan, aktivitas 
ekonomi sirkular, serta kampanye keberagaman 
budaya dan ekonomi kreatif muda.

Para pemenang Y20 Awards nantinya tidak 
hanya menjadi pembicara di KTT Y20 (sebagai 
hadiah) serta mentoring eksklusif dengan orga-
nisasi internasional, tetapi diharapkan bisa ber-
interaksi dan berjejaring dengan sesame finalis 
Y20 Awards dan terus menjalankan proyeknya.

Apa hasil yang Anda harapkan dari pe-
nyelenggaraan KTT ini?

Tim Y20 Indonesia 2022 sangat berharap 
penyelenggaraan acara sukses, substansi dan 
Y20 Communique 2022 bisa terwujud secara 
konsensus dan menjadi masukan penting bagi 
para pemimpin G20, serta ada tindak lanjut pas-
ca-KTT Y20 yang dapat memberi dampak nyata 
ke masyarakat. l

Perlu juga membuat aksi 
atau proyek yang lebih 
konkret sebagai tindak 
lanjut atau pelaksanaan 
Y20 Communique.
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K
epolisian Republik Indonesia 
(Polri) berupaya terus mem-
perkuat program reformasi 
birokrasi. Dalam perkembang-
annya, Polri bahkan telah 
mendapatkan apresiasi dari 

pemerintah dengan capaian nilai rata-rata 
sebesar 75,18 (B), nilai AKIP tahun 2020 
sebesar 76,1 (BB), dan mempertahankan ca-
paian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 
dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut 
dari 2013-2020.

“Capaian tersebut memiliki dampak po-
sitif yang telah dirasakan seluruh anggota 
Polri melalui peningkatan tunjangan kinerja 
menjadi 70 persen. Hal ini mencerminkan 
bahwa integritas Polri semakin bertambah 
baik,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo kepada Warta Pemeriksa.

Sejak 2015, Polri telah melakukan pe-
nguatan tata kelola dalam rangka good 
governance melalui pengukuran kinerja tata 
kelola secara komprehensif dan terukur. 
Upaya itu dilaksanakan dengan menerapkan 
Indeks Tata Kelola (ITK) Polri yang meliputi 
tujuh  prinsip yaitu kompetensi, keadilan, 
perilaku, efektivitas, responsif, dan akunta-

bilitas. Khusus pada 2020, Pengukuran ITK 
dilakukan secara online (ITK-O) dan berta-
hap di tingkat Polres, pada 2021 di tingkat 
Polda, dan pada 2022 di tingkat satuan ker-
ja (satker) Mabes  Polri.

“Hal ini mempercepat pencapaian Zona 
Integritas (ZI) seluruh satuan kerja Polri,” 
ungkapnya.

Sigit mengatakan, seluruh unit dan 
satuan kerja Polri diwajibkan untuk mem-
bangun zona integritas sebagai wujud ko-
mitmen dalam pencegahan korupsi dan pe-
ningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah 
mengeluarkan aturan melalui surat telegram 
Kapolri yang berisi tentang kewajiban setiap 
satuan kerja membangun zona integritas.

Pada 2021, Polri berhasil mendapatkan 
penambahan empat satker dengan predikat 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 
dan 36 satker lainnya mendapatkan predikat 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan 
demikian, total capaian zona integritas Polri 
sampai dengan saat ini sebanyak 175 satker 
telah berpredikat zona integritas yaitu 153 
satker berpredikat WBK dan 22 satker ber-
predikat WBBM.

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI KEPOLISIAN
153 satker di Polri telah berpredikat WBK dan 22 satker berpredikat WBBM.

n Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
tribratanews.sumut.polri.go.id
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Dalam proses pembangunan zona 
integritas, Polri telah menetapkan target 
peningkatan kualitas pelayanan kepolisian 
dengan melakukan penilaian terhadap 
proses pembangunan zona integritas di 
1.334 satker dari 1.418 satker Polri. Pada 
2022, Polri juga telah menetapkan target 
yang berkaitan dengan pembangunan zona 
integritas yaitu mewujudkan birokrasi yang 
bersih dan akuntabel, mewujudkan birokra-
si Polri yang kapabel, dan mewujudkan 
pelayanan publik yang prima.

Sigit menilai, kunci penegakan integritas 
adalah komitmen seluruh pimpinan satker 
Polri untuk melakukan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat. Menurutnya, diperlukan 
teladan dari pimpinan untuk melakukan re-
formasi birokrasi di ling kungan Polri.

“Kapolri, Kapolda, dan Kapolres harus 
bisa memberikan teladan untuk jajaran di 
bawahnya. Saya juga telah menekankan 
dengan sangat jelas bahwa akan memberi-
kan sanksi kepada pimpinan yang tidak bi-
sa memberikan keteladanan,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Kapolri, pemben-
tukan sistem nilai dan integritas birokrasi 
perlu diwujudkan serta didukung dengan 
penguatan sistem pengawasan dan akunta-
bilitas kinerja. Kemudian, dilakukan monito-
ring dan evaluasi yang hasilnya digunakan 
untuk perbaikan pada tahap selanjutnya.

Sigit menyiapkan sejumlah strategi 
untuk mewujudkan zona integritas di 
lingkung an Polri. Hal itu antara lain mem-
bentuk unit mentoring yang bertugas un-
tuk memberikan arahan teknis pada zona 

satker, melakukan monitoring dan evaluasi 
secara terjadwal terhadap satker yang 
diemban oleh Biro RBP Srena Polri, dan 
menetapkan lini masa kegiatan pemba-
ngunan zona integritas satker.

Dalam program Polri Presisi terdapat 39 
kegiatan terkait pembangunan zona inte-
gritas yang harus dilaksanakan oleh jajaran 
kepolisian. Selain itu, Polri juga berkoordi-
nasi dengan Kemenpan RB dalam pembe-
rian asistensi bersama Biro RBP Srena Polri 
terhadap satker untuk membangun zona 
integritas. Polri juga memberikan penghar-
gaan kepada personel yang telah berkomit-
men dalam pembangunan zona integritas.

Sigit mengakui dalam mewujudkan 
pembangunan zona integritas di lingkung-
an Polri, terdapat sejumlah tantangan 
dan kendala yang harus dihadapi. Salah 
satu yang mendasar, menurutnya, adalah 
pening katan kepercayaan masyarakat.

Selain itu terdapat tantangan seper-
ti ling kungan strategis global, regional, 
dan nasional, keberagaman kondisi dan 
kemajuan antarwilayah, dan kemajuan 
perkembangan teknologi informasi. Selain 
itu, rasio antara jumlah anggota Polri dan 
jumlah penduduk masih belum ideal. Rasio 
Polri saat ini sebesar 1:600 sedangkan rasio 
ideal menurut PBB adalah 1:400.

“Selain itu, belum optimalnya kete-
rampilan dan kemampuan personil Polri 
di lapangan, terutama dalam penguasaan 
peraturan perundangan dan penguasaan 
teknologi komunikasi berbasis teknologi 
informasi,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala itu, Polri seca-
ra bertahap berupaya mendorong ke arah 
rasio yang menuju ideal. Polri juga berupa-
ya meningkatkan hubungan lintas sektoral 
dengan instansi atau lembaga terkait dalam 
bentuk kerja sama baik di dalam negeri 
maupun luar negeri.

Ke depannya, Sigit mengatakan, Polri 
juga sudah menyiapkan sejumlah inovasi 
untuk mendukung zona integritas. Hal itu 
antara lain mewujudkan Polri bertaraf dunia 
atau world class, melakukan perubahan 
teknologi kepolisian modern baik dalam 
penyatuan informasi kepolisian yang ter-
integrasi maupun sarana dan prasarana 
Kepolisian, serta menjadikan personel Polri 
yang unggul di era Police 4.0. l

Kapolri, Kapolda, dan 
Kapolres harus bisa mem-
berikan teladan untuk ja-
jaran di bawahnya. Saya 
juga telah menekankan 
dengan sangat jelas 
bahwa akan memberikan 
sanksi kepada pimpinan 
yang tidak bisa memberi-
kan keteladanan.
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S
etiap orang pasti memiliki kisah unik 
di masa kecil. Kejenakaan seseorang 
saat masih menjadi anak-anak, bisa 
menjadi sesuatu yang menarik untuk 
diceritakan kepada orang lain. Salah 
satu komunitas penulis di Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Geng Nulis Sapulidi, 
sukses mengangkat cerita-cerita masa kecil terse-
but ke dalam sebuah karya berbentuk buku.

Sudah ada dua buku yang diterbitkan Geng 
Nulis Sapulidi. Selain soal kisah masa kecil, komu-
nitas tersebut juga membuat sebuah buku yang 
berisikan cerita mengenai persahabatan. Sigit 
Rais yang menginisiasi berdirinya Geng Nulis 

Sapulidi menceritakan, semuanya berawal dari 
canda dan cerita kawan-kawan BPK yang tinggal 
di kosan sama di tahun 2012.

Ketika itu mereka menceritakan masa kecil 
yang unik dan lucu. “Ada yang leher menyang-
kut di besi-besi pagar dan tidak bisa keluar, ada 
yang saat kelas 2 SD membuat surat cinta untuk 
teman sekelas, malah diberikan kepada guru dan 
dimarahi habis-habisan, dan banyak lagi. Karena 
lucu-lucu, terpikirlah untuk dijadikan buku,” kata 
Sigit yang merupakan staf Subbag Publikasi dan 
Media Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama Internasional (Biro Humas dan KSI) BPK, sa-
at berbincang dengan Warta Pemeriksa.

Penuturan Sigit tersebut langsung diiyakan 
oleh sejumlah anggota Geng Nulis Sapulidi 
lainnya yang ikut berbincang dengan Warta 
Pemeriksa pada akhir Maret. Beberapa anggota 
Geng Nulis Sapulidi tersebut adalah Fitri Yuliantri 
(Biro Humas dan KSI BPK), Erick Priambodo (Biro 
Sekretariat Pimpinan BPK), Diandini Rooshanti 
(Direktorat EPP BPK), Dyah Rachma (Biro SDM 
BPK), Setyawati Widodo (BPK Perwakilan Bangka 
Belitung), Novia H Putri (Biro SDM).

Melihat beragamnya cerita unik teman-teman 
BPK, kata Sigit, tercetuslah rencana membuat 
buku. Buku ini bukanlah cerpen, melainkan kum-
pulan cerita. Setiap penulis bisa membuat bebe-
rapa cerita, tidak hanya satu.

Sigit dan anggota Geng Nulis Sapulidi lain-
nya berpikir untuk memperluas cakrawala isi buku 

Geng Nulis Sapulidi
PERTEMANAN LINTAS BIDANG 
YANG TERANGKUM DALAM BUKU

Buku pertama bertajuk “Kisah Bocah” 
yang diterbitkan Geng Nulis Sapulidi terdiri atas 34 cerita.

freepik

n  Geng Nulis Sapulidi dalam acara bedah buku “Kisah Bocah” di toko 
buku Gramedia Merdeka Bandung.
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pertama. Sigit pun mengajak teman-teman lain di 
luar BPK untuk ikut serta menulis untuk buku yang 
akhirnya diberi nama “Kisah Bocah”. Teman-
teman di luar BPK, seperti Deden M Sahid (su-
tradara film), Ririn (redaktur media), Dian Hartati 
(dosen), dan Rani (karyawan swasta) ikut serta.

“Awalnya teman-teman yang ada di BPK sa-
ja, tapi kepikiran 
untuk meng-invite 
teman-teman di 
luar BPK juga. 
Jadi awalnya me-
mang dari lingkup 
pertemanan di 
BPK saja. Ternyata 
ada teman-te-
man (di luar BPK) 
yang seangkatan, 
yang sering main 
bareng, mereka 
semangat mem-
buat tulisan, ingin 
dapat experience 
bagaimana rasanya menerbitkan buku, karena 
mungkin tahu saya dan teman-teman juga per-
nah menerbitkan buku, dari situlah kami bentuk 
komunitas kecil-kecilan ini,” kata Sigit.

Buku pertama bertajuk “Kisah Bocah” ter-

diri atas 34 cerita. Buku pertama ini diterbitkan 
melalui laman nulisbuku.com. “Sebagian royalti 
diberikan kepada salah satu yayasan anak yatim 
piatu. Bagi kami menulis itu tak hanya sarana 
untuk menyalurkan hobi dan dapat keuntungan, 
tapi juga untuk berbagi,” tutur dia.

Meski tidak ada kegiatan launching, na-
mun Geng 
Nulis Sapulidi 
sempat menda-
pat undang an 
dari Gramedia 
Merdeka 
Bandung. Mereka 
diundang untuk 
melakukan be-
dah buku “Kisah 
Bocah”. 

Menurut 
salah satu ang-
gota Geng Nulis 
Sapulidi, Dyah 
Rachma, Sigit Rais 

yang mencetuskan nama Geng Nulis Sapulidi. 
Sebagaimana filosofi sapu lidi, hanya satu batang 
lidi atau dalam hal ini cerita, tidak ada artinya. 
Namun, bila dikumpulkan bersama, bisa menjadi 
sesuatu yang bermakna dan enak untuk dibaca. 

Awalnya teman-teman 
yang ada di BPK saja, 
tapi kepikiran untuk 
meng-invite teman-

teman di luar BPK juga.

n Peluncuran buku kedua “Kisah Sobat” di Jakarta.
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“Sapulidi juga bermakna menyatukan 
keingin an yang sama, menyatukan visi dan misi 
yang sama,” tutur dia.

Dalam hal pengerjaan buku, prosesnya pun 
dilakukan bersama. Kisah yang telah ditulis di-
perlihatkan ke anggota lain. “Jadi saat lagi kum-
pul-kumpul terus ada ide, nah baru deh dituang-
kan ke tulisan. Ceritanya dikumpulkan ke Sigit, 
lalu kita edit bareng,” ungkap dia.

Soal pengalaman menulis, setiap orang ter-
nyata memiliki cerita tersendiri. Seperti Diandini 
Rooshanti, ia menilai tantangan terbesarnya 
adalah menganggap pengalaman yang mereka 
rasakan adalah pengalaman biasa. Ia awalnya tak 
percaya diri bahwa pengalaman masa kecilnya 
menarik untuk diceritakan ke dalam sebuah buku 
dan enak dibaca oleh para pembaca.

“Tapi, Sigit memotivasi kami, ‘Coba ditulis 
dulu aja. Jangan berpikir gimanagimana, tulis 
saja karena kan topiknya memang pengalaman 
kita waktu kecil’,” kata Diandini menirukan moti-
vasi yang diberikan Sigit.

Lewat motivasi itu, semua anggota Geng 
Nulis Sapulidi akhirnya bisa menyelesaikannya. 
Lagipula, ini hanya cerita pendek dan bukanlah 
sebuah novel, sehingga kalau sudah ada niat, 
maka cepat atau lambat pasti bisa diselesaikan.

Sementara menurut Erick Priambodo, 
tantang an terbesar justru mencari waktu untuk 

menyelesaikannya. Apalagi sebagai pegawai 
BPK, memiliki kewajiban utama bekerja di BPK, 
sehingga perlu waktu-waktu khusus untuk me-
ngerjakannya.

Ia pun mengaku sering bertanya kepada 
yang lain mengenai tenggat waktu pengerjaan-
nya. “Beberapa dari kita kadang-kadang terpacu 
adrenalin, kayak SKS gitu, malah lebih cepat 
jadi,” tutur dia.

Kisah Sobat dan buku ketiga
Usai meluncurkan buku pertama di tahun 

2012, Sigit dan Geng Nulis Sapulidi memiliki 
grup Facebook sendiri. Dari situ tampaknya se-
mua anggota kerajingan untuk membuat buku.

Sapulidi juga bermakna 
menyatukan keinginan 

yang sama, menyatukan 
visi dan misi yang sama.

n Bedah buku “Kisah Sobat” dan bincang kreatif bersama Pidi Baiq di Bandung.
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Lewat grup Facebook, ter-
cetuslah ide untuk membuat 
buku kedua yaitu kisah tentang 
persahabatan yang diluncurkan 
tahun 2014.

“Ada ide bikin cerita horor, 
ada bikin cerita remaja, dan 
akhirnya kita memutuskan bikin buku tentang 
cerita persahabatan. Tapi itu enggak mengenal 
waktu, mau persahabatan masa kecil, remaja, 
atau persahabatan Ketika dewasa,” kata Sigit.

Pengerjaan buku kedua bertajuk “Kisah 
Sobat” ini membutuhkan waktu sekitar enam 
bulan. Sigit menyebut, saat membuat buku ini, 
ada beberapa pengalaman baru dari Geng Nulis 
Sapulidi. Pertama, menurut Sigit adalah semua 
dikerjakan sendiri termasuk cover. Saat membuat 
buku pertama, mereka dibantu ilustrator profesio-
nal untuk membuat cover dan ilustrasi isi buku.

Kedua, pesertanya semakin bertambah 
dan bukan selalu dari mereka yang menulis di 
buku pertama. Ketiga, untuk kali ini Geng Nulis 
Sapulidi melakukan launching kecil-kecilan di 
Jakarta.

Setelahnya, ternyata Geng Nulis Sapulidi 
mendapat undangan dari TV swasta di Bandung 
untuk menceritakan proses kreatif dari buku ke-
dua. Selain itu dibuatkan pula acara launching di 
Bandung. Satu hal yang membanggakan Geng 
Nulis Sapulidi adalah bisa satu panggung de-
ngan Pidi Baiq, penulis buku “Dilan”.

“Di Bandung kita dapat undangan dari tv 
swasta lokal untuk menceritakan proses kreatif 
perjalanan buku tersebut. Di sana dibuatkan 
juga acara launch ing. Kebetulan Kang Deden 

kenal dengan Pidi 
Baiq, jadi kita bikin 
kolaborasi. Waktu 
itu buku “Dilan” 
lagi hits banget, 
jadi suatu kebang-
gaan buat kami 

bisa satu panggung dengan Pidi Baiq. Selain tv, 
radio juga pernah,” ucap dia.

Untuk pertama kalinya juga Geng Nulis 
Sapulidi menggunakan modal sendiri dalam 
mencetak buku. Artinya, biaya cetak bisa ditekan 
secara optimal, sehingga profitnya lebih terasa 
dibandingkan buku pertama.

Saat ini, Geng Nulis Sapulidi juga sedang 
dalam proses penerbitan buku ketiga. Namun, 
penerbit an belum terealisasi meskipun cerita da-
ri penulis telah terkumpul.

Salah satu anggota Geng Nulis Sapulidi,  
Deden M Sahid, mengatakan, buku ini berkisah 
tentang dongeng, maka tak heran judulnya pun 
“Kisah Ajaib”.

Isinya berkisah tentang dongeng untuk anak-
anak karena bukunya akan didedikasikan bagi 
anak-anak. Ia berharap tahun ini buku itu bisa 
diluncurkan dalam bentuk digital dan buku ce-
tak. Selain itu, diharapkan bisa digelar kegiatan 
launching dan diskusi seperti buku kedua.

Sigit Rais berharap, buku “Kisah Ajaib” bisa 
terbit tahun ini dan bertepatan dengan peringat-
an Hari Anak Nasional pada 23 Juli. “Walaupun 
masih belum tahu akan dibikin format digital 
atau dicetak. Tapi target kami saat peringatan 
Hari Anak Nasional tahun ini, buku ketiga sudah 
terbit.” l

n Para kontributor cerita dalam 
 ketiga buku Geng Nulis Sapulidi.
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B
adan Pemeriksa Keuangan telah menetap-
kan Rencana Induk Teknologi Informasi 
(RITI) 2020 hingga 2024 untuk melakukan 
transformasi digital dan pengembang an 
big data analytics. Rencana Induk Teknologi 
Informasi ini juga menjadi bagian yang ti-

dak terpisahkan dari Rencana Strategis BPK 2020- 2024.
Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto 

menjelaskan, RITI secara prinsip merupakan strategi 
transformasi digital yang terdiri dari penerapan proses 
bisnis digital, penerapan tata kelola yang mendukung 
transformasi digital, dan penerapan Big Data Analytics. 
Roadmap transformasi digital BPK diterapkan melalui 
beberapa tahapan, yang dimulai dengan pemetaan 
kondisi existing yang dilakukan pada 2020. “Pemetaan 
kondisi existing atas transformasi digital yang telah 
dilakukan oleh BPK dari tahun 2000 an sampai dengan 
2020. Dalam periode itu BPK sudah ada melaksanakan 
pengembangan teknologi informasi secara berkelanjut-
an” kata dia saat berbincang dengan Warta Pemeriksa 
pada pertengahan Maret.

Dalam proses pemetaan, Biro Teknologi Informasi 
memetakan infrastruktur yang ada, sistem informasi ter-
kait dengan proses pemeriksaan dan, kapasitas sumber 
daya manusia. “Sekaligus di tahun 2020 juga meran-
cang RITI, Pemetaan itu bagian dari proses kerja untuk 
merancang rencana teknologi informasi,” ungkap dia.

Sementara pada 2021, prosesnya masuk dalam ta-
hap persiapan. Pihaknya bersama unit-unit kerja terkait 
telah melakukan pengembangan Enterprise Architecture 
BPK sebagai pijakan awal untuk melakukan transformasi. 
Pengembangan Enterprise Architecture BPK merujuk 
kepada The Open Group Architecture Framework 
(TOGAF) dan Supreme Audit Institution Performance 
Measurement Framework (SAI-PMF). Penggunaan SAI-
PMF ini menjadi pembeda antara Enterprise Architecture 
BPK dengan yang terdapat di beberapa industri. 

Meski masih dalam persiapan, untuk memacu 
transformasi digital, secara simultan beberapa imple-
mentasi juga telah dilakukan. Ia menjelaskan, dalam 
hal sistem informasi pemeriksaan misalnya, Sistem 
Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) mengalami pembaharuan 
yang signifikan yaitu dirilisnya modul Pelaporan untuk 
otomasi penyusunan laporan, dan integrasi SiAP LKKL 
dengan SiAP LKPP untuk memudahkan konsolidasi da-
lam pemeriksaan LKPP dan 87 LKKL/LKBUN. Selain itu, 

terbangun sistem informasi Komunikasi Tim Pemeriksa 
BPK dan Pemeriksa KAP sebagai implementasi Standar 
Audit 600. Hal penting yang juga dilaksanakan pada 
Tahun 2021 adalah pe ngembangan BPK Big Data 
Analytics (BIDICS).

Sambil melakukan penyempurnaan tata kelola tek-
nologi informasi, transformasi digital juga masuk dalam 
tahap berikutnya pada tahun 2022 ini, yaitu standardi-
sasi. Berdasarkan RITI, standardisasi dijalankan mulai 
tahun ini. “Kita lakukan standardisasi terkait dengan 
proses bisnis, sisi sistem informasi maupun data mana
gement. Kita lakukan upaya-upaya standardisasi kese-
luruhan secara bertahap,” ucap dia.

Dengan adanya standarisasi, kata dia, bisa terben-
tuk integrasi sistem yang diharapkan akan mendorong 
simplifikasi dan otomasi proses bisnis BPK. Integrasi 
sistem ini ditargetkan berjalan pada 2023. Otomasi 
proses bisnis juga akan tercapai dengan adanya inte-
grasi keseluruhan proses bisnis.

Dia mengatakan, otomasi proses bisnis BPK di-
kembangkan dalam kerangka mewujudkan digital by 
default sebagai tujuan strategis Tahun 2024. Artinya, 
pengguna merasa nyaman dan sistem informasi menja-

BPK PACU TRANSFORMASI DIGITAL
Digital by Default merupakan tujuan strategis dalam 
mengembangkan otomasi proses bisnis BPK.

Dengan jumlah pegawai, entitas, 
transaksi, dan data yang tumbuh 
dengan pesat, transformasi digital 
merupakan sebuah keniscayaan 
untuk meningkatkan kualitas ker-
ja, akuntabilitas, dan transparansi.

n Pranoto
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di keseharian pegawai BPK.
“Sebagai salah satu contoh untuk memudahkan pe-

mahaman mengenai digital by default, sebelum pande-
mi COVID-19 mungkin orang tidak nyaman melakukan 
rapat secara virtual menggunakan aplikasi video confe
rence. Tapi dengan didorong oleh perubahan lingkung-
an, akhirnya rapat secara daring sudah menjadi default 
keseharian pegawai, kita berharap kondisi ini juga akan 
terbentuk untuk proses bisnis BPK yang lain” tutur dia.

 Oleh karena itu, kata dia, apabila sudah terbangun 
digital by default maka proses bisnis BPK akan meng-
hasilkan data digital baik dari internal dan eksternal. 
Dengan didukung penerapan Inisiatif Strategis Big 
Data Analytics, pada akhir 2024 diharapkan BPK men-
jadi data driven organization. “Setelah lingkungan BPK 
menjadi digital by default, dari seluruh aktivitas orang 
yang nyaman menggunakan teknologi informasi, maka 
akan menghasilkan data digital keuangan negara yang 
semakin banyak, akurat dan lengkap nantinya. Pada 
akhirnya pengambilan keputusan didukung suatu sis-
tem atau decision support system,” papar dia.

Lewat data driven organization, pengambilan kepu-
tusan akan dilakukan berdasarkan data dan Informasi. 
Artinya, data dan informasi akan menjadi penggerak 
BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara 
yang berkualitas dan bermanfaat . Dengan kata lain, 
penjabaran visi BPK didukung dengan pengambilan 
keputusan yang berdasarkan data.

Langkah besar yang diambil BPK dengan me-
lakukan transformasi digital memang sebuah kenis-
cayaan. Revolusi Industri 4.0 memberikan pengaruh 
terhadap tata kelola organisasi pemerintahan, salah 
satunya adalah implementasi pemerintahan elektronik 
(egovernment) yang bertujuan meningkatkan kinerja 
organisasi pemerintah sesuai dengan tugas dan tang-
gung jawabnya. Ia mencontohkan, pemerintah telah 
menetapkan eGovernment pada berbagai bidang 
terutama pengelolaan keuangan negara baik pengelo-
laan pajak, belanja, aset dan lain-lain. Hal ini diperkuat 
dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada pasal 1 beleid tersebut disebutkan bahwa 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selan-
jutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pe-
merintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 
Pengguna SPBE. Sehingga, BPK pun harus melakukan 
transformasi. Sebab, jika tidak melakukan transformasi, 
BPK sulit untuk berperan, bahkan bukan tidak mungkin 
sulit menjalankan mandatnya sebagai pemeriksa pe-
ngelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sementara dari sisi internal, kondisi BPK meng alami 
perkembangan Jumlah pegawai yang semakin banyak, 

jumlah satker yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 
cakupan pemeriksaan BPK saat ini semakin luas, kapasitas 
organisasi TI dan belum lagi perencanaan dan pengang-
garan Teknologi Informasi yang juga harus diselaraskan 
dengan pengembangan SPBE, Pusat Data Nasional dan 
Program Satu Data Indonesia. Kondisi ter sebut menim-
bulkan kompleksitas yang menjadi pertimbangan kebu-
tuhan transformasi digital dan mungkin sekaligus menjadi 
tantangan untuk mewujudkan standardisasi, simplifikasi, 
dan otomasi pada proses bisnis BPK. 

Dengan adanya transformasi digital, ia yakin pe-
kerjaan pemeriksaan BPK akan semakin efisien, efektif, 
dan menghasilkan output yang makin berkualitas. Pada 
akhirnya, kata dia, BPK semakin memperkuat perannya 
untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi di 
Tanah Air.

“Jadi dengan melakukan transformasi digital ini, bisa 
menjadi solusi dalam menghadapi  tantangan komplek-
sitas tadi. Dengan banyaknya jumlah pegawai, entitas 
yang semakin banyak, dan transaksi yang semakin ba-
nyak, kalau kita respon dengan akselerasi transformasi 
digital sebagai penggerak transformasi organisasi, maka 
akan meningkatkan kualitas kerja kita untuk meningkat-
kan akuntabilitas dan transparansi,” ungkap dia.

Ia mengatakan, transformasi digital di BPK di-
tentukan setidaknya oleh tiga aspek. Ketiga aspek 
itu adalah People, Process, and Technology. Dalam 
proses transformasi digital, ucap dia, transformasi da-
ri aspek SDM dan proses bisnis menjadi aspek yang 
penting, bukan hanya aspek teknologi. Transformasi 
digital bukanlah proses membangun banyak aplikasi 
melainkan proses untuk membangun budaya digital. 
Artinya, aktor transformasi digital adalah seluruh pega-
wai dan unit kerja BPK.

Salah satu pilar penting dalam menjalankan trans-
formasi digital di BPK adalah terbentuknya Enterprise 
Architecture BPK yang disebut Digital eNterprise 
Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. Melalui 
pembentukan DNA BPK, BPK telah memiliki peta kon-
septual hubungan hubungan antara renstra, proses 
bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan im-
plementasi arsitekturnya. DNA BPK dibangun dengan 
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mempertimbangkan risiko, kepatuhan, dan kinerja di 
setiap proses bisnis yang ada sehingga membentuk 
tata kelola yang baik. “Ini capaian yang signifikan, 
proses yang signifikan, yang nantinya menjadi pijakan 
kita untuk melangkah ke depan termasuk implementasi 
arsitekturnya,” kata dia.

Capaian signifikan
Pranoto mengatakan, dengan adanya pemetaan 

tersebut, tercapai pembentukan Digital Enterprise 
Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK 
menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, 
aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsi-
tekturnya. 

“Ini capaian yang signifikan, proses yang signifikan, 
yang nantinya menjadi pijakan kita untuk melangkah ke 
depan termasuk implementasi arsitekturnya,” ucap dia.

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem 
Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Saat ini, SiAP udah ter-
integrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. 
Sehingga pemeriksa yang melakukan reassessment, 
bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung 
risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan 
permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki 
sudah terintegrasi.

Pranoto mengatakan, pemeriksa sudah melaksa-
nakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai 
proses pelaporan. Bahkan SIAP sudah terintegrasi de-
ngan yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP).

Pada tahun ini, Biro TI BPK sedang merancang SiAP 
untuk pihak eksternal. Artinya, auditee bisa mema-
sukkan data ke dalam SiAP. Begitu juga dengan kantor 
akuntan publik yang ikut dalam proses pemeriksaan.

Capaian penting lainnya yaitu pengembangan Big 
Data Analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah 
pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di 
dalamnya. 

Lewat BIDICS, kata dia, pemeriksa mampu meng-
identifikasi penyimpanganpenyimpangan tertentu. 
“Misalnya ada indikasi yang menang bukan angka 
terendah, yang berkontrak bukan pemenang misalnya, 
juga bisa mengetahui peng adaan-pengadaan yang 
tidak ada di sistem informasi pada umumnya. Tidak 
merencanakan tiba-tiba ada pengadaannya, terus ju-
ga misalnya teridentifikasi ada vendor yang menang, 
bukan masuk data resmi,” tutur dia.

BIDICS juga mampu memonitor data pemerintah 
daerah, misalnya warga yang menerima bansos dobel 
bisa diketahui.

Ia menambahkan, Biro TI BPK juga sedang mem-
persiapkan ISO 27001 demi kepastian ke amanan 
data BIDICS maupun SiAP. ISO 27001 adalah standar 

Internasional dalam menerapkan sistem manaje-
men keamanan informasi atau lebih dikenal dengan 
Information Security Management Systems (ISMS). 

Penerapan standar ISO 27001 akan membantu orga-
nisasi atau perusahaan dalam membangun dan memeli-
hara sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

“Sekarang sedang menyiapkan dokumen-dokumen, 
menyiapkan infrastrukturnya, dan lain-lainnya sampai 
dengan nanti kita targetkan di tahun 2023 nantinya 
pencapaian kita untuk ISO 27001,” tutur dia.

Tantangan transformasi digital
Pranoto menekankan, transformasi digital itu sama 

artinya dengan transformasi organisasi. Sehingga, bukan 
hanya bicara transformasi teknologi informasi, tapi men-
cakup semua, yaitu organisasi secara keseluruhan. 

 Menurut dia, tantangan terbesar dalam proses 
transformasi digital adalah perubahan organisasi yang 
bukan hanya melibatkan Biro TI, namun juga seluruh 
elemen di BPK. Oleh karena itu, transformasi digital da-
lam prosesnya wajib melibatkan banyak pihak.

Tantangan berikutnya terkait anggaran, di mana 
dalam prosesnya juga melibatkan pihak lain bahkan 
kementerian/lembaga lain, yaitu Kemenpan RB dan 
Kementerian Keuangan. Padahal di saat yang sama, 
ada banyak hal yang ingin dikejar Biro TI mulai dari 
transformasi digital hingga ISO 27001. Dalam proses 
melakukan transformasi digital, Biro TI wajib menyiap-
kan infrastruktur dan data center. 

Tantangan lain bersifat eksternal, yaitu sinkronisasi 
data tiap-tiap kementerian dan lembaga. Pemerintah, 
menurut dia sedang mengembangkan SPBE (Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik), sehingga semua 
data diintegrasikan ke dalam SPBE. Sementara di saat 
yang sama. BPK atau mungkin lembaga lain memiliki 
agenda tersendiri terkait transformasi digital.

“Mulai tahun ini juga belanja TI harus mendapat 
clearance, sebelum kita menganggarkan, kita harus la-
por dulu ke Kemenpan RB dan Kemenkominfo. Di satu 
sisi kita ada target butuh cepat, misalnya mau menca-
pai ISO 27001. Jadi, tantangannya bagaimana kita me-
madukan antara target-target kita dengan target-target 
pengembangan SPBE,” tutur dia. l
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W
akil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Agus Joko 
Pramono meminta agar 
kasus yang melibatkan 
lembaga negara itu 

dikurangi. Hal ini mengingat BPK merupakan 
institusi yang seharusnya menjadi contoh dari 
pengelolaan keuangan di Indonesia. 

“Kita adalah BPK yang seharusnya meru-
pakan contoh dari pengelolaan keuangan di 
Indonesia, maka kami berharap kasus-kasus 
yang meskipun tidak materiil yang terjadi 
di BPK tetap dimitigasi dan dikurangi, lalu 
kemudian dielimi nasi,” ujar Agus saat pem-
bukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 
Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang 
Milik Negara Tahun 2021 secara daring, pada 
Senin (7/2/2022).

Dia pun mengapresiasi seluruh pengelola 
keuangan dan barang milik negara (BMN). 

Termasuk juga tim yang melakukan penyusunan 
laporan keuangan (LK) BPK. Apresiasi tersebut 
diberikan karena BPK telah meraih opini wajar 
tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 
LK tahun 2009 hingga sekarang.

Meskipun begitu, Agus mengatakan, opini 
WTP bukan berarti BPK berhenti bekerja keras 
untuk meningkatkan kualitas. Alih-alih, masih 
banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuang-
an di BPK.

Rakornis Pertanggungjawaban Keuangan dan 
BMN Tahun 2021 dilaksanakan selama empat 
hari (7-10 Februari 2022). Kegiatan ini pun meli-
batkan seluruh satuan kerja di ling kungan BPK. 
Kali ini, rakornis mengusung tema “Mewujudkan 
Laporan Keuangan yang Akuntabel Demi 
Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Barang 
Milik Negara yang Andal dan Tepercaya”.

Pada Rakornis tersebut, Wakil Ketua me-
nyampaikan beberapa hal terkait evaluasi kiner-
ja pengelolaan anggaran dan realisasi ang garan 
BPK tahun 2021. Dikatakan, walaupun realisasi 
anggaran BPK sudah cukup tinggi, namun ter-
dapat dua hal yang menjadi catatan sebagai 
bahan evaluasi kinerja.

KASUS YANG TERJADI DI BPK 
DIMINTA DIKURANGI
Di tengah keterbatasan anggaran 
BPK saat ini, dibutuhkan kerelaan 
para pimpinan yang tidak mampu 
menyerap anggaran untuk 
mengalihkan anggaran ke satker 
lain yang membutuhkan.

n Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
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Kita adalah BPK yang seharusnya merupakan contoh dari 
pengelolaan keuangan di Indonesia, maka kami berharap 
kasus-kasus yang meskipun tidak materiil yang terjadi di BPK 
tetap dimitigasi dan dikurangi, lalu kemudian dielimi nasi.

Pertama, BPK masih memiliki sisa anggar-
an belanja barang yang besar dan tersebar di 
seluruh satker. Sebagian anggaran tersebut 
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melak-
sanakan tugas dan fungsi atau meningkatkan 
kualitas para pelaksana BPK. Bahkan direvisi 
untuk meningkatkan sarana prasarana penun-
jang pemeriksaan.

Di tengah keterbatasan anggaran BPK saat 
ini, kata dia, dibutuhkan kerelaan para pimpin-
an yang tidak mampu menyerap anggaran 
untuk mengalihkan anggaran ke satker lain 
yang membutuhkan. Sebab di sisi lain, masih 
ada satker yang membutuhkan anggaran untuk 
pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun.

“Jika saja kita dapat memprediksi kemam-
puan satker masing-masing untuk menyerap 
anggaran tersebut, tentunya sisa anggaran be-
lanja barang tidak akan sebesar ini,” papar dia. 

“Untuk itu pada kesempatan ini saya meng-
imbau kepada seluruh pelaksana BPK untuk 
menghilangkan ego sektoral. Kita adalah sa-
tu BPK yang bersama-sama berupaya untuk 
mewujudkan visi BPK,” tegas Wakil Ketua. 

Catatan kedua, ujar dia, pelaksanaan ke-
giatan BPK masih menumpuk pada akhir tahun 
anggaran, terutama pada Desember. Terkait 
hal ini dia pun mendorong setiap satker untuk 
mengevaluasi atas kualitas belanja. Khususnya 
yang dilakukan menjelang tutup tahun, sehing-
ga diharapkan kejadian tersebut tidak berulang 
pada 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif 
yang turut hadir menambahkan, rakornis ini 
akan menghasilkan kesepakatan antara satker, 
Biro Keuangan, Biro Umum, dan Inspektorat 
Utama. Kesepakatan tersebut akan dijadikan 
dasar penentuan angka final laporan keuangan 
tahun 2021 unaudited tingkat satker. Kemudian 
dituangkan dalam bentuk berita acara yang 
ditandatangani oleh masing-masing pejabat 
peserta rakornis. ln Sekjen BPK Bahtiar Arif
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menerima Laporan Keuangan 
(LK) Otoritas Jasa Keuangan 
(Unaudited) tahun 2021 dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
pada Kamis (17/2/2022). Laporan 

yang diserahkan Ketua Dewan Komisioner 
OJK Wimboh Santoso tersebut diterima 
secara simbolis oleh Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna dan didampingi Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II 
BPK Pius Lustrilanang.

Agung dalam sambutannya mengatakan, 
BPK sebagai auditor eksternal memiliki kewa-
jiban untuk menilai kewajaran penyajian LK 
OJK sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku. BPK juga menilai efektivitas sistem 
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
atas proses bisnis OJK. Kemudian untuk me-
mastikan akuntabilitas OJK.

“BPK juga mencermati berbagai upaya 
OJK dalam pemantauan kinerja perbankan 
dan ketahanan kondisi perbankan terhadap 
kondisi shock makroekonomi, sebagai anali-
sis BPK atas ketahanan ekonomi makro yang 
mencakup ketahanan sektor keuangan da-
lam rangka perumusan pendapat BPK,” kata 

Ketua BPK dalam kegiatan yang berlangsung 
virtual tersebut.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, dia 
mengungkapkan, bahwa BPK bekerja tidak 
hanya menggunakan kombinasi data yang 
diperoleh melalui kewenangannya saja. Akan 
tetapi dengan perkembangan teknologi infor-
masi, BPK memungkinkan untuk menggunakan 
data lain yang tersedia di domain publik. 
Seperti di media sosial, berita online, maupun 
portal-portal lain yang mengandung data.

“Lingkungan data yang beragam ini 
membuka peluang bagi BPK untuk mampu 
memperoleh manfaat dari konsep big data. 
Terbentuknya big data disertai pula dengan 
kemampuan BPK melakukan analisis terhadap 
big data agar mampu memberikan nilai tam-
bah bagi BPK,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilak-
sanakan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2021 yang 
dipimpin oleh Anggota II BPK. Turut hadir 
dalam kesempatan ini Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul 
Qosasi, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara/Anggota VI BPK Nyoman Adhi 
Suryadnyana, anggota Dewan Komisioner 
OJK, Auditor Utama Keuangan Negara II 

BPK TERIMA LK OJK 2021 (UNAUDITED)
BPK memungkinkan untuk menggunakan data lain yang tersedia 
di domain publik. Seperti di media sosial, berita online, maupun 
portal-portal lain yang mengandung data.
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Laode Nusriadi, serta pejabat struktural dan 
fungsional lingkungan BPK dan OJK.

Anggota II BPK dalam sambutannya me-
nyampaikan, bahwa pemeriksaan atas laporan 
keuangan OJK tahun 2021 dilakukan berdasar-
kan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko atau 
risk based audit (RBA). Pemeriksaan difokuskan 
kepada area yang berisiko tinggi dan berdampak 
terhadap penyajian laporan keuangan.

“Hasil penilaian risiko yang dilakukan BPK 
pada saat pemeriksaan interim atas Laporan 
Keuangan OJK Semester I tahun 2021 menun-

jukkan bahwa masih terdapat beberapa kele-
mahan pengendalian yang menjadi perhatian,” 
ungkap Anggota II BPK.

Kelemahan tersebut, tambahnya, antara 
lain dalam hal pengelolaan kas, pengelolaan 
piutang, pengelolaan aset tetap, dan proses 
pengadaan barang serta jasa.

Anggota II BPK juga memaparkan bahwa 
sebanyak 398 temuan (89,24%) tindak lanjut 
atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai 
dengan semester II 2021 telah sesuai dengan 
rekomendasi. Sementara yang belum sesuai de-
ngan rekomendasi sebanyak 44 temuan (9,68%) 
dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan ala-
san yang sah sebanyak 4 temuan (0,90%).

Mengenai hal tersebut, Anggota II BPK 
menegaskan agar Dewan Komisioner OJK be-
serta jajarannya memberikan perhatian khusus 
terhadap penyelesaian tindak lanjut yang belum 
sesuai rekomendasi. “Meskipun persentase tin-
dak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi 
cukup tinggi, yaitu 89,24% dan tindak lanjut yang 
belum sesuai rekomendasi relatif rendah, namun 
tindak lanjut yang belum sesuai dengan reko-
mendasi tersebut merupakan temuan dari hasil 
pemeriksaan yang sudah cukup lama, sehingga 
memerlukan perhatian khusus,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota II BPK juga 
mendorong agar OJK membangun sinergi de-
ngan menjalin komunikasi yang efektif. Khususnya 
dalam penyampaian data dan informasi secara 
lengkap dan tepat waktu kepada BPK. 

Hal ini bertujuan agar pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan OJK tahun 2021 dapat di-
laksanakan dengan lancar. Hasil pemeriksaan 
BPK pun dapat memberikan assurance yang 
memadai terhadap pertanggungjawaban ke-
uangan OJK. l

n  Ketua BPK Agung Firman Sampurna menerima Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Unaudited) tahun 2021 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso secara simbolis.

n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna

n  Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK,  
Pius Lustrilanang
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyampaikan beberapa perma-
salahan berulang yang perlu men-
dapat perhatian di Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). Hal 
tersebut disampaikan Plt Pimpinan 

Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK 
Nyoman Adhi Suryadnyana saat penyerahan LK 
Unaudited Kemendagri tahun 2021 di Kantor 
Pusat BPK, Jakarta, Kamis (24/2/2022). 

Nyoman yang saat ini menjabat sebagai 
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota VI BPK memaparkan, permasalahan ter-
sebut antara lain kelebihan pembayaran belanja 
pegawai. Hal ini terkait dengan kelebihan pem-
bayaran tunjangan.

Pada kesempatan tersebut Nyoman juga 
meng apresiasi perkembangan penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemerik-
saan (TLRHP) BPK. Sampai semester II 2021, 
Kemendagri telah menindaklanjuti 75,03% reko-

mendasi BPK. Atau sebanyak 1.217 rekomenda-
si dari 1.622 rekomendasi yang diberikan BPK. 

“BPK terus mendorong agar penyelesaian 
TLRHP tersebut dapat terus ditingkatkan dan 
diharapkan dapat mencapai 85% pada tahun 
2022 ini,” ujar Nyoman. 

Dia juga berharap dukungan entitas, khusus-
nya satker terkait, dalam menyediakan data dan 
informasi yang diperlukan selama pelaksanaan 
kegiatan pemeriksaan. Dengan begitu, kegiatan 
pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu.

Pada kesempatan itu, Nyoman juga menje-
laskan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) merupakan audit 
laporan keuangan yang dilaksanakan setiap ta-
hun. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi yang 
tercantum dalam UUD 1945, UU Nomor 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU 
Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK).

Sesuai dengan amanat UU tersebut, BPK 
melakukan pemeriksaan secara bebas dan man-
diri. Baik dalam merencanakan, melaksanakan, 
menentukan metodologi pemeriksaan, maupun 
dalam menyusun dan menyajikan laporan hasil 
pemeriksaan. BPK pun melakukan pemeriksaan 
berdasarkan standar pemeriksaan keuangan 
negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan 
BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Menurut Nyoman, pemeriksaan atas LKKL 
bertujuan untuk memberikan opini atas LKKL. 
Pemberian opini tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan empat kriteria. Empat 
kriteria itu yakni kesesuaian atas LK dengan 
standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan 
perundangundangan, dan efektifitas sistem 
pengendalian intern.

“Proses pemberian opini oleh BPK terse-
but dilakukan secara profesional, melalui due 
process pemeriksaan. Mulai dari tahap peren-
canaan, pelaksanaan, sampai pelaporan,” kata 
dia. l

BPK DORONG KEMENDAGRI CAPAI 
85% PENYELESAIAN TLRHP PADA 2022
Pemeriksaan atas LKKL bertujuan untuk memberikan opini atas LKKL.

n  Mendagri Tito Karnavian (kanan) menyerahkan LK Unaudited Kemendagri 
tahun 2021 kepada Plt Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota V BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Kantor Pusat BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
berharap kualitas pengelolaan ke-
uangan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemdikbudristek) semakin baik 
dibanding tahun-tahun sebelum-

nya. Ini mengingat, pengelolaan keuangan pada 
tahun-tahun sebelumnya masih mengandung 
beberapa kelemahan.

Kelemahan itu, kata Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara/Anggota VI BPK Nyoman 
Adhi Suryadnyana, antara lain sistem pengen-
dalian intern (SPI), ketidakpatuhan, maupun 
banyaknya kesalahan penyajian. Dengan begitu, 
koreksi BPK atas angka laporan keuangan masih 
tinggi.

“Guna memitigasi kelemahan dan kesalahan 
penyajian tersebut, diperlukan peningkatan 
kualitas tata kelola keuangan negara. Kemudian 
peningkatan kapasitas SDM pengelola keuang-
an dan aparat pengawasan internal pemerintah 
serta optimalisasi fungsi-fungsi manajemen 
di level eselon I dan Inspektorat Jenderal da-
lam kerangka three lines of defense,” kata 
Nyoman saat acara penyerahan LK (Unaudited) 
Kemdikbudristek tahun anggaran 2021 di 
Kantor Pusat BPK, Jakarta, Jumat (25/2/2022). 

Nyoman menambahkan, penyerahan LK 

(Unaudited) ini merupakan tanggung jawab 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar 
Makarim. Hal ini sebagai bentuk pertanggung-
jawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan di 
kementerian yang dipimpin. 

Oleh karena itu, BPK mengapresiasi 
Kemdikbudristek yang menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban sebelum tenggat waktu 
yang ditetapkan undang-undang. Atau dua bu-
lan sejak tahun anggaran berakhir.

“BPK sangat mengapresiasi penyerahan la-
poran pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 
TA 2021 yang lebih cepat beberapa hari dari ke-
tentuan, yaitu sebelum tenggat waktu yang di-
tetapkan undang-undang. Hal ini menunjukkan 
kemampuan dan komitmen tinggi dari menteri 
dan seluruh jajarannya,” dia. 

Menurut Nyoman, serah terima laporan 
keuangan (LK) tahun anggaran 2021 untuk di-
periksa BPK merupakan titik awal dimulainya 
pemeriksaan atas LK yang akan berlangsung 
dalam koridor waktu dua bulan ke depan. 
Pemeriksaan atas LK ini merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari penilaian BPK atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
yang merupakan LK konsolidasi untuk seluruh 
kementerian/lembaga (K/L). l

BPK BERHARAP KUALITAS PENGELOLAAN 
KEUANGAN KEMDIKBUDRISTEK SEMAKIN BAIK
Pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya masih 
mengandung beberapa kelemahan.

n  Penyerahan LK (Unaudited) Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2021 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ke-
pada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Kantor Pusat BPK.
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R
ecover Together, Recover 
Stronger. Jargon ini adalah tema 
Presidensi G20 di Indonesia. Tema 
ini menyirat kan ajakan kepada 
seluruh dunia untuk bersama-sa-
ma, bahu-membahu, serta pulih 

bersama dari situasi pandemi yang menye-
sakkan. Adapun isu prioritas yang akan dibahas 
pada Presedensi G20 kali ini, yakni arsitektur 
kesehat an global, transisi energi berkelanjut-
an, serta transformasi digital dan ekonomi. 
Forum kerja sama multilateral yang dibentuk 
pada 1999 ini, pada 2020 di Riyadh Summit, 
menetapkan Indonesia sebagai Presidensi G20. 
Adapun serah terima Presidensi G20 sebelum-
nya, yaitu Italia, dilakukan pada 31 Oktober 
2021 di Roma, Italia. 

Indonesia berperan aktif dalam beberapa 
inisiatif forum G20 ini. Peran tersebut, per-
tama, terkait Global Expenditure Support 
Fund (GESF) yaitu dukungan terhadap negara 
berkembang untuk mengamankan anggaran 
nasional dalam krisis likuiditas global. Kedua, 
Connectivity Alliance (GICA), yaitu dukungan 
konektivitas melalui kooperasi dan pertukar-
an pengetahuan. Ketiga, Inclusive Digital 
Economy Accelerator (IDEA HUB), yaitu forum 
tempat berkumpulnya para startup unicorn di 
seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide.

Bagi Indonesia, Presidensi G20 di tengah 
pandemi dapat membuktikan persepsi yang 
baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap 

krisis. Selain itu, kesempatan ini juga meru-
pakan bentuk pengakuan atas status Indonesia 
yang dapat merepresentasikan negara berkem-
bang lainnya. 

Dalam tataran ekonomi, Presidensi G20 kali 
ini diyakini akan mendatangkan manfaat. Dalam 
hal ini, konsumsi domestik dapat mening-
kat hing ga Rp1,7 triliun, penambahan produk 
domestik bruto (PDB) nasional hingga Rp74 
triliun, juga keterlibatan UMKM, dan penyerap-
an tenaga kerja sekitar 33 ribu pada berbagai 
sektor. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto dalam salah satu kegiatan bertema G20 
di Jakarta November 2021 silam. Dengan demi-
kian, muncul harapan bahwa Presidensi G20 kali 
ini, selain mendatangkan manfaat luas dalam 
sepak terjang Indonesia di kancah internasional, 
juga dapat benar-benar memberikan dampak 
langsung bagi masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan 
Menginisiasi SAI20

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai 
satu-satunya institusi pemeriksa keuangan 
negara di Indonesia turut memberikan dukung-
annya kepada pemerintah Indonesia dalam 
Presidensi G20. Terkait hal tersebut, pada 1 
Desember 2021, Wakil Ketua BPK Agus Joko 
Pramono menghadiri acara Opening Ceremony 
Presidensi G20 Indonesia di Lapangan 
Banteng, Jakarta. 

INISIASI BPK DALAM SAI20 
DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

n OLEH 
 BESTANTIA INDRASWATI,
 PRANATA HUMAS MUDA 
 PADA BIRO HUMAS 

DAN KERJA SAMA 
INTERNASIONAL BPK

n SIGIT RAIS,
 ANALIS PUBLIKASI  

PADA BIRO HUMAS 
DAN KERJA SAMA 
INTERNASIONAL BPK

Bagi Indonesia, Presidensi G20 di tengah pandemi dapat membuktikan 
persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. 
Selain itu, kesempatan ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status 
Indonesia yang dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
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Sebagai bentuk dukungan serius, BPK 
berinisiatif membentuk Supreme Audit 
Institutions 20 (SAI20). SAI20 merupakan 
engagement group baru di bawah G20 yang 
akan mengusung dua prioritas utama yaitu 
mengakselerasi pemulihan ekonomi pasca 
pandemi serta mendukung implementasi 
SDGs. Hal ini sejalan dengan tema yang di-
usung oleh Presidensi Indonesia di G20 yaitu 
“Recover Together, Recover Stronger“, seper-
ti yang dikemukakan di awal.

Dilansir dari laman sai20.org, rangkaian 
kegiatan SAI20 selama 2022 ini terbagi men-
jadi tiga kegiatan, pertama adalah kegiatan 
Technical Meeting yang telah dilaksanakan 
pada 26 sampai dengan 27 Januari 2022. 
Kegiatan kedua, yaitu SAI20 Senior Official 
Meeting pada Juni 2022, dan kegiatan pa-
mungkas, yaitu SAI20 Summit yang akan 
diselenggarakan pada 
Agustus 2022 menda-
tang.

Sebagai inisiator 
yang tentunya terlibat 
aktif dalam SAI20, di-
harapkan BPK dapat 
memberikan kontribu-
sinya bagi Presidensi 
G20 sesuai dengan 
prioritas programnya 
di komunitas Internasional juga di nasional. 
Dalam hal ini, BPK akan memiliki kesempatan 
yang lebih luas untuk berperan aktif dalam 
berbagi pengetahuan dengan SAI negara lain, 
dan belajar lebih banyak terkait pengalaman 
audit, khususnya terkait SDGs di dunia inter-
nasional. Dengan demikian, keberadaan BPK 
akan semakin diakui di dunia internasional.

Kebijakan Komunikasi
Kontribusi dan keberadaan BPK agar se-

makin diakui di dunia internasional maupun 
nasional, akan erat kaitannya dengan kebi-
jakan keterbukaan informasi kepada publik. 
Kita telah memiliki kebijakan komunikasi UU 
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP). Menurut Unesco da-
lam Abrar (2008: 10), kebijakan komunikasi 
merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan 
norma-norma yang sengaja diciptakan un-
tuk mengatur perilaku sistem komunikasi. 
Kebijakan komunikasi ideal jika pembuat kebi-
jakan mampu mengidentifikasikan kebutuhan 

masyarakat dan merespons persoalan komu-
nikasi (Abrar, 2008: 17). 

Tujuan dari UU KIP adalah untuk memper-
lancar proses komunikasi yang berkaitan de-
ngan keterbukaan informasi publik di Badan 
Publik. Praktik implementasi kebijakan terse-
but dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
dalam implementasi kebijakan publik menurut 
George C Edward III (Subarsono, 2005: 90), 
Merilee S Grindle (Pratikno, dkk, 2012: 5), ser-
ta Howlett dan Ramesh (Rahadian, 2013: 37) 
yaitu: (1) Faktor isi kebijakan yang mempe-
ngaruhi keberhasilan implementasi, (2) Faktor 
komunikasi, yaitu berkaitan dengan bagai-
mana kebijakan dikomunikasikan, (3) Sumber 
Daya, berbentuk sumber daya manusia, 
sumber daya finansial, dan sarana prasarana, 
(4) Disposisi, merupakan kecenderungan para 
pelaksana kebijakan. Kecenderungan dapat 

menghalangi implemen-
tasi apabila pelaksana 
tidak sepakat dengan 
substansi kebijakan 
(Winarno, 2008: 199), (5) 
Struktur Birokrasi, dan 
(6) Umpan Balik atau 
Respons Lingkungan 
Kebijakan Komunikasi. 

Implementasi kebi-
jakan komunikasi ini juga 

perlu dilihat melalui komunikasi modifikasi 
milik Shannon dan Weaver serta Osgood, 
yang terdiri dari sumber informasi, yang harus 
dikomunikasikan oleh pengirim melalui suatu 
saluran (channel), untuk diteruskan ke peneri-
ma, dan sampai pada sasaran. Apabila dalam 
proses komunikasi tersebut terjadi gangguan 
maka diperlukan upaya untuk menciptakan 
komunikasi yang efektif. Dalam kombinasi 
model tersebut ada suatu umpan balik seba-
gai respons yang diberikan oleh kelompok 
sasaran yang dapat menjadi masukan untuk 
pengirim pesan (Severin & Tankard, 2005: 56 
& 65). Konsep ini yang dapat menjadi landas-
an untuk menciptakan awareness publik ten-
tang SAI20 melalui upaya membumikan na-
rasinya dengan mengutamakan keterbukaan 
informasi, dan sampai pada publik sebagai 
sasaran komunikasi. Kebijakan komunikasi 
UU KIP menjadi landasan untuk memberikan 
pemahaman kepada publik tentang inisiatif 
BPK dalam SAI20 sebagai dukungan terhadap 
Presidensi G20. 

Sebagai bentuk 
dukungan serius, BPK 
berinisiatif membentuk 
Supreme Audit 
Institutions 20 (SAI20).
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Membumikan Narasi SAI20
Saat ini, terjadi perubahan lanskap ko-

munikasi melalui adanya kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi, menjamurnya citizen 
journalism, dilakukannya multistep commu
nication, dan penekanan pentingnya konten 
dalam proses komunikasi. Inisiatif SAI20 oleh 
BPK perlu disebarluaskan melalui implementasi 
strategi komunikasi untuk keterbukaan informa-
si publik di BPK. Yaitu strategi komunikasi yang 
berlandaskan kebijakan komunikasi UU KIP, 
perubahan lanskap komunikasi, dan multistep 
communication. Strategi ini perlu didukung 
dengan upaya membumikan narasi SAI20.

Dua prioritas utama dalam SAI20 mengak-
selerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi 
serta mendukung implementasi SDGs dapat 
dinarasikan dengan melihat peran humas. Ada 
6 peran humas untuk terlibat dalam narasi 
SAI20, yaitu menangkap berbagai isu yang 
berkembang di publik yang terkait dua isu 
prioritas SAI20 dan memberi respons; me-
lakukan koordinasi komunikasi dengan kompo-
nen humas stakeholders BPK; menyampaikan 
informasi tentang SAI20 di berbagai kanal in-
formasi yang dimiliki BPK sebagai wujud mul
tistep communication; membantu media dan 
publik; menjadi referensi informasi SAI20 yang 
valid; serta meraih kepercayaan masyarakat. 

Selain itu, urgensi narasi SAI20 untuk 
mendukung Presidensi G20 Indonesia bisa 
dilakukan melalui komunikasi publik BPK. 
Pertama, mendorong agenda setting BPK men-
jadi agenda setting media. Kedua, membangun 
agenda setting isu dan narasi dua isu prioritas 
di media sosial. Ketiga, merespons krisis dan 
memberi umpan balik pada masyarakat.  

Strategi pengelolaan informasi tentang 
SAI20 dapat dilakukan dengan membangun 
ekosistem informasi publik yang mudah 
diakses dan menggunakan triple track strate
gies (deregulasi, debirokratisasi, digitalisasi). 
Strategi ini dapat dilakukan melalui penye-
derhanaan regulasi dan birokrasi namun tetap 
sesuai kebijakan komunikasi UU KIP yang 
dijalankan di BPK. Diseminasi informasi SAI20 
bisa dilakukan melalui kemasan konten yang 
kreatif seperti seri edukasi melalui infografik 
yang dimuat dalam media sosial BPK, web
site BPK, website Warta Pemeriksa, talkshow, 
mengembangkan komunitas pembelajar, 
sharing knowledge dengan media massa, 
juga sharing knowledge untuk pranata humas 

stakeholder BPK. Manajemen isu strategis ju-
ga dapat dilakukan untuk mengangkat isu-isu 
yang terkait dengan isu prioritas SAI20.

Tujuan dari narasi SAI20 ini menargetkan 
komunikasi untuk pemerintah Indonesia, pe-
merintah daerah, akademisi dan pemuda, ko-
munitas internasional, NGO, serta media mas-
sa. Tujuan komunikasi yang dilakukan kepada 
target komunikasi tersebut terbagi menjadi 3, 
yaitu untuk awareness, involvement, dan po
sitive attitude. Awareness diwujudkan dengan 
meningkatkan pengetahuan publik tentang 
peran dan kontribusi SAI20. Involvement 
dengan meningkatkan rasa keterlibatan SAI20 
sehingga ada partisipasi aktif publik men-
dukung SAI20 yang secara tidak langsung 
akan mendukung kesuksesan event G20. 

Selain itu, de ngan menekankan pengetahuan, 
manfaat, serta peluang untuk berpartisipasi 
aktif. Partisipasi ini dapat disampaikan melalui 
saluran komunikasi untuk pengaduan masya-
rakat agar transparansi dan akuntabilitas me-
nuju pemulihan ekonomi dan SDGs tercapai. 
Involvement berikutnya adalah mendorong 
minat komunitas internasional. Pada tujuan 
komunikasi menciptakan positive attitude, da-
pat dilakukan untuk meningkatkan dukungan 
positif dan peran aktif dalam penyelenggaraan 
kegiatan SAI20, serta meningkatkan exposure 
pemberitaan dengan tone yang positif.

Humas juga dapat mengelola isu dengan 
menjadikan isu prioritas SAI20 menjadi agen-
da ruang publik pada 2022. Pesan yang da-
pat disampaikan ke publik adalah apa peran 
SAI20. SAI20 akan menjadi platform perte-
muan SAI negara-negara anggota G20 untuk 
memberi kontribusi kepada para pemimpin 

SAI20 juga menjadi wa-
dah berbagi pandangan, 
pengetahuan, dan praktik 
terbaik di antara SAI G20, 
terutama dalam meng-
hadapi tantangan pan-
demi saat ini, pemulihan 
ekonomi, serta peningkat-
an implementasi SDGs.
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G20 terutama di bidang transparansi, akuntabi-
litas, dan tata kelola yang baik. SAI20 juga men-
jadi wadah berbagi pandangan, pengetahuan, 
dan praktik terbaik di antara SAI G20, terutama 
dalam menghadapi tantangan pandemi saat ini, 
pemulihan ekonomi, serta peningkatan imple-
mentasi SDGs. Pesan selanjutnya adalah bah-
wa SAI20 akan membangun kemitraan global 
dengan berbagai pemangku kepentingan, ber-
kontribusi pada komunitas G20 dengan mem-
promosikan tata kelola yang baik dan akuntabel 
berdasarkan mandat.

Isu prioritas Presidensi dalam G20 adalah 
transformasi ekonomi dan digital, transisi energi, 
serta arsitektur kesehatan global. Terkait per-
kembangan transformasi digital, Indonesia juga 
memimpin Digital Economy Working Group 
(DEWG) G20. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi 
dan Informatika, Johny Gerard Plate, menge-
mukakan bahwa Presidensi G20 merupakan 
ke sempatan Indonesia sebagai negara ber-
kembang untuk menyeimbangkan diskusi yang 
selama ini didominasi oleh negara-negara maju 
atau negara-negara industri. Sementara itu, cross 
cutting issues yang akan digaungkan SAI20 ada-
lah kerja sama dan kolaborasi; akses kesetaraan; 
ketahanan untuk menghadapi pandemi di masa 
yang akan datang; oversight, insight, foresight; 
digitalisasi; no one left behind; transparansi dan 
akuntabilitas; serta kerangka environmental, so
cial, and governance. 

Isu-isu tersebut dapat menjadi bagian na-
rasi turunan dari Recover Together, Recover 
Stronger yang dapat disampaikan pada publik 
tentang peran SAI20. Narasi turunannya adalah 
pemulihan dari pandemi melalui kerja sama, 
kolaborasi, dan bertahan menghadapi pandemi 
di masa depan dengan tetap mengedepankan 
transparansi dan akuntabilitas. Dalam menarasi-
kan SAI20 ini ada 3 langkah untuk mencapai 
awareness dan aksi publik. Pertama, menen-
tukan pesan komunikasi berbasis isu, serta 
mampu menjawab apa urgensi SAI20, apa man-
faatnya untuk publik, apa saja agenda SAI20 
pada tahun 2022. Kedua, menentukan kanal, 
konten, waktu, dan audiens. Ketiga adalah 
menetapkan dampak yang diinginkan. Narasi 
pesan ini dapat diinformasikan melalui kanal 
komunikasi media arus utama, media sosial, hu-
bungan media,  serta kanal layanan informasi. 

Dengan adanya proses penarasian SAI20 
kepada publik ini, diharapkan Presidensi G20 
dapat memberikan dampak yang lebih luas 

bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat akan 
semakin memahami serta dapat bersama-sama 
mewujudkan kolaborasi sebagai jalan me-
nuju keberhasilan tujuan rangkaian kegiatan 
Presidensi G20 di Indonesia, melalui isu-isu 
prioritas yang telah ditetapkan. l
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1-3
Pimpinan BPK RI meng hadiri 
Family Gathering 2022 da-
lam rangka HUT ke-75 BPK. 
Acara tersebut dilaksanakan di 
Auditorium Kantor Pusat BPK, 
22 Januari 2022.

4-7
Acara Syukuran dalam rang-
ka HUT ke-75 BPK dihadiri 
Pimpinan BPK RI dilaksanakan 
di Kantor Pusat BPK, Jakarta, 
25 Januari 2022.

2 3

1

8-9
Penyerahan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021 (unaudited) dan entry meeting Pemeriksaan atas LKTBI Tahun 2021 
dan PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2021, di Auditorium Kantor Pusat BPK, 28 Januari 2022.
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10
Audiensi Ketua BPK Agung Firman Sampurna 
dengan Indonesian Governance Risk Compliance 
(IGRC), 10 Februari 2022.

11
Courtesy call Ketua BPK Agung Firman Sampurna 
dan Wantanas di Kantor Pusat BPK, 24 Januari 2022.

12
Entry meeting di Lingkungan AKN I dihadiri Anggota 
I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I 
Hendra Susanto, 4 Februari 2022.

13
Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara I Hendra Susanto meng hadiri taklimat awal 
Pemeriksaan atas LK Kemenkumham, 8 Februari 2022. 
Pada kesempatan ini, BPK juga menyerahkan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan 
pada Semester II Tahun 2021 yaitu LHP PDTT atas 
Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 
tiga Kanwil Kemenkumham, dan Pemeriksaan Kinerja 
atas Pendidikan Tinggi Vokasi pada Politeknik Ilmu 
Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi 
Kemenkumham (Poltekim).

10

11

12 13

14
Entry meeting di Kemlu dihadiri Anggota 
I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara I Hendra Susanto dan Menteri Luar 
Negeri Retno L.P. Marsudi, 4 Februari 2022.

15
Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara I Hendra Susanto 
menghadiri entry meeting di Kejagung RI, 
11 Februari 2022.

16
Entry meeting di Kemenhub dihadiri 
Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara I Hendra Susanto secara 
virtual, 10 Februari 2022.

17
Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara I Hendra Susanto dan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
menghadiri entry meeting di Kemhan, 
17 Februari 2022.

14

16

15

17
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23-24
Final Lomba Tenis Meja 
dihadiri oleh Anggota 
I BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan 
Negara I Hendra 
Susanto dan Anggota 
IV BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan 
Negara IV Isma Yatun, 
21 Januari 2022.

25-27
Penyelenggaraan 
vaksin booster 
di ling kungan BPK 
dihadiri Sekjen BPK 
Bahtiar Arif, 
7 Februari 2022.

23 24

25 26 27

22

20

18 19

21

18-21
Penganugerahan Guru Besar Kehormatan oleh 
Universitas Airlangga kepada Anggota III BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III 
Achsanul Qosasi di Aula Gedung Garuda Mukti, 
Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 
22 Februari 2022. Turut hadir pada acara ini 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Wakil 
Ketua BPK Agus Joko Pramono, serta Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara I-VII BPK.

22
Penyerahan LHP BPK ke MA dihadiri Anggota III 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III 
Achsanul Qosasi di Bandung, 7 Februari 2022.
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Jawaban Terpilih
Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi 

Januari 2022 disebutkan bahwa sebagai 
rangkaian Presidensi Indonesia G-20, 
BPK menyelenggarakan forum yang 

terbuka bagi seluruh lembaga pemeriksa 
di bawah negara-negara anggota G20. 

Apakah nama forum tersebut?

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi 
Desember 2021 disebutkan BPK 
mengungkapkan permasalahan 

dalam IHPS I 2021, berapa jumlah 
permasalahan tersebut?

14.501 permasalahan.

Pertanyaan edisi sebelumnya:

PEMENANG

Jawaban:

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

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

yang bisa dihubungi.

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

Kuis

Nama: 
Elly Tri Wahyuni

Instansi/Satuan Kerja: 
Subbag Administrasi Keuangan 

AKN VII






