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E
disi kaleidoskop ini menjadi rekaman perjalanan Warta Peme
riksa sepanjang 2022. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
tahun 2022 menjadi sebuah momentum penting. Karena pa-
da 1 Januari 2022, BPK genap berusia 75 tahun. Usia 75 ta-
hun merupakan sebuah capaian dan tahapan istimewa dalam 
usia organisasi karena merupakan ulang tahun berlian.  

Secara fisik, berlian merupakan mineral terkeras di bumi. Proses pem-
bentukannya pun dihasilkan dari tekanan yang luar biasa untuk dapat 
menghasilkan karakter fisik yang keras, indah, bercahaya dan bernilai ting
gi. Karena itu, harapannya BPK dapat memiliki karakter seperti berlian. 

Setelah beberapa tahun hidup dalam kondisi pandemi, Indone-
sia pun mulai berbenah. BPK pun patut berbangga karena terus turut 
memberikan sumbangsih mengawal pemerintah dalam melewati masa 
darurat akibat pandemi Covid-19. Berkat peran BPK, pemerintah bisa 
menghadapi masa darurat tersebut dengan tetap menjaga akuntabilitas 
keuangan negara.

Karena meski dalam kondisi pandemi, BPK pun tetap terus berupaya 
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas dari suatu laporan 
hasil pemeriksaan (LHP) tak bisa ditawar karena menjadi tanggung jawab 
BPK sebagai lembaga pemeriksa.

Seperti dilaporkan Warta Pemeriksa pada Maret 2022, BPK memiliki 
berbagai prosedur dan rambu-rambu yang harus dipatuhi satuan kerja 
dan pemeriksa untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Salah 
satu tolok ukur pemeriksaan berkualitas adalah rekomendasi atas sebuah 
temuan dapat ditindaklanjuti oleh entitas. 

Pada April 2022, BPK juga mengalami perjalanan baru dengan terpi-
lihnya Isma Yatun sebagai ketua menggantikan Agung Firman Sampurna 
yang habis masa jabatannya. Ini juga merupakan momentum bersejarah 
karena Isma merupakan perempuan pertama yang menjadi Ketua BPK. 
Sebelumnya, Isma juga merupakan satu-satunya perempuan yang men-
jadi Anggota BPK sepanjang sejarah.

BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 
2021 dan mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan 
sebesar Rp31,34 triliun. Selain itu, dalam IHPS ini BPK menyampaikan 
hasil pemeriksaan mengenai dua program prioritas nasional yang perlu 
mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Kinerja BPK pada 2022 juga diakui dan diapresiasi oleh Presiden 
Joko Widodo (Jokowi). Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Selasa (16/8), Jokowi mengapresiasi sinergi BPK dan pemerintah 
dalam menghadapi krisis. 

“BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan 
negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu 
Pemerintah,” ujar Jokowi. 

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengapresiasi penyelenggaraan Su-
preme Audit Institution 20 (SAI20). Hal ini diharapkan semakin memper-
kokoh kepemimpinan Indonesia di forum G20. 

Menjelang akhir tahun, BPK menyampaikan menyampaikan IHPS I 
tahun 2022. IHPS ini mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 
permasalahan sebesar Rp18,37 triliun. IHPS I tahun 2022 yang disampai-
kan ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (atau LHP), 
yang terdiri atas 682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan 
tujuan tertentu (DTT).

Banyak hal yang telah BPK lalui dan Warta Pemeriksa sampaikan sepan-
jang 2022. Redaksi pun menyampaikan terima kasih untuk seluruh pemba-
ca yang telah setia menemani sepanjang tahun ini. Tentunya, perjalanan 
Warta Pemeriksa akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. l
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BPK meningkatkan maturitas perannya dengan 
mematangkan oversight, memantapkan insight dan 
mengembangkannya hingga mencapai foresight.

Para pemangku kepentingan agar dapat 
mengelola sumber energi dan sumber daya alam 
lain dengan konsep berkelanjutan.

Pemerintah tidak bisa mengubah skema untuk 
orang yang sudah pensiun, kecuali mengubah 
undang-undang.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
berusia 75 tahun pada 1 Januari 2022. Di 
usia tersebut, BPK terus mening katkan 
peran dan kontribusinya dalam mengawal 
keuang an negara. Agung Firman Sampur-
na yang saat itu masih menjabat sebagai 

Ketua BPK me ngatakan, usia 75 tahun merupakan 
sebuah capaian dan tahapan istimewa dalam usia orga-
nisasi. Dia mengatakan, ulang tahun ke-75 disebut juga 
sebagai ulang tahun berlian. Secara kelembagaan, ana-
logi berlian memiliki dua pemahaman, yaitu karakter 
organisasi dan proses pembentukannya.

Secara fisik, ujar Agung, berlian adalah mineral 
terkeras di bumi dalam bentuk kristal atau alotrop dari 
karbon yang faktor kekeras annya bisa mencapai skala 
kekerasan Mohs tingkat tertinggi dan kemampuannya 
mendispersikan cahaya. Selain itu, secara proses, ber-
lian dihasil kan dari tekanan yang luar biasa untuk dapat 
menghasilkan karakter fisik yang keras, indah, bercaha-
ya dan bernilai tinggi.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK seharusnya me-
nampilkan karakter organisasi pada tingkat soliditas dan 
kinerja tertingginya, setelah melalui proses waktu berha-
sil sur vive dari tekanan yang luar biasa. Dan untuk meng-
hasilkan prestasinya yang dicapai pada saat ini, BPK 
memang meng hadapi berbagai tekanan, tidak hanya 
dari luar tetapi juga dari dalam BPK sendiri,” kata Agung 
dalam peringatan HUT ke-75 BPK, Selasa (25/1/2022). 

Pengakuan atas kiprah dan kompetensi BPK tidak 
saja di level nasional, tetapi juga pada level regional, 
kontinental dan internasional. BPK tidak hanya menda-
pat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal 
lembaga-lembaga internasional, seperti International An-
ti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Ener-
gy Agency, dan International Maritime Organization. BPK 
juga menduduki jabatan-jabatan internasional strategis, 
mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development 
Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations.

Di dalam negeri, tingkat kepuasan pemangku ke-
pentingan atas manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam 
dua tahun terakhir terus meningkat dan melebihi dari 
target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Pemangku 
Kepentingan meningkat menjadi 4,25 (sangat memuas-
kan) di tahun 2021 dari sebelumnya berada di angka 
4,18 pada 2020.

Bahkan, tingkat kualitas dan manfaat tata kelola ke-

uangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga 
meningkat dalam dua tahun terakhir, yakni dari 69,93 
persen pada 2020 menjadi 72,61 persen pada 2021.

Tahun 2022 juga menjadi tahun ketiga Renstra BPK 
2020-2024. Ada ba nyak hal yang telah dilakukan dan 
dicapai. Melalui Visi BPK 2020-2024, yaitu “Menjadi 
Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif 
dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang 
Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan 
Negara”, BPK serius untuk terus meningkat kan peran 
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara secara bebas dan mandiri.

Melalui Renstra tersebut, BPK meng upayakan pe-
nyelenggaraan pemba ngunan dan mengimplementa-
sikan arah kebijakan, strategi dan 16 inisiatif strategis 
sebagai bentuk komitmen bersama.

BPK juga terus mendorong pelaksanaan peran over
sight dalam rangka mendorong upaya pemberantasan 
korupsi, meningkat kan transparansi dan menjamin 
terlaksana nya akuntabilitas. Melalui kewenangan pem-
berian pendapat, BPK pun telah mendorong pelak-
sanaan peran insight untuk mendalami kebijakan dan 
masalah publik.

Selain itu, BPK sudah mulai melaksanakan peran 
foresight untuk memberikan tinjauan masa depan 
dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari ke-
putusan/kebijakan pemerintah saat ini dengan meng-
identifikasi tren kunci dan tantangan negara dan ma
syarakat sebelum berubah menjadi krisis. 

“BPK meningkatkan maturitas perannya dengan 
mematangkan oversight, memantapkan insight dan 
mengembangkannya hingga mencapai foresight.” l

SEMAKIN BERPERAN DI USIA ‘BERLIAN’
BPK meningkatkan maturitas perannya dengan mematangkan oversight, 
memantapkan insight dan mengembangkannya hingga mencapai foresight.

n Agung Firman Sampurna
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sejak awal tahun 2022 telah 
mengingat kan pemerintah untuk 
mewaspadai ancaman krisis energi 
dunia. Saat ini, krisis energi itu sema-
kin nyata akibat masih berlanjutnya 

konflik geopolitik global. 
Pesan kepada pemerintah untuk mewaspadai 

ancaman krisis energi disampaikan Ketua BPK 
Isma Yatun yang pada Januari masih menjabat 
sebagai Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara IV BPK. Isma menyampaikan 
peringatan tersebut saat workshop Persiapan 
Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021 
di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada 
pertengahan Januari.

Isma dalam kesempatan tersebut mengingat-
kan pemerintah agar tidak berpuas diri dengan 
peningkatan penerimaan negara yang disebab-
kan melonjaknya harga berbagai komoditas 
energi. Sebab, kenaikan harga komoditas energi 
dunia pada dasarnya dipicu krisis energi dunia.

“Realisasi PNBP-SDA tahun 2021 memang 
mengalami peningkatan dan melebihi target yang 
ditetapkan. Namun hal ini lebih disebabkan oleh 
melonjaknya harga berbagai komoditas energi di 
tataran global. Kenaikan harga komoditas energi 
dunia pada dasarnya dipicu oleh krisis energi 

yang dialami China, India, dan sebagian besar 
negara Eropa,” kata Isma. 

Krisis energi tersebut, ungkap dia, seharusnya 
menjadi pelajaran bagi para pemangku kepen-
tingan agar dapat me ngelola sumber energi dan 
sumber daya alam lain dengan konsep berkelan-
jutan. Karena, jika tidak dikelola dengan baik, be-
ban untuk menghadapi krisis di masa depan akan 
jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima 
saat ini.

Isma mencatat bahwa pemerintah selama ini 
telah melakukan berbagai upaya dalam mening-
katkan penerimaan negara dari pengelolaan 
SDA. Pertama, melakukan perbaikan tata kelola 
pengelolaan PNBP melalui perubahan peratur-
an per undang-undangan. Kedua, pemerintah 
melakukan upaya intensifikasi dengan mengkaji 
setiap potensi yang ada untuk memperoleh tam-
bahan penerimaan negara.

Sedangkan untuk penerimaan negara yang 
masih berupa piutang dilakukan penagihan mau-
pun penyelesaian piutang PNBP secara lebih 
efektif. Hal tersebut termasuk penagihan piutang 
PNBP SDA yang dikategorikan macet untuk 
dialih kan ke panitia urusan piutang negara. 

Selain itu, penggunaan teknologi informasi 
yang terintegrasi, juga diperlukan untuk mening-
katkan akurasi dan kecepatan perhitungan.

“Pemerintah harus beradaptasi di tengah ce-
patnya perkembangan TI agar tidak tertinggal. 
Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah 
dengan memba ngun sistem informasi PNBP 
yang terintegrasi, seperti aplikasi e-PNBP yang 
terhubung dengan Kementerian Keuangan untuk 
aplikasi Simponi dan data ekspor pada Ditjen Bea 
dan Cukai serta dengan Kementerian Perdagang-
an,” ucap dia.

Ia menegaskan, perkembangan berbagai 
aspek kehidupan bernegara yang begitu cepat, 
menimbulkan risiko dalam pengelolaan keuang-
an negara, termasuk pengelolaan PNBP SDA. 
Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas 
pemerik saan atas laporan keuangan pemerintah 
pusat, BPK berharap semua pihak bisa meng-
analisis kembali risiko-risiko yang terjadi atas pe-
ngendalian PNBP SDA. l

BPK INGATKAN PEMERINTAH ANTISIPASI KRISIS ENERGI
Para pemangku kepentingan agar dapat me ngelola sumber energi 
dan sumber daya alam lain dengan konsep berkelanjutan.

n Isma Yatun
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mendukung dan mengawal imple-
mentasi Sustainable Development 
Goals (SDGs).  BPK bahkan telah 
menjadi role model sebagai lemba-
ga pemeriksa (SAI) yang menerbit-

kan sustainability report (SR).
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono men-

ceritakan, 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. Ten-
tunya dalam bidang yang digeluti, yaitu di dalam 
model pemeriksaannya,” kata Wakil Ketua BPK 
saat berbincang dengan Warta Pemeriksa.

Agus menjelaskan, kontribusi BPK terhadap 
implementasi Agenda 2030 untuk Pembangun an 
Berkelanjutan  dilakukan dengan empat pende-
katan sesuai panduan dari INTOSAI. Pertama, 
kata dia, melakukan pemeriksaan terhadap 
kesiapan masing-masing negara terhadap imple-
mentasi SDGs. Hal yang diperiksa adalah kesiap-
annya. 

Kedua, lanjut dia, melakukan performance 
audit terhadap pemerintah terkait pencapaian 
tujuan dari 17 goals yang diimplementasikan ne-
gara. Ini akan berbicara mengenai cara pendeka-
tannya, cara mengukur, dan sebagainya.

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

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

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

Dia menjelaskan, penyusunan SR merupakan 
nilai tambah yang ditawarkan oleh BPK. Apalagi, 
hingga saat ini, BPK merupakan satu-satunya SAI 
yang menjalankan SR. 

“Ini sudah saya sampaikan ke komunitas in-
ternasional. Mereka menanggapi positif. Kalau 
orang lain hanya mengukur bagaimana PMF, kita 
mengukur terkait waste management, konsumsi 
karbon, penggunaan panel surya. Dipolakan 
bagaimana pengembangan ke depannya. Itu 
kira-kira peran dan kontribusi BPK dalam peng-
awasan implementasi Agenda 2030 terkait 
SDGs,” jelas Agus. 

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

“Itu ada di dalam rencana jangka menengah 
kita. Dengan begini, kita harapkan dapat ikut ak-
tif berpartisipasi dalam global community seba-
gai SAI dalam penerapan SDGs,” tutur dia. l

n Agus Joko Pramono

NILAI TAMBAH BPK 
UNTUK KAWAL 
IMPLEMENTASI SDGS
Renstra BPK juga memasukkan 
SDGs sebagai salah satu poin 
yang harus dijalankan.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menaruh perhatian besar terhadap 
isu ketahanan pangan. Melalui ke-
giatan pemeriksaan, BPK mencoba 
mengurai kelemahan dalam pro-
gram ketahanan pangan, sekaligus 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 
Hal tersebut salah satunya dilakukan BPK 

dengan melakukan pemeriksaan kinerja atas 
efek tivitas peningkatan ketahanan pangan pada 
aspek ketersediaan pangan Tahun Anggaran 
2020 pada Pemerintah Provinsi Banten. 

BPK mencatat, Pemprov Banten telah me-
lakukan upaya-upaya untuk mening katkan keta-
hanan pangan.

Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpulkan 
terdapat permasalahan signifikan yang apabila ti-
dak segera diselesaikan maka dapat memenga ruhi 
efektivitas peningkatan ketahanan pangan khusus-
nya pada aspek ketersediaan pangan.

“Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas 
peningkatan ketahanan pangan aspek keterse-
diaan pangan mengungkapkan 8 temuan yang 
memuat 8 permasalahan ketidakefektifan,” 
demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil 
Pemeriksan Semester (IHPS) I 2021.

BPK mengungkap, Pemprov Banten belum 
memiliki rencana peningkatan ketersediaan pa-
ngan yang memadai. Hal tersebut antara lain di-
tunjukkan dengan belum dimilikinya perencana-
an yang memadai dalam hal perlindungan dan 
peng optimalan lahan pertanian.

Penyusunan program kegiatan Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) 
belum dilaksanakan melalui tahap-tahap di antara-
nya inventarisasi data, koordinasi dengan instansi 
terkait, menampung aspirasi masyarakat, dan koor-
dinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. 

Selain itu, Pemprov Banten juga belum 
memiliki perencanaan pe ngembangan dan pe-
nelitian 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 In-
deks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2020.

BPK merekomendasikan Gubernur Banten 
agar memerintahkan Kepala Bappeda bersama 
dengan Kepala Dinas Pertanian untuk menyusun 
rencana Perlindungan 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 melakukan 
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 
pertani an pangan, serta melakukan koordinasi 
dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pe-
nyusunan rencana dan kebijakan ekstensifikasi 
dan intensifikasi lahan pertanian pangan. l

MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN
BPK mengurai kelemahan dalam program ketahanan pangan, 
sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

cottonbro-pexels
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus 
berupaya meningkatkan kualitas hasil pe-
meriksaan. Kualitas dari suatu laporan hasil 
pemeriksaan (LHP) tak bisa ditawar karena 
menjadi tanggung jawab BPK sebagai 
lembaga pemeriksa. 

Ada berbagai prosedur dan rambu-rambu yang ha-
rus dipatuhi satuan kerja dan pemeriksa untuk mengha-
silkan pemeriksaan yang berkualitas. Dori Santosa yang 
saat wawancara dengan Warta Pemeriksa pada Maret 
masih menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan 
Negara VI BPK mengatakan, salah satu tolok ukur pe-
meriksaan berkualitas adalah rekomendasi atas sebuah 
temuan dapat ditindaklanjuti oleh entitas. 

Dori menekankan, pemeriksaan BPK akan semakin 
bermanfaat apabila entitas me nindaklanjuti rekomen-
dasi yang disampaikan. “Ini menjadi kunci penting bagi 
BPK bahwa dalam melakukan pemeriksaan, rekomen-
dasi yang kita berikan harus bisa ditindaklanjuti oleh 
entitas,” kata Dori.

Dori menjelaskan, BPK memiliki standar pemerik-
saan yang ketat dan dilakukan proses quality control 
serta quality assurance atas pemerik saan yang di-
lakukan. Hal tersebut diatur dalam Standar Pemerik-
saan Keuangan Negara (SPKN) sesuai Peraturan BPK 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN.

BPK juga memiliki Pedoman Manajemen Pemerik-
saan (PMP) yang digunakan sebagai acuan bagi para 
pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.  
Selain itu, BPK telah menetapkan Petunjuk Pelaksa-

naan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemeriksaan 
Lapor an Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, serta Peme-
riksaan Kepatuhan. Seluruh Juklak dan Juknis tersebut 
ditetapkan dalam suatu Keputusan BPK. 

Ia mengatakan, SPKN, PMP, Juklak Pemeriksaan 
Laporan Keuangan, Juklak Pemeriksaan Kinerja, serta 
Juklak Pemeriksaan Kepatuhan, semuanya bertujuan 
untuk menjadi pedoman bagi pemeriksa agar terdapat 
keseragaman persepsi dan metodologi dalam pelak-
sanaan pemeriksaan termasuk quality assurance yang 
dilakukan oleh pejabat struktural (PSP).

Adapun saat menuangkan hasil pemeriksaan ke 
dalam laporan hasil pemeriksaan, data yang disam-
paikan harus dipastikan valid dan akurat. AKN VI juga 
melakukan cross review antara tim satu dengan tim 
lainnya. 

“Ini paling tidak untuk mengurangi kesalahan-ke-
salahan, seperti ke salahan angka. Karena terkadang, 
ketika sese orang membuat laporan, dia merasa sudah 
benar. Namun, ketika dikoreksi orang lain, ditemukan 
adanya hal-hal yang masih perlu diper baiki,” ujar Dori.

Hal lain yang perlu dipastikan dalam menjaga kua-
litas pemeriksaan adalah rekomendasi yang mampu 
ditindaklanjuti. Dori mengatakan, AKN VI selalu ber-
upaya memberikan rekomendasi yang konkret. AKN VI 
tak ingin ada rekomendasi yang sifatnya mengambang 
dan terlalu umum, sehingga bisa membuat entitas 
kebingung an atas rekomendasi yang disampaikan.

“Kalau rekomendasi kita konkret, entitas menjadi 
lebih mudah untuk menindaklanjuti rekomendasi. Ka-
rena kalau rekomendasi kita mengambang atau terlalu 
umum misalnya, entitas terkadang kebingungan dan 
bertanya apa maksud dan siapa yang dituju atas reko-
mendasi tersebut,” ujar dia.

Agar rekomendasi bisa ditindaklanjuti oleh entitas, 
kata Dori, BPK dan entitas membuat action plan se-
belum rekomendasi atau temuan BPK dimasukkan ke 
dalam LHP final. Dalam action plan itu, entitas bisa meli-
hat rekomendasi apa saja yang diberikan oleh BPK. Lalu, 
dibuat langkah-langkah apa yang akan dilakukan entitas 
untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. 

“Action plan ini merupakan hal yang sangat penting 
untuk memastikan peme riksaan kita berkualitas karena 
rekomendasi bisa di tindaklanjuti oleh entitas,” katanya. l

BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan dilakukan proses quality control 
serta quality assurance atas pemeriksaan yang dilakukan.

KUALITAS PEMERIKSAAN TAK BISA DITAWAR

n Dori Santosa
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I
ndonesia mendapatkan dana hibah dari 
berbagai lembaga donor yang diperun-
tukkan bagi program di sejumlah sektor. 
Salah satu dana hibah itu berasal dari Asian 
Development Bank (ADB) yang digunakan 
untuk Forest Investment Program (FIP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai 
lembaga pemeriksa negara turut meng awal 
dana hibah tersebut melalui pemerik saan. Pe-
meriksaan yang sudah dilakukan, antara lain, 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Proyek 
Community Focused Investments To Address 
Deforestation and Forest Degradation (Proyek 
FIP-I) Grant ADB Nomor 0501-INO Tahun 2020. 
Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan ter-
sebut bertujuan untuk memberikan opini atas 
kewajaran penyajian Laporan Keuangan de-
ngan memperhatikan tiga hal.

Pertama, penilaian atas sistem pengendali-
an intern dan kesesuaiannya dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum berkaitan de-
ngan pengeluaran dan transaksi lainnya. Kedua, 
penilaian atas kepatuhan pelaksanaan proyek 
dengan perjanjian hibah dan ketentuan yang 
ditetapkan oleh ADB. Ketiga, penilaian atas 
kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan 
prosedur pencairan dana.

Entitas yang diperiksa adalah Direktorat 
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Ling-
kungan (PSKL) sebagai executing agency pro-
yek tersebut. Pemeriksaan itu telah dilakukan 
pada 17 Mei-18 Juni 2021.

“Menurut opini BPK, laporan ke uangan 
yang disampaikan menyajikan secara wajar da-
lam semua hal yang material,” demikian disam-
paikan BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan 
Proyek Community Focused Investments To 
Address Deforestation and Forest Degradation 
(Proyek FIP-I) Grant ADB Nomor 0501-INO Ta-
hun 2020.

Adapun untuk memperoleh keyakinan yang 
memadai atas kewajaran laporan ke uangan 
tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan 
terhadap sistem pengendalian intern (SPI) 
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undang an.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah di-
lakukan, BPK menyimpulkan bahwa Ditjen PSKL 
Kementerian LHK selaku Executing Agency 
telah menggunakan dana hibah Proyek FIP-I se-
suai dengan ketentuan dalam Grant Agreement 
Nomor 0501-INO Section 4.02 dalam semua 
hal yang material.” l

Proyek FIP-1 merupakan bagian dari 
rencana investasi kehutanan Indonesia 
yang didukung oleh Asian Development 
Bank (ADB) dalam mengatasi penyebab 
deforestasi dan degradasi hutan.

MENGAWAL DANA HIBAH 
PROGRAM INVESTASI 
KEHUTANAN
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I
sma Yatun mencatat sejarah dengan menjadi pe-
rempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Isma pada 
Kamis (21/4/2022) atau bertepatan dengan per-
ingatan Hari Kartini, mengucapkan sumpah jabatan 
sebagai Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, 

Jakarta.
Catatan sejarah juga diraih Isma sebelum menjabat 

sebagai Ketua BPK, yaitu merupakan satu-satu nya pe-
rempuan yang menjadi Anggota BPK sepanjang 
sejarah. Perjalanan perempuan kelahiran Pa-
lembang, 12 Oktober 1965 tersebut di BPK 
yang terbilang dinamis. Berlatar belakang 
pendidikan di bidang teknik, Isma justru me-
nantang dirinya di sektor keuangan hingga 
dunia politik.

Semangat Isma Yatun sesuai dengan pe-
san yang disampaikan oleh RA Kartini, bebe-
rapa abad silam. Isma Yatun pun merasa 
bahwa pencapaiannya tidak lepas 
dari sebuah tindakan sederhana, 
namun memberikan dampak besar 
seperti yang dilakukan Kartini. 
Justru, dari kamar yang hanya 
diterangi dengan lampu pelita, 
Kartini berjuang untuk memaju-
kan perempuan Indonesia yang 
kala itu masih berada di status 
sosial rendah.

Saat berbincang dengan 
Warta Pemeriksa, Isma Yatun 
menilai perempuan saat ini 
sudah seharusnya mengikuti 
semangat yang telah ditunjukkan 
oleh Kartini. “Perempuan itu 
tidak perlu memanggul senapan 
untuk berjuang melawan ketidakber-
dayaan. Akan tetapi, melalui pikiran, 
perkataan yang indah, dengan tidak 
perlu hingar bi ngar, bisa menembus 
seluruh rintangan yang ada,” katanya.  

Isma Yatun pertama kali dilantik 
sebagai Anggota BPK pada 2017. 
Pelantikannya saat itu pun dilakukan 
menjelang peringatan Hari Kartini, 
tepatnya pada 20 April 2017. Dia sa-

at itu tak menyangka diberikan kesempatan untuk men-
jadi perempuan pertama yang menjadi Anggota BPK.

“Ini melebihi dari ekspektasi saya. Alhamdulillah ke-
dua, saya dilantik menjelang Hari Kartini, ya itu 20 April 
2017. Ini juga tidak terpikirkan oleh saya. Apakah ini 
memang suatu kebetulan atau memang takdir saya di 
sini dilantik pas menjelang Hari Kartini. Tapi, memang 
Kartini itu sudah mempersiapkan untuk perempuan-pe-
rempuan agar bisa maju dari sedemikian jauhnya. 

Beliau sudah berpikir mengenai bagaimana ke 
depannya perempuan bisa punya peran. Se-
hingga perempuan-perempuan sekarang bisa 
punya kesempatan,” kata Isma.

Sebelum mengabdi di BPK, Isma banyak 
berkiprah di dunia politik. Dia juga pernah 
duduk di kursi legislatif, antara lain di Komisi 
VII, Komisi IX, dan Badan Anggaran DPR. 
Lulusan S2 Teknik Kimia Universitas Indone-

sia itu tentu juga pernah berkarier sebagai 
profesional di berbagai perusahaan.

Isma Yatun menitipkan pe-
san-pesannya kepada para 
perempuan di BPK. Isma meng-
ingatkan agar perempuan BPK 
menggunakan setiap kesempat-
an yang ada. Dengan begitu, 
dapat lebih berkompetisi de-
ngan kaum laki-laki. Mulai dari 
level anggota tim, ketua tim, 
dan seterusnya sampai level 
struktural.

“Gunakan kesempatan 
yang ada. Bagaimana kita 

meng atasi tantangan yang ada 
menjadi suatu yang bermanfaat. Ka-
rena kita punya tanggung jawab dan 
berkeinginan karier semakin mening-
kat, tapi tidak meninggalkan identitas 
kita sebagai perempuan. Jadi diri 
sendiri tanpa meninggalkan jati diri.”

Isma Yatun mengatakan, jumlah 
pegawai perempuan di BPK sema-
kin banyak. Oleh karena itu, ia ber-
harap para pemeriksa perempuan 
dapat menunjukkan dan memperli-
hatkan kinerja yang baik. l

ISMA YATUN, ‘KARTINI’ DI MASA KINI
Sebelum menjadi Ketua BPK, Isma Yatun juga menorehkan sejarah 
sebagai perempuan pertama yang menjadi Anggota BPK.

n Isma Yatun
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S
umber daya manusia (SDM) menjadi fak-
tor penting bagi kemajuan suatu negara. 
Berbagai program dijalankan pemerintah 
pusat dan daerah untuk membangun SDM 
yang sehat dan unggul, salah satunya me-
lalui pencegahan stunting. 

Sejalan dengan itu, BPK pada semester I 2021 
melaksanakan pemeriksaan kinerja atas percepatan 
pencegahan stunting pada pemerintah daerah. Peme-
riksaan dilaksanakan pada dua objek pemeriksaan yaitu 
efektivitas komitmen dan konvergensi program dalam 
percepatan pencegahan dan penurunan stunting dan 
efektivitas upaya pemerintah dalam mendukung perce-
patan pencegahan stunting.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas komitmen dan 
konvergensi program dalam percepatan pencegahan 
dan penurunan stunting TA 2019 dan 2020 dilaksanakan 
pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Peme-
riksaan kinerja tersebut dilaksanakan dengan pertim-
bangan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat telah di-
tetapkan sembilan prioritas pembangunan daerah. Salah 
satunya yakni Desentralisasi Layanan Kesehatan.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov Jawa Barat 
mengusung program Jabar Juara yang mengusung 
program kegiatan Ibu dan Anak Juara dan Kesehatan 
Juara. Melalui program tersebut, diharapkan perma-
salahan gizi buruk dapat diatasi sehingga pencapaian 
Jabar Zero Stunting dapat diwujudkan pada 2023.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan terdapat 
permasalahan signifikan yang dapat memberikan 
pengaruh pada efektivitas komitmen dan konvergensi 
program dalam percepatan pencegahan dan penurun-

an stunting. Permasalahan tersebut antara lain pro-
gram percepatan pencegahan dan penurunan stunting 
belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen peren-
canaan Pemprov Jawa Barat.

BPK mengungkap, RPJMD dan Rencana Kerja Pem-
bangunan Daerah (RKPD) yang disusun oleh Pemprov 
Jawa Barat belum sepenuhnya memuat kebijakan 
percepatan pencegahan dan penu runan stunting 
yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Mene ngah Nasional (RPJMN) dan Strategi Nasional 
Percepat an Pencegahan Anak Kerdil (stunting). 

Perangkat daerah pelaksana program pencegahan 
stunting tidak seluruhnya tercantum dalam RPJMD, 
target yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023 masih di bawah target nasional yang 
tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan RPJMD belum 
memuat percepatan pencegahan dan penurunan stunt
ing secara rinci dan jelas. Akibatnya, penyelenggaraan 
intervensi gizi spesifik dan sensitif belum sepenuhnya 
dilakukan secara konvergen.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur 
Jawa Barat agar menginstruksikan Kepala Bappeda 
untuk melakukan penyesuaian/perubahan RPJMD 
2018-2023 secara rinci terkait stunting sebagai proyek 
prioritas strategis dan memuat program yang men-
dukung Jabar menuju zero stunting secara eksplisit 
dalam RPJMD sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan 
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Pe-
riode 2018-2024. 

BPK juga merekomendasikan agar Kepala Bappe-
da dapat me nyusun panduan teknis strategi pelibatan 
institusi nonpemerintah dalam percepatan pencegahan 
dan penurunan stunting. l

suraphat nueaon - pexels

BERBENAH MENUJU ZERO STUNTING
Program percepatan pencegahan dan penurunan stunting belum sepenuhnya 
terintegrasi dalam dokumen perencanaan Pemprov Jawa Barat.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) meng-
ungkapkan 4.555 temuan yang memuat 
6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 
triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksan 
Semester (IHPS) II 2021. Dalam IHPS ter-
sebut, BPK juga menyampaikan hasil 

pemeriksaan mengenai dua program prioritas nasional 
yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

IHPS II 2021 telah disampaikan kepada Presiden 
Joko Widodo pada 3 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) pada 28 Mei, dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) pada 3 Juni. IHPS II 2021 merupakan ringkasan 
dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 
LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP De ngan 
Tujuan Tertentu. Permasalahan yang diungkapkan ter-
diri atas 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidak-
hematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) 
sebesar Rp1,64 triliun; 1.720 permasalahan merupakan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan per-
undang-undangan sebesar Rp29,70 triliun; dan 1.118 
permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian 
intern (SPI). 

Dalam permasalahan 3E, sebanyak 95,9 persen atau 
3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan se-
besar Rp218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhema-
tan sebesar Rp1,42 triliun, dan 3 permasalahan ketidak-
efisienan sebesar Rp1,59 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS II 2021 
terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan 

kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerima-
an sebanyak 75 persen atau 1.286 permasalahan sebe-
sar Rp29,70 triliun. Kemudian, ketidakpatuhan berupa 
penyimpangan administrasi sebanyak 25 persen atau 
434 permasalahan.  

“Atas permasalahan tersebut, selama proses peme-
riksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang 
dan/atau penyerahan aset baru sebesar Rp194,53 mi-
liar,” kata Ketua BPK dalam pidatonya saat penyampai-
an IHPS II 2021 kepada DPR. 

Ketua BPK menyatakan, BPK berupaya keras untuk 
terus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan ne-
gara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ke-
tentuan per undang-undangan. “BPK dan DPR memi liki 
komitmen yang sama, yaitu setiap rupiah uang negara 
harus dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan di-
gunakan secara bertanggung jawab agar pada giliran nya 
dapat mewujudkan tujuan negara,” kata Ketua BPK. 

Ketua BPK dalam kesempatan tersebut turut 
mengajak para anggota DPR untuk bersama-sama 
mengawal pengelolaan keuangan negara. “Ini agar 
pengelolaan keuangan negara memberikan manfaat 
sebesar-besarnya untuk mewujud kan kesejahteraan 
rakyat,” katanya. l

n Penyampaian IHPS II 2021 kepada Presiden Joko Widodo.

n Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPR. n Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPD.

IHPS II 2021 UNGKAP 
6.011 PERMASALAHAN 
SENILAI RP31,34 TRILIUN
Ketua BPK turut mengajak anggota 
DPR untuk bersama-sama mengawal 
pengelolaan keuangan negara. 
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memberikan beberapa 
saran perbaikan kepada Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) untuk mendukung pe-
laksanaan vaksinasi Covid-19. 

Hal itu diungkapkan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Dukungan 
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 
pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 
dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, 
Sumatra Selatan, dan Jawa Tengah. 

BPK mengungkapkan, BPOM telah me-
nunjukkan capaian dalam mendukung pelak-
sanaan vaksinasi Covid-19. Antara lain men-
dukung ketersediaan vaksin Covid-19 melalui 
penerbitan izin edar darurat atau emergency 
use authorization (EUA) atas 11 jenis vaksin 
Covid-19, yaitu Sinovac Coronavac, Sinovac 
Biofarma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, 
Pfizer, Janssen, Sputnik V, Convidecia, Zifivax, 
dan Covovax.

Meski begitu, BPK menyampaikan be-
berapa rekomendasi kepada Kepala BPOM 
agar segera menindaklanjuti saran-saran 
perbaik an. Misalnya saja dalam mendukung 

ketersediaan vaksin melalui pengawasan kea-
manan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 
sebelum beredar. 

Hal ini supaya melakukan penyesuaian re-
gulasi terkait penerbitan izin bets/lot release 
agar sejalan dengan Peraturan Presiden No-
mor 99 Tahun 2020. BPOM perlu membuat 
aplikasi penerbitan izin bets/lot release yang 
dapat menghasilkan informasi bets/lot vaksin 
yang telah mendapatkan izin secara tepat 
waktu, lengkap, dan realtime. 

Dalam mendukung distribusi vaksin me-
lalui pengawasan keamanan, khasiat, dan 
mutu vaksin Covid-19 setelah beredar BPOM 
juga perlu melengkapi UPT terkait dengan 
peralatan pengawasan penyimpanan cold 
chain product (CCP) yang memadai berupa 
termometer yang terkalibrasi. 

BPOM juga perlu menyusun pedoman pe-
manfaatan hasil pengawasan dan mengkoor-
dinasikan hasil pengawasan distribusi vaksin 
Covid-19 kepada pelaksana kegiatan vaksina-
si Covid-19, yakni Kementerian Kesehatan 
dan kepala daerah terkait melalui UPT BPOM 
agar dapat digunakan untuk perbaikan distri-
busi vaksin. BPOM juga perlu berkoordinasi 
dengan pihak terkait seperti Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, pro-
dusen vaksin dan pihak pemegang EUA agar 
mendapatkan transfer teknologi parameter 
uji potensi dan uji kandungan antigen untuk 
vaksin Covid-19 selain Sinovac supaya lebih 
optimal dalam melakukan pengawasan atas 
khasiat vaksin beredar. 

BPK juga merekomendasikan kepada 
BPOM untuk melakukan evaluasi atas pelak-
sanaan kegiatan monitoring mutu dan label. 
Selanjutnya membuat format tools/checklist, 
petunjuk pelaksanaan, format laporan yang 
lengkap, dan menetapkan periode/waktu 
pelaporan serta pemantauan secara rutin atas 
kegiatan monitoring mutu dan label vaksin 
Covid-19 di peredaran yang dilakukan oleh 
UPT BPOM. l

MENINGKATKAN PERAN BPOM 
DALAM VAKSINASI COVID-19
BPOM telah menunjukkan capaian dalam mendukung 
pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ilustrasi: Freepik
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memberikan opini wajar tanpa 
pengecualian (WTP) atas Lapor-
an Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) tahun anggaran 2021. 
Kendati demikian, ada sejumlah 

catatan yang diberikan BPK untuk ditindak-
lanjuti oleh pemerintah demi meningkat kan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN). 

Ketua BPK Isma Yatun saat menyampai-
kan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
LKPP 2021 kepada Presiden Joko Widodo di 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 
Juni 2022, menyampaikan, opini WTP atas 
LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan ke-
pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 
Laporan Keuangan Bendahara Umum Nega-
ra (LKBUN) Tahun 2021 yang berpengaruh 
signifikan ter hadap LKPP Tahun 2021.  

Sebanyak empat LKKL pada 2021 mem-
peroleh opini wajar dengan pengecualian 
(WDP). Yakni, Laporan Keuangan Kemente-
rian Perdagangan, Kementerian Ketenaga-
kerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(atau BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia atau LIPI. Namun demikian, pe-
ngecualian pada LKKL tersebut tidak ber-
dampak material terhadap kewajaran LKPP 
Tahun 2021. 

“Kami berharap pemerintah dapat terus 
melakukan upaya efektif agar nantinya 
seluruh kementerian/lembaga dapat mem-
peroleh opini WTP,” kata Ketua BPK dalam 
sambutannya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK 
menemukan 27 permasalahan terkait sistem 
pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuh-
an terhadap ketentuan perundang-undang-
an. “Meski tidak berdampak material terha-
dap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, 
namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah 
guna perbaikan pengelolaan APBN,” tegas 
Ketua BPK. 

Ketua BPK mengatakan, BPK 
merekomendasi kan pemerintah agar mem-

perbaiki mekanisme penganggaran, pelaksa-
naan dan pertanggungjawaban belanja untuk 
memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam pro-
ses, ketidaktercapaian output, dan ketidak-
tepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja. 
Ketua BPK berharap pemerintah melakukan 
upaya efektif untuk menyelesaikan rekomen-
dasi hasil pemeriksaan BPK guna mengopti-
malkan kualitas LKPP sebagai pertanggung-
jawaban atas pelaksanaan APBN. 

Ketua BPK menyampaikan, BPK sejak 
2005 hingga 2021 telah menyampaikan 
19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL dan 
LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada 
entitas yang diperiksa. Hasil pemantauan 
atas tindak lanjut rekomendasi tersebut me-
nunjukkan bahwa sebanyak 75 persen telah 
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 
19 persen telah ditindaklanjuti namun belum 
sesuai dengan rekomendasi, 5 persen belum 
ditindaklanjuti, dan 1 persen tidak dapat di-
tindaklanjuti. 

“Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerik-
saan merupakan basis untuk meningkatkan 
performa pemerintah dalam pengelolaan 
keuangan negara yang lebih efektif dan 
inklusif guna mewujudkan kesejahteraan 
bangsa. Untuk itu, kami mengharapkan 
Bapak Presiden dapat terus mendorong se-
luruh menteri dan pimpinan lembaga agar 
segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” 
kata Ketua BPK. l

Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

n  Penyerahan LHP atas LKPP kepada Presiden, di Istana Bogor, Kamis (23/6).

CATATAN UNTUK LKPP 2021
Sebanyak 75 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
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P
emerintah telah mengeluarkan 
kebijakan percepatan pengem-
bangan 10 destinasi pariwisata 
prioritas (DPP). Destinasi itu yak-
ni Danau Toba, Borobudur dan 
sekitarnya, Lombok-Mandalika, 

Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, 
Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka 
Belitung, dan Morotai. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun te-
lah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Ke-
giatan Pengembangan dan Pemasaran 10 DPP 
tahun 2020 sampai Semester I 2021 terhadap 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif (Baparekraf) dan instansi terkait. 

Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan atas 
dasar pertimbangan sektor pariwisata seba-
gai sektor unggulan pemerintah dalam me-
nunjang pencapaian agenda pembangunan 
prioritas nasional Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hasil 
pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa 
upaya Kemenparekraf. Antara lain mencan-
tumkan 10 DPP sebagai salah satu major pro
ject dalam RPJMN dan menetapkan kelem-
bagaan 7 DPP dalam peraturan presiden 

(perpres) maupun peraturan pemerintah (PP) 
dalam bentuk Badan Otorita dan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK). Kemenparekraf juga 
telah menyusun target komunikasi pemasaran 
terpadu pengenalan 10 DPP melalui kegiatan 
branding untuk pasar nusantara dan pasar 
mancanegara.

Meski begitu, BPK menemukan sejumlah 
permasalahan terkait program tersebut. 
BPK mencatat, kelembagaan terkait dengan 
pengembangan 10 DPP belum seluruhnya 
terbentuk dan menjalankan fungsinya secara 
memadai.

Kemudian strategi pemasaran 10 DPP 
untuk pasar pariwisata nusantara dan manca-
negara belum disusun dan ditetapkan serta 
tidak berdasarkan hasil analisis pasar. Akibat-
nya, strategi yang disusun oleh Kemenpa-
rekraf tidak efektif dan tidak tepat sasaran 
dalam mencapai target yang ditetapkan. 

BPK pun merekomendasikan Menteri Pa-
riwisata dan Ekonomi Kreatif agar meminta 
deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan 
Infrastruktur untuk menginstruksikan direktur 
Tata Kelola Destinasi supaya lebih optimal 
dalam melaksanakan koordinasi dengan pi-
hak terkait dalam pembentukan Badan Pelak-
sana Otorita (BPO). 

Menparekraf juga perlu menginstruksikan 
direktur utama dan direktur destinasi terkait 
untuk lebih optimal dalam berkoordinasi 
dengan K/L terkait. Antara lain dalam pen-
sertifikatan lahan dan proses tukar menukar 
kawasan hutan dan pengurusan perizinan 
berusaha pemanfaatan hutan-jasa lainnya 
(PBPHJL) untuk pengembangan pariwisata. 

Deputi Bidang Pemasaran juga perlu 
menyusun strategi komunikasi terpadu dan 
pemasaran untuk pasar nusantara dan man-
canegara yang bersifat operasional setiap 
tahunnya, berdasarkan arah kebijakan bidang 
pemasaran dengan mempertimbangkan 
brand measurement atau analisis pasar dan 
laporan dari Visit Indonesia Tourist Officer 
(VITO) serta di dalamnya terdapat fokus pada 
pengembangan 10 DPP. l

Maryanto Eko Hartanto

MENGGENJOT PENGEMBANGAN 10 BALI BARU
Kelembagaan terkait dengan pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk 
dan menjalankan fungsinya secara memadai.
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I
khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
II 2021 memuat laporan mengenai peme-
riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terhadap Kementerian Agama terkait 
guru madrasah. Berdasarkan hasil peme-
riksaan, BPK menemukan bahwa peme-

nuhan kebutuhan kuantitas guru madrasah 
belum merata.  

Karenanya, BPK pun merekomendasikan 
Menteri Agama untuk menyusun peta jalan 
(roadmap) terkait pemenuhan kebutuhan 
guru madrasah. Hal tersebut terungkap da-
lam pemeriksaan yang dilakukan BPK atas 
efektivitas pemenuhan kebutuhan guru 
madrasah tahun 2019 sampai dengan 2021 

(semester I). Pemeriksaan dilakukan terhadap 
Ditjen Pendis Kementerian Agama. 

Menurut pemeriksaan BPK, Kementerian 
Agama belum memenuhi kebutuhan kuan-
titas guru madrasah secara merata sesuai 
dengan kewenangannya. Berdasarkan data 
Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) per 11 
November 2021, terdapat kekurangan guru 
sebanyak 56.756 orang. 

Selain itu, Kementerian Agama belum 
memenuhi kebutuhan kualitas guru madrasah 
secara memadai. Dari 699.495 guru, terdapat 
48.086 guru atau 6,87 persen yang belum 
memenuhi kualifikasi S1/DIV dan 441.030 
guru atau 63,05 persen yang belum ber-
sertifikasi. 

Terdapat juga guru yang mengajar tidak 
linier dengan kualifikasi program studi akade-
mik S1 dan/atau sertifikasinya. Kementerian 
Agama juga diketahui belum memiliki road
map, anggaran, dan strategi yang jelas untuk 
pemenuhan kualifikasi guru madrasah, serta 
belum melakukan pembinaan dan evaluasi 
atas kualitas guru pada madrasah swasta. 

“Akibatnya, pemenuhan kualifikasi minimal 
guru madrasah sesuai UU menjadi terhambat, 
kualitas pembelajaran pendidikan madrasah 
menjadi belum optimal, dan hak guru madra-
sah belum sepenuhnya terpenuhi.” l

pendis.kemenag.go.id

PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU MADRASAH 
BELUM MERATA
Berdasarkan data Simpatika per 11 November 2021, terdapat kekurangan 
guru sebanyak 56.756 orang.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) telah melakukan peme-
riksaan atas Pengelolaan Pe-
ningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN) dalam 
Belanja Pemerintah Tahun 

2020 dan Semester I Tahun 2021. Pemerik-
saan yang dilakukan terhadap Kementerian 
Perindustrian dan instansi terkait lainnya, 
mengungkapkan sebanyak tujuh temuan 
pemeriksaan beserta rekomendasi.

P3DN merupakan suatu kebijakan pem-
berdayaan industri yang bertujuan untuk 
meningkatkan penggunaan produk dalam 
negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan 
masyarakat serta memberdayakan industri 
dalam negeri melalui pengamanan pasar 
domestik, mengurangi ketergantungan 
kepada produk impor, meningkatkan nilai 
tambah di dalam negeri, dan memperkuat 
struktur industri. Mengacu pada RPJMN 
2020–2024, Kemenperin sebagai pengguna 
produk dalam negeri dan pembina industri 
telah menetapkan target capaian nilai TKDN 
yang tertuang dalam Renstra 2020–2024 
pada Sasaran Strategis Ketiga (SS3), yaitu 
“Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam 
Negeri”. 

Target nilai TKDN tersebut salah satunya 
merupakan hasil pelaksanaan fungsi pem-
binaan peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri di Kementerian Perindustrian 
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
pembina industri. Selain itu, fungsi sertifikasi 
TKDN dilaksanakan oleh Pusat P3DN yang 
dibantu oleh lembaga verifikasi indepen-
den. 

“Laporan Kinerja Kementerian Perin-
dustrian Tahun 2020 menunjukkan capaian 
nilai TKDN masih di bawah target Renstra 
2020-2024, antara lain pada indikator TKDN 
(rerata tertimbang) dan persentase capaian 
penggunaan produk dalam negeri pada 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 
dengan nilai masing-masing sebesar 43,68 
persen dan 30 persen,” demikian disampai-
kan BPK dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu 
atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri dalam Belanja Peme-
rintah Tahun 2020-Semester I 2021. 

Direktorat Jenderal Pembina Industri 
pada Kementerian Perindustrian mempun-
yai tugas di antaranya adalah melakukan 
pembinaan penggunaan produk dalam ne-
geri. Untuk melakukan pembinaan tersebut, 
diperlukan penyusunan rencana pengem-
bangan peningkatan nilai TKDN (roadmap 
TKDN) atas produk prioritas yang akan 
dikembangkan. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 
masih terdapat kelemahan dalam imple-
mentasi penggunaan produk dalam negeri 
terkait tidak adanya roadmap TKDN. Bebe-
rapa kelemahan yang ditemukan BPK terkait 
hal tersebut, antara lain, belum seluruh K/L/
badan usaha menetapkan target capaian 
TKDN. l

MENGAWAL PROGRAM PENGGUNAAN 
KOMPONEN DALAM NEGERI
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan 
dalam implementasi penggunaan produk dalam negeri terkait 
tidak adanya roadmap TKDN.

kateryna babaieva-pexels
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I
ndonesia menghadapi tantangan yang 
sangat berat. Ketika krisis kesehatan aki-
bat pandemi Covid-19 belum sepenuh nya 
tuntas, muncul tantangan baru berupa 
perang di Ukraina. Hal itu kemudian me-
nimbulkan efek krisis pangan, energi, dan 

keuangan yang menjalar ke seluruh dunia. 
Meski begitu, berkat kerja keras bersama se-
luruh anak bangsa, Indonesia termasuk negara 
yang mampu menghadapi krisis global ini.    

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun 
meng apresiasi sinergi Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) dan pemerintah dalam meng-
hadapi krisis. “BPK telah menjaga sinergi 
antara kualitas tata kelola keuangan negara 
dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini 
sangat membantu Pemerintah,” ujar Jokowi 
dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 
di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8). 

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengapre-
siasi penyelenggaraan Supreme Audit Insti-
tution (SAI)-20. Hal ini diharapkan semakin 
memperkokoh kepemimpinan Indonesia di 
forum G20. Kepala Negara menyampaikan, 
Indonesia termasuk negara yang mampu 
menghadapi krisis global salah satunya de-
ngan keberhasilan mengendalikan pandemi 
Covid-19. Indonesia termasuk lima besar 
negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia 
dengan 432 juta dosis vaksin yang telah di-
suntikkan. 

Jokowi juga menyoroti inflasi yang berha-
sil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka 
ini jauh di bawah ratarata inflasi ASEAN 
yang berada di sekitar 7 persen serta jauh di 
bawah inflasi negaranegara maju yang bera-
da di sekitar 9 persen. Hingga pertengahan 
2022, APBN juga masih surplus Rp106 triliun. 
Hal itu mendukung Pemerintah untuk mampu 

memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik se-
besar Rp502 triliun pada tahun ini agar harga 
komoditas tersebut di masyarakat tidak me-
lambung tinggi. 

Ekonomi juga berhasil tumbuh positif 
sebesar 5,44 persen pada kuartal II 2022. 
Neraca perdagangan juga surplus selama 
27 bulan berturut-turut dan pada semester I 
2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. Me-
nurut Jokowi, capaian tersebut patut untuk 
di syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia 
yang baik mampu menahan dampak gejolak. 

“Di satu sisi, kita memang harus tetap 
waspada dan harus tetap hati-hati. Namun, di 
sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus 
kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” 
ujar Jokowi. 

Presiden mengungkapkan, Indonesia me-
miliki kesempatan untuk terus melanjutkan 
pembangunan. Pertama, ujarnya, hilirisasi 
dan industrialisasi sumber daya alam harus 
terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah 
meningkatkan ekspor besi dan baja mencapai 
18 kali lipat. Yang kedua, optimalisasi sumber 
energi bersih dan ekonomi hijau harus terus 
ditingkatkan. l

Dok Youtube-MPR

HADAPI KRISIS, 
PRESIDEN APRESIASI 
SINERGI 
BPK-PEMERINTAH
SAI20 diharapkan semakin 
memperkokoh kepemimpinan 
Indonesia di forum G20. 

n Presiden Joko Widodo
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I
su konsolidasi fiskal menjadi tema penting 
dalam penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 
2023. Dalam pidato pada penyampaian 
keterangan pemerintah atas RUU APBN 
2023 beserta nota keuangannya di Rapat 

Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menekankan, keseimbangan kebijakan makro 
dan fiskal akan terus dijaga dalam menghadapi 
tantangan dan dinamika perekonomian. 

Jokowi menyampaikan, APBN terus berpe-
ran sebagai motor penggerak pertumbuhan 
dan instrumen countercyclical. Sehingga, kon-
solidasi fiskal yang berkualitas terus dilakukan 
sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk 
menjaga agar fiskal tetap sehat namun juga 
mampu memelihara momentum pemulihan 
yang menguat. Belanja negara dalam RAPBN 
2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun 
yang meliputi belanja pemerintah pusat se-
besar Rp2.230,0 triliun serta transfer ke daerah 
Rp811,7 triliun. 

Dari total belanja negara tersebut, sebanyak 
5,6 persen dianggarkan untuk anggaran kese-
hatan atau sebesar Rp169,8 triliun. Anggaran 
tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan 
penanganan pandemi, reformasi sistem kese-
hatan, percepatan penurunan stunting, serta 
kesinambungan program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN).

Pada tahun depan, batas defisit APBN 
akan kembali sebesar 3 persen terhadap PDB. 
Sehing ga, kesehatan APBN akan ditingkatkan 
agar adaptif dan responsif dalam jangka me-
nengah maupun panjang. 

Jokowi menyampaikan, dalam asumsi dasar 
ekonomi makro RAPBN 2023, diperkirakan per-
tumbuhan ekonomi tahun depan akan men capai 
5,3 persen. “Kita akan berupaya maksimal da-
lam menjaga keberlanjut an penguatan ekonomi 
nasional,” ujar Jokowi pada Selasa (16/8). 

Kemudian, inflasi akan tetap dijaga pada 
kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan te-
tap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan 
inflasi dari eksternal terutama inflasi energi 
dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga 
menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi 
permintaan, terutama akibat perbaikan daya 
beli masyarakat. 

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menegaskan, RAPBN 2023 akan me-
respons berbagai potensi risiko ketidakpastian 
ekonomi global. Sri menyampaikan, RAPBN 
2023 juga didukung dengan capaian positif 
pertumbuhan ekonomi pada masa pemulihan 
pascapandemi ini. 

“APBN 2023 masih memegang peran perta-
ma yakni menjadi alat untuk menyerap kejutan 
yang terjadi,” kata Sri dalam konferensi pers 
Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta. l

TAHUN KONSOLIDASI FISKAL
RAPBN 2023 akan merespons berbagai potensi risiko 
ketidakpastian ekonomi global.

tom fisk-pexels
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K
etua BPK menyampaikan, KTT 
SAI20 merupakan peristiwa berse-
jarah, karena untuk pertama kali-
nya terbentuk engagement group 
lembaga pemeriksa negara di G20. 
KTT SAI20 dibuka secara langsung 

oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 
Ketua BPK mewakili seluruh anggota SAI20 

menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepa-
da Wapres atas kesediaannya untuk menyampai-
kan pidato utama pada KTT SAI20. “Saya mem-
berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 
seluruh Anggota SAI20 atas segenap masukan, 
kontribusi, dan partisipasi di berbagai tingkat 
pertemuan selama proses pembentukan SAI20 
serta dalam seluruh capaian hasilnya.”

KTT SAI20 diadakan secara hibrida dan di-
ikuti 12 SAI dari negara anggota G20. Delegasi 
dari delapan negara hadir secara fisik, sedang
kan sisanya mengikuti secara virtual. “Merupa-
kan sebuah kehormatan tersendiri bagi kami 
untuk menyambut bapak dan ibu delegasi di 
Indonesia, sekaligus menghadiri peristiwa ber-
sejarah KTT SAI20, yang pertama kalinya dise-
lenggarakan sebagai pengukuhan terbentuknya 
SAI20 menjadi engagement group di G20,” kata 
Ketua BPK dalam sambutannya.

Ketua BPK menegaskan, SAI dari negara-ne-
gara G20 bertekad untuk turut andil dalam G20 
melalui perannya sebagai lembaga pemeriksa 
negara. Terutama berkaitan dengan transparansi 
dan akuntabilitas tata kelola sektor publik.

Seiring upaya dunia untuk pulih dari pandemi 
Covid-19, kata Ketua BPK, seluruh dunia diha-
dapkan pada berbagai tantangan. Termasuk da-
lam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Meski kepemimpinan Indonesia sebagai 
Presidensi G20 dijabat pada masa-masa sulit, 
namun tetap bertujuan memastikan agar kita 
semua dapat sintas dalam menghadapi berbagai 
tantangan, serta pulih bersama dan menjadi se-
makin kuat,” ujar Ketua BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses 
menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 
20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, 

Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Ketua BPK Isma 
Yatun dalam pernyataan bersama para delegasi 
SAI pada Selasa (30/8/2022) menyampaikan, 
pertemuan KTT SAI20 merupakan puncak dari 
rangkaian kegiatan pertemuan sebelumnya. 

BPK sebelumnya sudah menggelar pertemu-
an bilateral, pertemuan teknis (technical meet
ing), dan pertemuan pejabat senior (senior offi
cials meeting) untuk menyiapkan dokumen yang 
akan disepakati di KTT SAI20 ini.

“Kami menyepakati dua hal penting dalam 
KTT SAI20 ini, yaitu komunike SAI20 dan aturan 
internal SAI20 atau rules of procedures (RoP). 
Komunike SAI20 merupakan pernyataan bersa-
ma kami sebagai kontribusi SAI20 kepada G20 
untuk mendukung tema Presidensi G20 Indone-
sia, yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’,” 
kata Ketua BPK. Adapun RoP yang disahkan 
merupakan aturan tata kelola untuk kegiatan-ke-
giatan SAI20 pada masa mendatang.

Ketua BPK menjelaskan, pada KTT Tahun 
2022, SAI20 membahas dan menyampaikan 
pernyataan terkait percepatan pemulihan eko-
nomi dan dukungan terhadap pencapaian Sus-
tainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya terkait 
arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan 
transformasi digital.

Dalam Komunike SAI20 Tahun 2022, SAI20 
juga menyepakati keberlanjutan kepemimpinan 
SAI20 berikutnya yang mengikuti Presidensi G20, 
yaitu oleh Badan Pemeriksa India pada tahun 2023 
dan Badan Pemeriksa Brasil pada tahun 2024. l

KTT SAI20 PERISTIWA BERSEJARAH
SAI dari negara-negara G20 bertekad untuk turut andil dalam G20 melalui 
perannya sebagai lembaga pemeriksa negara. Terutama berkaitan 
dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor publik.

n Ketua BPK, Isma Yatun
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menyampaikan Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) I Tahun 2022. IHPS 
I 2022 mengungkap 9.158 
temuan yang memuat 15.674 

permasalahan sebesar Rp18,37 triliun. 
IHPS I tahun 2022 yang disampaikan ini 
memuat ringkasan dari 771 laporan hasil 
pemeriksaan (atau LHP), yang terdiri atas 
682 LHP keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 
LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Sebanyak 51,8 persen atau 8.116 per-
masalahan merupakan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perun-
dang-undangan (ketidakpatuhan) sebesar 
Rp17,33 triliun. Kemudian 44,8 persen 
atau 7.020 dari permasalahan tersebut 
berkaitan dengan kelemahan sistem pe-
ngendalian intern (SPI). Lalu 3,4% atau 
538 permasalahan terkait ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) 
sebesar Rp1,04 triliun. 

Permasalahan ketidakpatuhan di IHPS 
ini terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat 

mengakibatkan kerugian, potensi keru-
gian, dan kekurangan penerimaan seba-
nyak 5.465 permasalahan sebesar Rp17,33 
triliun. Kemudian ketidakpatuhan berupa 
penyimpangan administrasi sebanyak 
2.651 permasalahan. 

“Atas permasalahan tersebut, sela-
ma proses pemeriksaan, entitas telah 
menindak lanjuti dengan melakukan pe-
nyetoran uang dan/atau penyerahan aset 
sebesar Rp2,41 triliun, atau 13,9 persen 
dari nilai permasalahan ketidak patuhan 
sebesar Rp17,33 triliun,” kata Ketua BPK 
Isma Yatun. 

Selanjutnya, kata dia, terkait dengan 
permasalahan 3E, sebanyak 53 permasa-
lahan sebesar Rp787,90 miliar merupakan 
ketidakhematan. Tujuh permasalahan 
merupakan ketidakefisienan dan 478 
permasalahan sebesar Rp257,90 miliar 
merupa kan ketidakefektifan. 

IHPS I 2022 juga memuat hasil peman-
tauan penyelesaian ganti kerugian negara/
daerah tahun 2005-semester I 2022 de-
ngan status yang telah ditetapkan sebe-
sar Rp4,56 triliun. Tingkat penyelesaian 
menunjukkan bahwa telah dilakukan pe-
lunasan sebesar Rp2,26 triliun. Kemudian 
dalam proses angsuran sebesar Rp365,22 
miliar dan penghapusan sebesar Rp84,68 
miliar. “Dengan demikian, masih terdapat 
sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun atau 
40 persen dari total kasus kerugian nega-
ra/daerah,” ujar Isma. 

Laporan keuangan badan lainnya ta-
hun 2021 yang juga diperiksa oleh BPK, 
yaitu LK tahunan Bank Indonesia. Kemu-
dian LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lem-
baga Penjamin Simpanan, dan LK Badan 
Pengelola Keuangan Haji. IHPS I tahun 
2022 ini juga memuat 41 hasil pemerik-
saan kinerja, antara lain pemeriksaan atas 
efektivitas pemerintah dalam menerapkan 
transportasi perkotaan berkelanjutan di 
wilayah Jabodetabek. l

IHPS I 2022 UNGKAP 9.158 TEMUAN
Masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun atau 40 persen 
dari total kasus kerugian negara/daerah.

n  Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) I Tahun 2022 kepada pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Kom-
pleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menemukan sejumlah permasalahan 
di PT Taspen (Persero) dan anak 
perusaha an. Hal ini berdasarkan 
pemeriksaan kepatuhan atas pe-
ngelolaan Program Pensiun, Pro-

gram Asuransi Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 
(JKM), Investasi, Pendapatan, dan Biaya Opera-
sional Tahun Buku 2020 dan 2021 terhadap PT 
Taspen (Persero) dan anak perusahaan. 

Permasalahan yang ditemukan, antara lain 
Taspen belum optimal dalam memberikan la-
yanan klaim program pensiun. Tak hanya itu, 
Taspen juga belum membayarkan klaim JKM ke-
pada peserta aktif yang meninggal dunia sebesar 
Rp12,8 miliar. 

Selain itu, terdapat pembayaran klaim JKM 
yang tidak dibayarkan bersamaan dengan pem-
bayaran THT sebesar Rp29,53 miliar. Dikutip dari 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang 
diselesaikan pada April 2022 tersebut, BPK telah 
melaksanakan hasil analisis data klaim manfaat 
program THT dan JKM seluruh kantor cabang 
yang diunggah ke aplikasi Aplication Core Bisnis 
(ACB) dan/atau aplikasi Taspen Digital Enterpri-
se Services (T-Des) tahun 2020 dan 2021 yang 
diper oleh dari Divisi Kepesertaan serta hasil 
pengecek an pada Aplikasi T-Des. 

Dari analisis tersebut, diketahui bahwa ter-
dapat peserta aktif yang meninggal dunia yang 
telah mendapatkan haknya berupa manfaat pro-
gram THT namun belum mendapatkan haknya 
berupa manfaat program JKM. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan data peserta aktif yang meninggal 
dunia yang telah mengajukan klaim THT mulai 
Juli 2015 sampai dengan Agustus 2021 di se-
luruh kantor cabang dan informasi dari aplikasi 
T-Des diketahui sejumlah permasalahan. 

BPK menyatakan, terdapat 390 notas pem-
bayaran klaim THT namun klaim JKM-nya belum 
dibayarkan oleh Taspen dengan perkiraan nilai 
klaim JKM sebesar Rp12,8 miliar. Kemudian, 
terdapat pembayaran klaim JKM atas 686 notas 
sebesar Rp29,53 miliar yang pembayarannya 
dilakukan tidak bersamaan dengan pembayaran 
klaim THT. Hal tersebut mengakibatkan 390 pe-
serta belum mendapatkan hak dan tidak segera 
memanfaatkan dana klaim JKM serta 686 peserta 
tidak dapat segera memperoleh manfaat atas 
keterlambatan pembayaran JKM. 

BPK mengungkapkan, hal tersebut disebab-
kan oleh Asisten Manajer Bidang Layanan dan 
Man faat pada Kantor Cabang tidak segera mem-
proses klaim JKM dan melakukan perhitung an 
hak JKM. Selain itu, Kepala Cabang kurang 
optimal dalam melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan layan an manfaat klaim JKM. 

Atas hal tersebut, direksi Taspen memberikan 
tanggapan bahwa manajer layanan dan man-

faat kantor cabang telah melakukan proses 
dan perhitungan hak JKM sesuai ketentuan 
berlaku. Terhadap 390 klaim JKM telah di-
lakukan pembayaran sebanyak 369 klaim dan 

belum dilakukan pembayaran sebanyak 21 
klaim. Hal itu disebabkan rasio klaim pro-
gram JKM telah mencapai lebih dari 100 

persen sejak 2018. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan eva-

luasi dan penyesuaian tarif premi program 
JKM oleh Kementerian Keuangan. Faktor 

lainnya yakni akibat dari poin di atas saldo 
dana JKM tidak mencukupi untuk pembayaran 
klaim akibat jumlah pembayaran klaim JKM le-

bih tinggi dibandingkan premi yang diterima. l

BPK DORONG PERBAIKAN LAYANAN 
UNTUK PESERTA TASPEN
Rasio klaim program JKM telah mencapai lebih dari 100 persen sejak 2018.
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P
emerintah berencana mengubah 
skema penyaluran dana pensiun 
pegawai negeri sipil (PNS) dan 
pejabat negara dari manfaat pasti 
menjadi iuran pasti. Perubahan 
skema dianggap perlu karena be-

ban negara dalam membayar uang pensiun 
terus meningkat setiap tahunnya. 

Terkait rencana pemerintah tersebut, Wa-
kil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Agus Joko Pramono menilai pengelolaan 
dana pensiun sudah seharusnya diperbaiki. 
Pemerintah juga patut melakukan reformasi 
pengelolaan dana pensiun dari sisi kelemba-
gaan. 

Agus menilai, reformasi dana pensiun bisa 
dilakukan dengan menggabungkan penge-
lolaan dana pensiun PNS serta pegawai lem-
baga negara. Tujuannya untuk menciptakan 
suatu pooling dana pensiun dengan jumlah 
aset yang besar. Selain itu, untuk meningkat-
kan kapasitas pengelolaan dana pensiun. 

Ia mengatakan, anggaran dana pensiun 
yang harus dikeluarkan pemerintah per tahun 
berada di kisaran seratusan triliun rupiah. 
Agar persoalan beban pembayaran dana 
pensiun bisa diselesaikan, maka harus tercip-
ta dana kelolaan dengan jumlah ribuan triliun 
rupiah. 

“Anggaplah pembayaran pensiun Rp125 
triliun per tahun, lalu kemampuan lembaga 
pengelola menghasilkan margin sebesar lima 
persen per tahun. Dengan estimasi itu, agar 
pemerintah bisa efektif menganggarkan dana 
pensiun, maka aset yang harus terkumpul 
untuk menghasilkan Rp125 triliun per tahun 
adalah sebesar Rp2.500 triliun jika kemampu-
an menghasilkan margin sebesar lima per-
sen,” kata Agus saat berbincang dengan 
Warta Pemeriksa. 

Agus berpendapat, membuat pooling 
dana pensiun tersebut menjadi salah satu 
model yang bisa dipertimbangkan untuk 
mengatasi persoalan pengelolaan dana pen-

siun. Sebab, rencana pemerintah mengubah 
skema pensiun hanya bisa diterapkan bagi 
mereka yang masih bekerja. 

Pemerintah tidak bisa mengubah skema 
untuk orang yang sudah pensiun, kecuali 
mengubah undang-undang. Apalagi per-
ikatan itu dibuat saat orang itu masih bekerja. 
Artinya, skema apapun yang dibuat peme-
rintah, hanya akan berlaku bagi pekerja yang 
masih aktif. 

“Silakan kumpulkan seluruh pengelolaan 
dana pensiun, digabung antara PNS, dana 
pensiun BUMN, lembaga-lembaga lain, diga-
bung semua. Dengan itu, nanti akan tercipta 
sovereign wealth fund yang betul-betul spe-
ktakuler, yang angkanya ribuan triliun. Baru 
selesai masalah ini. Kalau tidak, akan sama 
saja karena hanya menggeser waktu perma-
salahan saja,” kata dia. 

Agus berharap pemerintah dapat me-
nemukan solusi yang bagus. “Tapi salah 
satu solusi yang saya tawarkan yaitu dengan 
menggabungkan seluruh dana pensiun yang 
eligible oleh pemerintah. Secara operasional 
pun digabung. Barulah ini akan membuat 
pemenuhan kewajiban pembayaran pensiun 
menjadi efektif untuk skema sekarang yang 
sedang berjalan,” ujar dia. l

n Agus Joko Pramono

BPK DORONG REFORMASI PENGELOLAAN 
DANA PENSIUN
Pemerintah tidak bisa mengubah skema untuk orang yang sudah pensiun, 
kecuali mengubah undang-undang.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan 
mendorong pemerintah untuk menyeim-
bangkan beban kompensasi subsidi listrik 
sehingga tercipta keadilan sosial. Sudah 
seharusnya komposisi beban kompensasi 
tidak lebih besar dibandingkan dengan 

beban subsidi. 
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kompensasi lis-

trik kepada golongan mampu akan dihapus. Dengan be-
gitu, akan mengurangi beban pemerintah dan dana nya 
dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan lain. 

“Selain itu, dalam pemeriksaan BPK masih ditemu-
kan adanya unsur pendapatan dan beban yang belum 
diperhitungkan, salah pembebanan yang mengakibat-
kan adanya kelebihan perhitungan subsidi dan kom-
pensasi listrik,” ungkap Pimpinan Pemeriksaan Keuang-
an Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto kepada 
Warta Pemeriksa. 

Dia menjelaskan, pemberian subsidi listrik timbul 
karena perbedaan antara harga jual listrik yang ditetap-
kan pemerintah dengan biaya yang dikeluarkan PLN 
untuk memproduksi tenaga listrik yang dikenal dengan 
Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL). Ke-
menterian Keuangan telah mengeluarkan peraturan 
terkait mekanisme pembayaran subsidi listrik. 

Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah me-
netapkan biaya-biaya yang bisa dikelompokkan dalam 
komponen BPP TL dan biaya-biaya yang tidak bisa di-
masukkan dalam komponen tersebut. “Berdasarkan hal 
tersebut, sebetulnya kendali pemerintah atas efisiensi 
sudah berjalan,” ujar Hendra.

Akan tetapi, ujarnya, terdapat mekanisme kompen-
sasi listrik dari pemerintah yang timbul atas golongan 
tarif nonsubsidi atau golongan mampu. Tarif listrik 
seharusnya mengikuti mekanisme pasar sesuai formula 
yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. “Na-
mun, karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaik-
kan tarif listrik pada golongan nonsubsidi (mampu) ini, 
maka pemerintah memberikan kompensasi,” ujarnya. 

Serupa dengan pemberian subsidi listrik, pemberian 
subsidi BBM diberikan karena ada perbedaan antara 
harga jual BBM dan LPG tabung 3 kg yang ditetapkan 
pemerintah dengan biaya produksi yang dikeluarkan 
oleh Pertamina. BPK pun melakukan reviu atas ling-
kungan pengendalian dalam kegiatan penjualan dan 
pendistribusian BBM dan LPG tabung 3 kg, serta per-
hitungan subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG ta-
bung 3 Kg tahun 2021. Hasilnya, menunjukkan adanya 
kelemahan yang masih perlu diperbaiki. 

Hal itu antara lain koordinasi yang kurang optimal 
oleh fungsi yang ada dalam struktur organisasi Pertamina 
setelah terbentuknya holding dan subholding serta pe-
laksanaan digitalisasi SPBU yang belum optimal. Kemu-
dian, tidak tertibnya pencatatan aktivitas dan pemakaian 
JBT minyak solar kapal sehingga penyalurannya tidak da-
pat dipertanggungjawabkan. “Kemudian, tidak tertibnya 
pencatatan penyaluran LPG tabung 3 kg sehing ga tidak 
dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hendra. 

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan terkait 
subsidi listrik yang mengungkapkan permasalahan 
antara lain susut trafo pembangkit belum didefinisikan 
dan ditetapkan dalam regulasi. Susut trafo pembangkit 
dapat terjadi ketika terdapat selisih antara energi yang 
diterima dan disalurkan dalam peralatan trafo di suatu 
pembangkit yang sampai dengan periode pemeriksaan 
tahun 2021 dicatat dalam pemakaian sendiri sentral 
adalah sebesar 986 juta kWh. 

Hal tersebut akan berdampak pada penurunan BPP 
TL tahun 2021 sebesar Rp1,21 triliun dan penurunan 
nilai subsidi listrik tahun 2021 sebesar Rp309,87 miliar. 
Hasil pemeriksaan juga menyatakan, PLN kurang cer-
mat dalam melakukan pengelompokkan pembangkit 
yang meliputi pembangkit milik sendiri, pembangkit 
sewa, pembangkit proyek, dan pembangkit indepen
dent power producer (IPP) yang komponen bahan 
bakarnya ditanggung oleh PLN. l

n Hendra Susanto

MEWUJUDKAN PEMERATAAN 
ENERGI YANG BERKELANJUTAN
Pemberian subsidi BBM juga menunjukkan adanya kelemahan yang masih perlu diperbaiki.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah me-
laksanakan pemeriksaan kepatuhan atas 
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik 
dan perhitungan subsidi listrik tahun 2021 
di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
atau PLN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 

diketahui bahwa PLN menghitung nilai subsidi listrik ta-
hun anggaran 2021 sebesar Rp58,88 triliun (unaudited). 

Kemudian, BPK telah melakukan koreksi kurang atas 
perhitungan PLN sebesar Rp1,0 triliun dan PLN telah 
menerima koreksi tersebut. Dikutip dari laporan hasil pe-
meriksaan (LHP) yang dirampungkan pada Juni 2022, ni-
lai subsidi listrik TA 2021 menjadi sebesar Rp57,88 triliun 
(audited) yang terdiri dari subsidi murni sebesar Rp49,8 
triliun dan diskon tarif sebesar Rp8,08 triliun. 

Perhitungan tersebut telah dituangkan dan ditanda-
tangani bersama oleh BPK dan PLN dalam berita acara 
pemeriksaan subsidi listrik TA 2021 pada 12 Mei 2022. 
Dalam laporan tersebut, BPK juga menyajikan sejumlah 
temuan pemeriksaan ketidakpatuhan PLN dalam kegiat-
an usaha penyediaan tenaga listrik. Salah satu permasa-
lahan tersebut antara lain PT PLN kurang berkoordinasi 
dengan Kementerian ESDM terkait pengaturan dan pe-
netapan susut trafo pembangkit dalam proses penyalur-
an tenaga listrik dari pembangkit ke gardu induk. 

Selain itu, PT PLN belum proaktif melakukan kajian 
dan merumuskan prosedur pengendalian atas susut tra-
fo pembangkit. Hal ini mengakibatkan nilai susut trafo 
sebesar 986.238.161 kWh tidak terukur dalam pengam-
bilan keputusan pengendalian biaya pokok penyediaan 
tenaga listrik. 

Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN 
agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait 
pengaturan dan penetapan susut trafo pembangkit dan 
memerintahkan Kepala Satuan Pusat Keunggulan me-
lakukan kajian dan merumuskan prosedur pengendalian 
atas susut trafo pembangkit dalam upaya efisiensi pe
nyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik. 
Selain itu, BPK juga menemukan PLN belum optimal 
dalam merencanakan dan melaksanakan pengembang-
an pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). 

PLN merencanakan program pengembangan pem-

bangkit EBT sebesar 20,9 GW dalam RUPTL PLN tahun 
2021-2030. Hal itu guna mencapai target bauran EBT 
sebesar 23 persen tahun 2025 sesuai Kebijakan Energi 
Nasional (KEN). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 
PLN tidak optimal dalam merencanakan dan memantau 
kemajuan pengembangan pembangkit EBT. PLN juga 
belum membuat keputusan lebih lanjut atas 38 per-
janjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) EBT berkapasitas 
806,54 MW yang belum mendapatkan pembiayaan. Hal 
tersebut mengakibatkan PLN belum secara optimal da-
pat mendukung pencapaian bauran EBT secara nasional 
dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya dan kean-
dalan sistem kelistrikan PLN. Hal tersebut disebabkan 
oleh direksi PLN belum memiliki database pengembang-
an pembangkit EBT yang terintegrasi dan informatif. 

PLN juga belum melakukan penilaian risiko untuk 
setiap pembangkit EBT yang direncanakan sebagai 
dasar penyusunan langkah pengendalian dan mitigasi 
risiko pengembangan masing-masing pembangkit EBT. 
Atas permasalahan tersebut, direksi PLN menanggapi 
bahwa dalam rangka penyusunan RUPTL 2021–2030, 
PLN secara umum menyusun kajian generation expan
sion planning berupa identifikasi potensi sumber energi 
yang tersedia dan dampak, risiko, keuntungan dan 
manfaatnya terhadap sistem kelistrikan. l

BPK KOREKSI 
PENGHITUNGAN 
SUBSIDI LISTRIK PLN
PLN belum secara optimal dapat 
mendukung pencapaian bauran EBT 
secara nasional.

adrian hernandez-unsplash
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I
ntegritas merupakan hal yang tak bisa 
ditawar. Setiap insan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), wajib memegang teguh 
integritas dalam menjalankan tugasnya. 

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara III BPK sekaligus Ketua 

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK 
Achsanul Qosasi menegaskan, BPK terus 
memperkuat penegakan integritas. Menurut 
Achsanul, saat ini BPK sudah lebih siap dan 
lebih baik dalam merespons dugaan-dugaan 
pelanggaran kode etik. 

“Kalau ada yang bilang kok sekarang 
malah semakin banyak pelanggaran yang ter-
jadi, saya memandang bahwa justru itu salah 
satu indikator bahwa sistem telah berjalan,” 
ujar Achsanul kepada Warta Pemeriksa. 

BPK sudah lebih mampu untuk meng-
identifikasi, menyelidiki, dan mengungkap 
sejumlah pelanggaran kode etik. Selain itu, 
menurut Achsanul, laporan pengaduan ke 
Inspektorat Utama (Itama) BPK juga menun-
jukkan adanya peningkatan kepercayaan dari 
para pegawai terhadap sistem pelaporan 
yang dimiliki BPK. 

“Pelapor juga percaya bahwa setiap lapor-
an akan ditindaklanjuti dan kerahasiaannya 
juga terjamin, baik kerahasiaan identitas pe-
lapor maupun kerahasiaan materi laporan,” 
ujarnya.  

Upaya penegakan integritas telah dibagi 
ke dalam tiga komponen dengan frasa yang 
mudah diingat, yaitu “Trilogi Pembangu-
nan Integritas”. Ketiga komponen tersebut 
yakni pembangunan budaya integritas, 
pembangun an sistem, dan penegakan inte-
gritas. 

Achsanul menyampaikan, pembangunan 
budaya integritas bertujuan agar pimpinan 
dan pegawai BPK secara sadar memilih untuk 
tidak melakukan pelanggaran. Hal ini karena 
insan BPK sudah memahami standar moral 
dan etika yang tinggi dalam bentuk budaya 
integritas.

Komponen ini antara lain fokus pada ko-
mitmen dari pimpinan BPK (tone from the 

top), diseminasi, kampanye, dan edukasi 
nilai-nilai dasar untuk membangun kesadaran 
berintegitas.

Komponen kedua yaitu pembangunan sis-
tem bertujuan untuk mencegah dan menjaga 
agar pelaksana BPK tidak melanggar integri-
tas. Pada komponen ini, butir kegiatan yang 
dilakukan adalah penerapan Fraud Control 
System (FCS) dan Sertifikasi ISO 37001:2016 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan. FCS 
merupakan sebuah pendekatan holistik untuk 
mengendalikan pelanggaran dan kecurangan 
di internal BPK.

Kemudian yang terakhir adalah penegakan 
integritas berupa penerapan sanksi secara te-
gas, cepat, dan konsisten untuk memberikan 
efek jera. BPK juga membangun kerja sama 
dengan aparat atau instansi penegak hukum 
sehingga diharapkan pelaksana BPK tidak be-
rani melanggar karena takut terkena sanksi. l

MEMPERKUAT PENEGAKAN INTEGRITAS
Achsanul menekankan, BPK menerapkan zero tolerance 
untuk pelanggaran integritas.

n Achsanul Qosasi
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memiliki peran penting dalam 
proses penegakan hukum ter-
kait perkara yang menyebabkan 
kerugian negara. BPK memiliki 
kewenangan melakukan penghi-

tungan kerugian nega-
ra dan memberikan 
keterangan ahli, baik 
dalam proses penyidikan 
maupun di ranah per-
sidangan.

Seperti dikutip dari 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I 2022, BPK 
sepanjang periode 2017-se-
mester I 2022, menyampaikan 
25 laporan 
hasil pe-
meriksaan 
investigatif (PI) 
dengan nilai indi-
kasi kerugian negara/
daerah sebesar Rp31,55 triliun 
dan 311 laporan hasil penghi-
tungan kerugian negara (PKN) 
dengan nilai kerugian negara/
daerah sebesar Rp57,53 triliun 
kepada instansi 
yang berwenang. 
BPK juga telah 
melaksanakan pem-
berian keterangan ahli 
(PKA) atas 324 kasus 
pada tahap persidangan.

Dari 25 laporan hasil 
PI yang sudah disampai-
kan, sembilan laporan telah 
dimanfaatkan dalam proses pe-
nyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam 
proses penyidikan. Seba nyak dua laporan PI 
dilaksana kan pada pemerintah pusat, 11 lapor-
an pada pemerintah daerah dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), dan 12 laporan pada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kemudian, dari 311 laporan hasil PKN 

yang telah disampaikan, 46 laporan sudah 
dimanfaat kan dalam proses penyidikan dan 
265 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas 
pe nyidikan sudah lengkap). Dari laporan ter-
sebut, sebanyak 52 PKN dilaksanakan pada 
pemerintah pusat, 214 PKN pada pemerintah 
daerah dan BUMD, serta 45 PKN pada BUMN.

Selain itu, sebanyak 324 pemberian kete-
rangan ahli di 

persidangan 
seluruhnya 

digunakan da-
lam tuntutan oleh 

JPU. Secara lebih de-
tail, sebanyak 53 PKA 
dilakukan pada tingkat 
pemerintah pusat, 211 
PKA pada pemerintah 
daerah dan BUMD, 
dan 60 PKA pada 
BUMN.

IHPS I 2022 juga 
memuat hasil 
pemantauan 
penyelesaian 
ganti keru-
gian negara/

daerah perio-
de 2005-semester 
I 2022 dengan 

status telah ditetap-
kan. Nilai penyelesaian 

ganti kerugian negara/daerah 
tersebut tidak termasuk nilai kerugian 

negara/daerah dari hasil penghitungan 
kerugian negara atas permintaan instansi yang 
berwenang dalam rangka penanganan kasus 
tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian 
negara/daerah yang telah ditetapkan selama 
periode 2005-semester I 2022 adalah sebesar 
Rp4,56 triliun. l

KONTRIBUSI BPK DALAM PENEGAKAN HUKUM 
DI TANAH AIR
Sepanjang 2017-semester I 2022, BPK menyampaikan laporan penghitungan kerugian 
negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun.
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P
ada akhir tahun 2022, Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) mencatatkan 
prestasi gemilang di tingkat inter-
nasional. BPK terpilih sebagai Ketua 
Panel Auditor Eksternal PBB (Chair 
of Panel of External Auditors of the 

United Nations, the Specialized Agencies and 
the International Atomic Energy Agency) untuk 
periode 2023. 

Prestasi gemilang ini ditorehkan setelah BPK 
dinominasikan sebagai ketua oleh SAI anggota 
Panel di pertemuan Panel ke-62 (the 62nd Regu-
lar Session of the UN Panel of External Auditors) 
yang berlangsung pada 28-29 November 2022 di 
Santiago, Chile. Keketuaan di Panel Auditor Eks-
ternal organisasi PBB ini pun semakin membukti-
kan pengakuan dunia internasional atas kapasitas 
BPK sebagai lembaga pemeriksa profesional. 

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Interna-
sional BPK Yudi Ramdan menjelaskan, terpilihnya 
BPK sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB 
juga semakin mempertegas peran aktif dan kon-
tribusi Indonesia di dunia internasional.

Prestasi ini ditorehkan BPK setelah dinomin-
asikan sebagai ketua oleh supreme audit institu
tions (SAI) anggota Panel yang hadir di Panel ke-
62 Auditor Eksternal. Pertemuan digelar secara 
hibrida di Santiago, Cile pada 28-29 November 
2022.

Sebanyak 11 SAI anggota Panel yang terdiri 
dari SAI Chile, China, Prancis, Jerman, India, 

Indon esia, Italia, Filipina, Swiss, Rusia dan Inggris 
hadir secara langsung. Sedangkan SAI Ghana 
berpartisipasi secara virtual.

Pertemuan tahunan Panel Auditor Eksternal 
ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan ma-
sukan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja 
dan keuangan di lingkungan lembaga-lembaga 
PBB. Setelah ini, BPK akan menjalankan tugas 
dan perannya, serta akan memimpin pertemuan 
Panel ke-63 di Markas Besar PBB di New York, 
Amerika Serikat pada 20-21 November 2023.

Sebelumnya, BPK juga sempat terpilih seba-
gai Wakil Ketua United Nations Panel of External 
Auditors untuk periode 2022. Dengan keputusan 
ini, Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan 
dan memimpin rapat apabila ketua berhalangan. 

Termasuk juga mewakili Panel di hadapan 
badan, komite, pembacaan eksekutif, dan hal-
hal lain sesuai permintaan ketua. Selain itu, juga 
menjalankan fungsi ketua dalam keterkaitan di 
mana ketua berhenti menjadi anggota panel. l

BPK JADI KETUA PANEL AUDITOR EKSTERNAL PBB
Sebelumnya, BPK juga sempat terpilih sebagai Wakil Ketua United Nations 
Panel of External Auditors untuk periode 2022. 
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PENGHARGAAN BPK 
TAHUN 2022
Pada tahun 2022, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
memperoleh beragam penghargaan, baik level nasional maupun 
internasional, sebagai pengakuan atas kinerja lembaga.

OPINI WTP 15 KALI 
BERTURUT-TURUT
BPK menerima 
penghargaan dari Kemenkeu 
karena capaian opini wajar 
tanpa pengecualian (WTP) 
atas laporan keuangan (LK) 
tahun 2021 dan meraih WTP 
15 kali berturut-turut sejak 
LK tahun 2007.

BPK meraih empat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam 
Pembangunan Zona Integritas (ZI), yaitu pada satuan kerja (satker) Auditorat Utama 
Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK 
Perwakilan Provinsi Riau. Penghargaan dengan predikat WBBM merupakan penghargaan 
tertinggi dalam program pembangunan zona integritas. Untuk dapat memperoleh 
predikat tersebut, satker harus mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
terlebih dahulu dan melalui serangkaian penilaian, baik penilaian internal oleh 
Inspektorat Utama BPK maupun penilaian oleh tim penilai nasional Kementerian PANRB.

PENGHARGAAN WBBK
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BRONZE WINNER MAJALAH WARTA PEMERIKSA
Majalah Warta Pemeriksa meraih penghargaan bronze winner dalam 
The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. 
Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022.

JDIH NASIONAL TERBAIK I 
TAHUN 2022
BPK RI memperoleh penghargaan sebagai Anggota JDIH 
Nasional Terbaik I Tahun 2022 kategori lembaga negara. 
Penghargaan diberikan pada Pertemuan Nasional 
Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota 
JDIH Nasio nal Terbaik Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 
18 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM.

LEMBAGA TERPOPULER 
DI MEDIA CETAK TAHUN 2021 
BPK meraih penghargaan sebagai lembaga terpopuler 
di media cetak tahun 2021 dalam The 7th Public 
Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. 
Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah 
pada 25 Maret 2022.

BRONZE WINNER 
ANUGERAH HUMAS 

INDONESIA 2022
BPK menerima penghargaan 
bronze winner untuk kategori 

kanal digital subkategori 
aplikasi pada ajang Anugerah 

Humas Indonesia 2022 yang 
diselenggarakan oleh 

Humas Indonesia pada tanggal 
30 Oktober 2022 di Malang.
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Peringkat 1 atas capaian dalam 
perencanaan kebutuhan dan 
mutasi kepegawaian.

Implementasi manajemen 
ASN terbaik.

Peringkat 4 atas capaian dalam 
penerapan pemanfaatan 
data-sistem informasi dan CAT.

Dalam BKN Awards 2022 yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2022 
di Batam, BPK memperoleh tiga penghargaan yaitu:

BKN AWARDS

Peringkat 1
Diberikan kepada

Bima Haria Wibisana
Kepala

Atas capaian dalam
Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian

BKN AWARD 2022
NON KEMENTERIAN TIPE BESAR

RAPAT KOORDINASI
NASIONAL
KEPEGAWAIAN
2022

Badan Kepegawaian Negara

TERBAIK II 
INHOUSE MAGAZINE
Majalah Warta Pemeriksa berhasil mendapat kan 
Terbaik II untuk kategori Penerbitan Media 
Internal (Inhouse Magazine) Kementerian/
Lembaga, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi 
Negeri. Penghargaan diberikan pada Malam 
Anugerah Media Humas 2022 yang diselenggara-
kan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 
di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
pada Kamis 24 November 2022.

SISTEM MERIT 
MANAJEMEN ASN 
KATEGORI SANGAT BAIK
BPK menerima penganugerahan dari Komisi 
ASN dengan kategori SANGAT BAIK dalam 
penerapan Sistem Merit Manajemen ASN. 
Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB 
Azwar Anas pada acara Anugerah Meritokrasi 
2022 Komisi ASN di Jakarta, 8 Desember 2022.
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