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SOROTAN

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) berge-
rak lebih awal melakukan pemeriksaan 
atas upaya pemerintah menanggulangi 
pandemi Covid-19. Langkah ini di-
lakukan karena desain dan implementasi 
kebijakan dalam kondisi kedaruratan 

berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola.
Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK Agung Firman 

Sampurna dalam webinar “Persiapan Pemeriksaan atas 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19” di 
Jakarta, Selasa (22/9). Topik yang dibahas pada webi-
nar tersebut adalah “Kebijakan Pemerintah Daerah, Ru-

mah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam 
Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”.

Di awal diskusi, Agung menyatakan BPK telah me-
mulai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi 
Covid-19 yang di dalamnya mencakup pemeriksaan 
atas program pemulihan ekonomi nasional. Kickoff 
dan entry meeting telah dilaksanakan pada 8 dan 
14 September 2020. Saat ini, seluruh tim pemerik-
sa dari berbagai Auditorat Keuangan Negara terus 
melaksanakan pengumpulan data dan informasi. 
“Pengumpul an data dan informasinya sejatinya telah 
kami mulai sejak tiga bulan lalu,” ucap dia.

Mencegah Risiko 
Tata Kelola 
Penanganan Covid-19

Kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya 
upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan 
akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang 
berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif.

n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna
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Agung mengatakan, sedari awal ia menyatakan 
implementasi kebijakan dalam kondisi kedarurat-
an berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata 
kelola. Risiko itu salah satu satunya mengenai 
lemahnya koordinasi dalam menghadapi pandemi 
Covid-19, baik antara kementerian dan lembaga di 
tingkat pemerintah pusat maupun antara peme-
rintah pusat dan pemerintah daerah. Lemahnya 
koordinasi berpotensi menimbulkan risiko stra-
tegis pencapaian tujuan program penanganan 
Covid-19 dan risiko operasional implementasi pro-
gram di lapangan.

“Kurang memadai atau kurang tepatnya desain 
dan implementasi pengendalian internal masa daru-
rat yang menimbulkan risiko ketidakpatuhan bahkan 
kecurangan atau fraud, inefisiensi dalam pengguna-
an sumber daya publik termasuk dana bantuan, tidak 
efektifnya pengelolaan sumber daya yang antara lain 
tecermin dari tidak tercapainya tujuan government 
expenditure yang di dalamnya termasuk tidak tepat-
nya penyaluran bantuan sosial,” ucap dia.

Risiko terakhir adalah risiko pemeriksaan, ya-
itu ketika hasil pemeriksaan tidak mencerminkan 
kondisi sebenarnya akibat lemahnya pengendalian 
internal dan keterbatasan akses terhadap sumber 
data dalam kondisi darurat seperti saat ini.

Pemeriksaan BPK kali ini dilakukan dengan 
meng identifikasi berbagai risiko tersebut dan me-
ngembangkan pendekatan pemeriksaan yang me-
liputi aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan atas 
seluruh lingkup keuangan negara. “Oleh karena itu 
kami istilahkan pemeriksaan penanganan Covid-19 
sebagai Risk Based Comprehensive Audit,” ucap dia.

Ia menambahkan, kebutuhan dalam imple-
mentasi kebijakan yang bersifat masif dan me-
libatkan pemerintah pusat dan seluruh jajaran 
pemerintah daerah, menempatkan peran strategis 
Kementerian Dalam Negeri dalam menjalin sinergi 
antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam 
kebijakan implementasi maupun pengawasan-
nya. Sehubungan dengan penanganan Covid-19, 
Kementerian Dalam Negeri diketahui telah me-
nyusun sejumlah regulasi bagi daerah, termasuk 
refocusing dan relokasi anggaran, percepatan pe-
nyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dan pem-
bentukan gugus tugas di daerah.

Sejumlah kebijakan tersebut bertujuan agar 
pemerintah daerah responsif dan proaktif dalam 
penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, tetap 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 
dengan tata kelola yang semakin transparan dan 
akuntabel serta disiplin dalam menerapkan pro-
tokol kesehatan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah sebagai 
ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, 
memiliki peran penting yang sangat menentukan 
keberhasilan berbagai program pemerintah, khu-
susnya dalam konteks penanganan pandemi Co-
vid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Agung menambahkan, penanganan pandemi 
Covid-19 membutuhkan model komunikasi dan 
koordinasi yang efektif yang dapat mendukung 
pelaksanaan tugas besar ini. Dengan komunikasi 
dan koordinasi yang efektif, kata dia, akan tercipta 
suasana kerja yang kondusif. Model komunikasi 
dan koordinasi inilah yang akan membangun kola-
borasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga 
di pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat 
dan daerah.

Terkait tema diskusi, ia mengatakan melonjak-
nya pasien Covid-19 diikuti pula dengan semakin 
padatnya fasilitas isolasi dan instalasi gawat daru-
rat di berbagai rumah sakit (RS). RS rujukan mem-
butuhkan penambahan perangkat medis seperti 
ventilator, obat-obatan, hingga tenaga medis.

n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

n  Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, 
 Bahrullah Akbar
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“Saat ini, sejujurnya kita berada dalam situasi 
yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, desain 
kebijakan yang tepat dan implementasi yang res-
ponsif serta proaktif adalah hal yang sangat ditung-
gu,” ucap dia.

Agung menegaskan, kehadiran BPK untuk 
melakukan pemeriksaan di tengah masih berlang-
sungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya 
bertujuan mengawal transparansi dan akuntabili-
tas. BPK ingin responsif dan membantu mengiden-
tifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat 
segera diatasi dengan kebijakan yang solutif. Peme-
riksaan ini juga menjadi instrumen yang penting 
dan strategis untuk memitigasi berbagai risiko yang 
mungkin timbul dalam kondisi kedaruratan seba-
gaimana peng alaman empiris sebelumnya.

Dalam webinar yang sama, Anggota V/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah 
Akbar mengatakan, pandemi berdampak pada 

perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan 
penerimaan negara, dan peningkatan belanja 
serta pembiayaan. Atas dasar itu, pemerintah me-
netapkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Pena nganan Pandemi Covid-19 menjadi un-
dang-undang.

BPK, ungkap Bahrullah, juga telah bergerak 
cepat dengan lebih dulu melakukan pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang 
di dalamnya termasuk pemeriksaan atas program 
pemulihan ekonomi nasional.

BPK berharap ada keselarasan kebijakan antara 
pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan 
Covid-19 dengan mempertimbangkan kemampuan, 
keuangan, sumber daya manusia, dan strategi pe-
nanganan yang tepat. Selain itu, keselarasan dalam 
penanganan kesehatan, persiapan jaring peng-
aman sosial, dan dampak ekonomi.

Bahrullah menyatakan, BPK hadir dalam rangka 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pe-
ngelolaan keuangan negara dalam situasi darurat 
Covid-19. BPK pun sudah merumuskan beberapa 
kebijakan terkait pemeriksaan dalam masa pande-
mi Covid-19.

Kebijakan pertama adalah pemeriksaan berbasis 
risiko secara menyeluruh (comprehensive audit). Com-
prehensive audit dilakukan melalui tiga jenis pemerik-
saan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ki-
nerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap 
pengelolaan dan tanggung jawab keuang an negara 
dalam penanganan pandemi Covid-19.

Cakupan pemeriksaan antara lain meliputi refo-
cusing dan realokasi anggaran untuk penanganan 
Covid-19, tambahan belanja negara/daerah, dan 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPK 
juga melakukan observasi secara terstruktur atas 
perkembangan kebijakan, regulasi, dan implemen-
tasinya.

Berikutnya adalah kajian komprehensif dengan 
fokus pada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko 
keuangan negara dalam penanganan pandemi 
Covid-19. Pemeriksaan tersendiri dibagi dua, yaitu 
kepatuhan dan kinerja. “Tujuan pemeriksaan kepa-
tuhan adalah menilai apakah realokasi dan refocu-
sing, penanganan bidang kesehatan, penanganan 
bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi 
terkait pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah 
telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-un-
dangan. Sementara kinerja bertujuan untuk melihat 
efektivitas upaya pemerintah dalam penanganan 
pandemi Covid-19.” l

n Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal ZA

n Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
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PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Gerak BPK

Tujuan Pemeriksaan Pendekatan Pemeriksaan: 
Risk-based 
Comprehensive Audit

29 MEI 2020 30 JUNI  2020 JULI 20208 MEI 2020MARET - APRIL 2020

BPK melakukan rapat 
konsultasi dengan 
Komisi XI DPR RI untuk 
membahas peng-
awasan kebijakan 
pemerintah dalam 
rangka penanganan 
dan penanggulangan 
pandemi Covid-19.

BPK melakukan 
Kajian Pengelolaan 
Keuangan Negara 
dalam Penangan an 
dan Mitigasi Risiko 
Pandemi Covid-19

Untuk menilai efektivitas, transparansi, 
akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara da-
lam kondisi darurat pandemi Covid-19.

7 Pertanyaan Pemeriksaan

BPK melakukan rapat 
konsultasi dengan 
Timwas Penanganan 
Bencana DPR RI mem-
bahas pelaksanaan 
fungsi dan tugas BPK 
dalam pena nganan 
bencana pandemi Co-
vid-19.

BPK melakukan rapat 
konsultasi dengan 
pim pinan DPR RI me-
ngenai pemeriksaan 
dan tanggung jawab 
keuangan negara 
dalam penangan an 
Covid-19.

Sidang Badan Peme-
riksa Keuangan me-
mutuskan akan me-
lakukan pemeriksaan 
penanganan pandemi 
Covid-19 secara kom-
prehensif.

Pemeriksaan menyeluruh berbasis risiko 
dengan gabungan tujuan ketiga jenis 
pemeriksaan.

Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? 
Untuk apa saja?

Berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan? 
Apakah sesuai peruntukannya? Tepat salur?

Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak 
yang berhak menerima? 
Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga?

Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, 
dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi?

Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan 
anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19?

Apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
masa pandemi Covid-19?

Apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi 
Covid-19 telah dilakukan dengan memadai?

1

2

3

4

5

6

7

Memberikan perhatian 
pada pergeseran 
anggaran dalam APBN 
dan APBD tahun 2020 
yang dialokasikan 
untuk penanganan
Covid-19.

Dilakukan terhadap 
program/kegiatan 
penanganan p dandemi 
yang dilakukan oleh
pemerintah. Bertujuan 
untuntukuk menmenilailaii
efektivitas program.

Berfokus pada kepatuhan 
ddan penge dndalilia in i tnternall
d ldalam penggunaan
keuangan negara untuk 
menangani Covid-19,
termasuk pemeriksaan 
investigasi.

Pemereriksaan 
Keuangngan

Pemerieriiksaksak an 
Kinerja

PemP eriksaan 
Denngangan Tujuan 
Tertentu u (PD( TT)
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PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Lingkup Pemeriksaan

JULI 2020 28 JULI 2020 8 SEPTEMBER 2020 14 SEPTEMBER 2020 22 SEPTEMBER 2020 24 SEPTEMBER 2020

AKN VI BPK menggelar 
rapat koordinasi teknis 
(rakornis) persiapan 
pemeriksaan anggaran 
pandemi Covid-19.

1. Refocusing 
 dan realokasi

2. PC PEN:
    l  Penanganan 
  Kesehatan
    l  Perlindungan Sosial
    l  Insentif Usaha
    l  UMKM
    l  Pembiayaan Korporasi
    l  Sektoral K/L & Pemda
  (Public and Non Public 
  Goods, Burden Sharing)

3. Pengadaan barang 
 dan jasa masa darurat 

bencana

4. Manajemen 
 Penanggulangan 
 Bencana

l  APBN murni sebelum pandemi

l  APBN-P:
 * Refocusing kegiatan dan 
  realokasi anggaran K/L
 * Penghematan belanja K/L
 * Realokasi cadangan dari BUN
 * Penghematan dari transfer ke
  daerah dan dana desa (BUN)

l APBD murni-refocusing 
 dan realokasi

l APBD perubahan:
 * Alokasi TKDD ke pemerintah 
  daerah
 * Refocusing kegiatan dan
  realokasi APBD pos BTT dan
  belanja bansos menjadi 
  belanja penanganan 
  pandemi Covid-19

l  Anggaran BI dan LPS

l  CSR, Bina Lingkungan BUMN/
BUMD

l  Dana masyarakat yang dikelola 
 BNPB/BPBD

l  Stimulus dalam APBN 2020 
 (sebelum pandemi Covid-19)

l  APBN-P untuk belanja penanganan kesehat an, 
perlindungan sosial, penanganan dampak eko-
nomi dan keuangan (termasuk PEN)

l  Alokasi APBD-P pemda untuk pena nganan 
kesehatan, perlindungan sosial, dan pena-
nganan dampak ekonomi dan keuangan

l  Alokasi anggaran Bank Indonesia

l  Alokasi anggaran LPS

l  Alokasi dana CSR dan Bina Lingkungan BUMN/D

l  Alokasi hibah dan donasi masyarakat yang di-
kelola BNPB.

Perencanaan, penganggaran, implementasi, 
monev dan pengawasan, pelaporan dan per-
tanggungjawaban.

l  K/L pemangku kebijakan
l  Entitas pelaksana kebijakan
l  Entitas dan masyarakat penerima manfaat 
 dan bantuan

BPK dan Pemerintah 
gelar kick-off meeting 
pemeriksaan atas pen-
gelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara 
dalam penanganan pan-
demi Covid-19 di Istana 
Negara.

BPK menggelar entry 
meeting pemeriksaan 
atas pengelolaan dan 
tanggung jawab ke-
uangan negara dalam 
penanganan pandemi 
Covid-19 secara vir-
tual.

Badiklat BPK menyeleng-
garan webinar persiapan 
pemeriksaan penangan-
an pandemi Covid-19 
dengan topik “Kebijakan 
Pemerintah Daerah, Ru-
mah Sakit Umum Daerah 
(RSUD), dan RS Swasta da-
lam Penanganan Pandemi 
Covid-19 di Indonesia”.

Rakor Pokja Pemeriksaan 
Tematik AKN V. Salah sa-
tu pemeriksaan tematik 
yaitu pemeriksaan atas 
penanganan dampak 
pandemi Covid-19.

PROGRAM/
KEGIATAN

SUMBER 
(KEUANGAN 
NEGARA)1 2

ALOKASI 
(KEUANGAN 
NEGARA)3

SIKLUS 
BUDGET4

PEMANGKU 
KEPENTINGAN5

Sumber: Ditama Revbang dan Tim DSR


