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Salam Tanjidor! Pembaca setia Buletin 
Tanjidor sekalian, semoga senantiasa 
diberikan kesehatan oleh Allah SWT, 
disini kami akan memberikan berbagai 
informasi edisi Triwulan kedua 
April- Mei-Juni 2021, yaitu mengenai 
kegiatan-kegiatan tekhnis maupun non 
tekhnis di BPK Perwakilan DKI Jakarta.

Kami megharapkan kepada pembaca 
untuk dapat memberikan kritik dan 
sarannya agar Buletin ini dapat terus 
memberikan informasi lebih baik dan 
akurat. 

Akhir kata kami sampaikan terima 
kasih. Salam Tanjidor.
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BUKITTINGGI, Humas BPK – Anggota 
V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara V, Bahrullah Akbar menjadi 
narasumber utama dalam kuliah umum 
di Institut Pemerintah Dalam Negeri 
(IPDN). Kuliah umum yang dikemas 
dalam acara BPK Goes to Campus 
ini dilaksanakan di IPDN Kampus 
Sumatera Barat, di Bukittinggi, pada 
Senin (4/5/2021).

Di hadapan ratusan praja IPDN yang 
hadir baik secara fisik terbatas maupun 
virtual, Bahrullah mengajak seluruh 
peserta untuk lebih memahami 
mengenai pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Dalam 
kesempatan tersebut, Bahrullah juga 
memaparkan tentang tugas, fungsi, dan 
wewenang BPK.

Menurut Bahrullah, BPK dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, 
membutuhkan dukungan dari 
masyarakat khususnya akademisi, 
dalam membangun transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara. Hal ini bertujuan 
agar pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara menjadi lebih 
transparan dan akuntabel.

“BPK mengharapkan sinergi dengan 
perguruan tinggi dapat lebih mendorong 
terwujudnya pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel di masa yang 
akan datang,” ungkap Bahrullah  

 
Akbar pada kuliah umum dengan tema 
“Akuntabilitas Untuk Semua” tersebut.

Kepada praja IPDN, Anggota 
BPK menjelaskan bahwa untuk 
memastikan pengelolaan keuangan 
negara dilakukan secara benar, maka 
para pengelola keuangan negara 
harus melaksanakan pengelolaan 
keuangannya secara transparan 
dan akuntabel. Untuk menjamin 
transparansi dan akuntabilitas, Undang-
Undang mengamanatkan BPK untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara/daerah 
tersebut.

“BPK sebagai lembaga pemeriksa 
mempunyai tugas dan wewenang 
untuk melakukan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara/daerah,” jelasnya. 
Apabila pengelolaan keuangan negara 
dilaksanakan secara transparan dan 
akuntabel, maka tujuan pengelolaan 
keuangan negara untuk mewujudkan 
kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Jakarta, Humas BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta – Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) menggelar acara 
Halal Bihalal Virtual. Acara tersebut 
diselenggarakan pada Selasa, 18 Mei 
2021, yang berlangsung dari pukul 
09.30 s.d. 11.00 WIB. Acara Halal 
Bihalal Virtual ini dihadiri oleh Ketua 
dan Wakil Ketua BPK RI beserta 
Anggota BPK RI, para pejabat tinggi 
madya di lingkungan BPK RI, serta 
BPK Perwakilan di seluruh Indonesia, 
termasuk juga BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta.

Acara dimulai dengan D’oa bersama 
yang dbawakan dengan khidmat oleh 
Dede Sukarjo Kepala Auditorat V.A 
dilanjut dengan sambutan dari Ketua 
BPK RI,  Agung Firman Sampurna. 
Kemudian, acara diteruskan dengan 
kegiatan utama yakni penyampaian 
ucapan selamat idul fitri dari Pimpinan 

BPK RI dan Pelaksana BPK RI kepada 
keluarga besar BPK RI.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
menghadiri acara Halal Bihalal Virtual 
ini secara bersama-sama dengan 
video conference yang dilaksanakan 
di Ruang Auditorium Gedung BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 
Tentu saja dalam pelaksanaan video 
conference ini dilakukan dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan, 
yakni menjaga jarak, memakai masker, 
dan menyediakan hand sanitizer.

Akhir kata, kami dari BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta mengucapkan, 
Taqobballahu minna wa minkum 
Taqobbal yaa karim, Minal A’idin Wal 
Faidzin Mohon maaf lahir dan bathin, 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 
=FIT=

Jakarta, Humas BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta – Selasa, 11 
Mei 2021, telah dilaksanakan acara 
penyerahan santunan kepada anak-
anak yatim binaan Musholla Al-Achyar 
Cikoko Pancoran Jakarta selatan dan 
Yayasan Rumah Tahfidz Arrayyan 
Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta 
selatan yang diserahkan langsung oleh 
Ibu Yanti selaku ketua Dharma wanita 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta  
didampingi oleh Dian Hidayatullah 
selaku Kepala Subbagian Keuangan 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Penyerahan ini merupakan puncak dari 
serangkaian kegiatan bernama BPK 
DKI berbagi dibulan Ramadhan 1442 H. 
Kegiatan tersebut merupakan inisiatif 
dari pegawai BPK Perwakilan Provinsi 

DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian 
terhadap masyarakat sekitar di bulan 
suci Ramadhan yang dijalani dalam 
situasi pandemi. Dana yang terkumpul 
dalam kegiatan ini bersumber dari 
pendanaan pribadi pegawai BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Dana yang telah terkumpul tersebut 
dibelanjakan untuk 250 paket sembako, 
200 paket nasi kotak, dan paket 
berbuka untuk petugas. Seluruhnya 
telah disalurkan kepada warga di 
sekitar kantor BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta, warga di sekitar Komplek 
Rumah Dinas Jatipadang, tenaga 
kebersihan di TPPS Kalibata, petugas 
keamanan di Komplek Rumah Dinas 
Cikoko serta petugas kebersihan yang 
bekerja di sekitar lingkungan kantor.
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Selain tugas dan wewenang BPK, 
beberapa hal lainnya yang juga 
disampaikan pada kuliah umum 
itu antara lain, mengenai prestasi 
dan peran BPK dalam kancah 
internasional, respon BPK terhadap 
kondisi pandemi dan strategi 
pemeriksaan yang berpedoman 
pada Rencana Strategis (Renstra) 
BPK 2020-2024.

Kegiatan BPK Goes to Campus 
merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan public awareness BPK 
di kalangan akademisi dengan 
tujuan menjalin komunikasi dan 
dialog yang positif untuk bersama-
sama membangun transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara. Melalui kegiatan 
sosialisasi ini, BPK mengharapkan 
sinergi dengan perguruan tinggi 
dapat lebih mendorong terwujudnya 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang transparan 
dan akuntabel di masa yang akan 
datang.

Selain Anggota BPK, kuliah umum 
itu juga menghadirkan Rektor IPDN, 
Hadi Prabowo dan Kepala Biro 
Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama Internasional (Humas dan 
KSI), Selvia Vivi Devianti secara 
virtual.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut 
di antaranya, Auditor Utama 
Keuangan Negara V BPK, Akhsanul 
Khaq, Direktur IPDN Sumatera Barat, 
Tun Huseno, Kepala Perwakilan BPK 
Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi 
dan civitas akademisi serta para 
pejabat struktural dan fungsional di 
lingkungan BPK.

BADUNG, Humas BPK – Terdapat dua 
hal mendasar yang harus terus menerus 
diperhatikan dalam menyusun tema dan 
desain pemeriksaan. Pertama adalah 
Kredibilitas dan Reputasi BPK (BPK’s 
Credibility and Reputation) dan yang kedua, 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
(Stakeholders’ Engagement).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko 
Pramono dalam Rapat Koordinasi Teknis 
(Rakornis) Pemeriksaan Semester II Tahun 
2021 pada AKN V dan VI di Badung, Bali, Senin 
(14/6). Rakornis ini dibuka oleh Anggota VI 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan negara 
VI Harry Azhar Azis dan dihadiri Anggota V 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan negara 
V Bahrullah Akbar.

Kredibilitas dan Reputasi BPK, lanjut Wakil 
Ketua, yaitu apakah yang kita lakukan 
benar-benar dapat menciptakan atau 
membangun kredibilitas dan reputasi BPK, 
satuan kerja dan individu profesional staf 
BPK. Sedangkan, Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan, yakni apakah yang kita lakukan 
telah memperhatikan dan melibatkan 
kebutuhan serta tantangan yang dihadapi 
oleh pemangku kepentingan.

“Kedua hal tersebut tidak hanya akan 
berdampak pada peningkatan kredibiitas 
BPK sebagai organisasi pemeriksa, 
namun juga berdampak pada manfaat 
yang lebih konkrit, yang dapat diberikan 
BPK kepada para pemangku kepentingan 

dalam menyusun kebijakan dan arah 
pembangunan,” kata Wakil Ketua BPK.

Rapat Koordinasi Teknis Pemeriksaan 
Semester II Tahun 2021 merupakan 
kegiatan koordinasi antar satuan kerja 
(satker) di lingkungan Auditorat Keuangan 
Negara (AKN) V dan AKN VI. Rakornis 
ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi 
lintas satker pemeriksaan, terutama dalam 
rangka mengimplementasikan kebijakan 
pemeriksaan pada Rencana Strategis 
(Renstra) BPK 2020-2024.

Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori 
Santosa dalam laporannya menyebutkan, 
beberapa rencana pemeriksaan Semester II 
yang melibatkan BPK Perwakilan dan akan 
dibahas dalam Rakornis ini antara lain: (1) 
Pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional 
atas pembangunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) berkualitas dan berdaya saing; dan (2) 
Pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal atas 
pengoptimalan pendapatan asli daerah dan 
perizinan investasi.

Sementara itu, Anggota VI BPK dalam 
sambutannya mengatakan pemeriksaan 
atas agenda pembangunan nasional, 
permasalahan lokal, dan isu internasional 
merupakan perwujudan bahwa pemeriksaan 
BPK turut mencapai tujuan negara.

Menurutnya, perhatian BPK terhadap isu publik 
menjadi upaya nyata BPK untuk meningkatkan 
level kematangan lorganisasi menuju insight 
dan foresight tanpa meninggalkan level 

oversight yang memastikan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara.

“Untuk itu, kita perlu terus menciptakan 
kondisi satker pemeriksaan, terutama 
di lingkungan AKN V dan AKN VI, agar 
saling bersinergi dan berkolaborasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa BPK merupakan 
organisasi pembelajar (the learning 
organization) yang melakukan perbaikan 
secara terus-menerus (continuous 
improvement),” jelasnya dalam kegiatan 
yang juga dihadiri Auditor Utama Keuangan 
Negara V Akhsanul Khaq dan Auditor Utama 
Investigasi Hery Subowo serta diikuti oleh 
seluruh Kepala Perwakilan BPK dan Kepala 
Auditorat di lingkungan AKN V dan AKN VI.

Pemeriksaan tematik yang akan segera 
dilaksanakan tersebut membutuhkan 
koordinasi dan transfer knowledge atas 
desain pemeriksaan tematik yang disusun. 
Dengan demikian, tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai dan pelaksanaan 
pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai 
dengan time frame yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, Rakornis yang akan 
dilaksanakan selam dua hari (14 dan 15 
Juni) ini diharapkan menjadi momen penting 
dalam perencanaan pelaksanaan tugas BPK, 
khususnya dalam sinergi dan kolaborasi 
rencana pemeriksaan tematik Semester II 
Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh AKN 
V dan VI selaku koordinator pemeriksaan baik 
tematik nasional maupun tematik lokal.

JAKARTA, Humas BPK – Anggota V 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
V Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan 
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi DKI 
Jakarta Tahun Anggaran 2020. LHP tersebut 
diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo 
Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan dalam Rapat Paripurna di Kantor 
DPRD DKI Jakarta, pada Senin (31/05).

LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 
2020 tersebut, memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Namun 
demikian, Bahrullah Akbar mengatakan, BPK 
masih menemukan beberapa permasalahan 
yang secara materiil tidak mempengaruhi 
kewajaran atas penyajian LKPD.

“Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah 
dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta, BPK 
masih menemukan beberapa permasalahan, 
yang secara materiil tidak mempengaruhi 
kewajaran atas penyajian LKPD, tetapi tetap 
memerlukan perhatian untuk perbaikan 
kedepannya,” ungkap Anggota V BPK.

Lebih lanjut, Anggota BPK menyampaikan, 
bersamaan dengan pelaksanaan 
pemeriksaan LHP LKPD, BPK juga 
melaksanakan pemeriksaan kinerja 
pada Pemprov DKI tentang program 

9 April 2021

penyediaan perumahan rakyat. Pemeriksaan 
tersebut yaitu Pemeriksaan Kinerja atas 
Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau 
dan Berkelanjutan untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 
Anggaran 2018 – 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bahrullah 
mengungkapkan, bahwa upaya Pemprov 
DKI Jakarta dalam rangka menyediakan unit 
hunian untuk MBR masih perlu ditingkatkan 
dengan memperhatikan permasalahan 
signifikan. Permasalahan tersebut di 
antaranya, ditemukan pada hunian yang 
sudah dibangun, yaitu: kondisi hunian tidak 
layak, tipe hunian yang tersedia tidak sesuai 
kebutuhan MBR, dan keterbatasan akses 
pemilikan Rumah Susun Milik/Sewa (RSM/S) 
yang belum dijembatani.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
daerah, BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 
di Provinsi DKI Jakarta. IHPD ini berisi 
ringkasan hasil pemeriksaan yang dilakukan 
oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
selama tahun 2020 pada beberapa satuan 
kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, 
termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
DKI Jakarta.

Mengakhiri sambutannya, Bahrullah Akbar 
berharap agar informasi yang disampaikan 
dalam LHP dapat dimanfaatkan dan 
digunakan oleh Pimpinan dan Anggota 
DPRD dalam memberikan dorongan bagi 
Pemprov DKI untuk terus memperbaiki 
pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Selain itu, DPRD juga diminta 
untuk memantau penyelesaian tindak lanjut 
atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang 
terdapat dalam LHP ini sesuai dengan 
kewenangannya.

Turut hadir secara fisik terbatas di antaranya, 
Wakil Gubernur Pemprov DKI Jakarta Ahmad 
Riza Patria beserta jajaranya di lingkungan 
Pemprov DKI, Auditor Utama Keuangan 
Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq 
dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI 
Jakarta Pemut Aryo Wibowo beserta pejabat 
struktural dan fungsional di lingkungan BPK, 
dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta.

31 Mei 2021

15 Juni 2021

RAKORNIS AKN V DAN AKN VI,
SINERGIKAN RENCANA 
PEMERIKSAAN TEMATIK
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JAKARTA, Humas BPK – Anggota V Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah 
Akbar mengisi kuliah umum di Universitas 
Musamus, kabupaten Merauke, Papua, pada 
hari Kamis (8/04/2021). Kuliah umum yang 
dikemas dalam acara BPK Goes to Campus 
ini diikuti ratusan mahasiswa Universitas 
Musamus secara fisik terbatas dan virtual.

Pada kuliah umum tersebut, Bahrullah 
mengajak akademisi untuk lebih memahami 
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara serta tentang tugas, fungsi, 
dan wewenang BPK. Menurutnya, BPK 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
membutuhkan dukungan dari masyarakat 
khususnya akademisi, dalam membangun 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara.

“BPK mengharapkan sinergi dengan 
perguruan tinggi dapat lebih mendorong 
terwujudnya pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang transparan 
dan akuntabel di masa yang akan datang,” 
ungkap Bahrullah Akbar pada kuliah umum 
dengan tema “Akuntabilitas Untuk Semua: 
Peran BPK dalam Mendorong Transparansi 
dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Negara” tersebut.

Bahrullah melanjutkan, keuangan negara 
adalah semua hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 
sesuatu baik berupa uang maupun berupa 
barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. Untuk memastikan 
pengelolaannya dilakukan secara benar, 
maka pengelola keuangan negara harus 
melaksanakannya secara transparan dan 
akuntabel.

“BPK sebagai lembaga pemeriksa 
mempunyai tugas dan wewenang untuk 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara/
daerah tersebut,” jelasnya. Apabila 
pengelolaan keuangan negara dilaksanakan 
secara transparan dan akuntabel, maka 
tujuan pengelolaan keuangan negara untuk 
mewujudkan kemakmuran rakyat dapat 
tercapai.

 Beberapa hal lainnya yang juga disampaikan 
pada kuliah umum itu antara lain, mengenai 
Peningkatan peran BPK melalui pemeriksaan 
Long Form Audit Report (LFAR) dan penyajian 
informasi tambahan bagi pemerintah 
provinsi yang diwujudkan melalui Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).

Selain Anggota BPK, kuliah umum itu juga 
menghadirkan narasumber lainnya yaitu 
Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri, 
Ermaya Suradinata secara virtual dan Auditor 
Utama Keuangan Negara V, Akhsanul Khaq.

Turut hadir secara fisik terbatas di antaranya, 
Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Riduan, Plt. 
Rektor Universitas Musamus, Maria Veronica 
Irene Herdjiono, Kepala Perwakilan BPK 
Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang 
dan para pejabat struktural serta fungsional 
di lingkungan BPK.
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ANGGOTA V BPK
AJAK AKADEMISI PAHAMI 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BPK BERIKAN OPINI WTP 
PADA LK PEMERINTAH PROVINSI DKI 
TAHUN 2020
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