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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 ketiga Juli-Agustus-
September 2021, yaitu mengenai kegiatan-
kegiatan teknis maupun non teknis 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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JAKARTA, Humas BPK – Budaya 
kerja di lingkungan satuan kerja 
(Satker) merupakan bagian 
yang mempunyai peran penting 
dalam pencapaian visi dan misi 
organisasi BPK. Budaya organisasi 
di level satuan kerja akan 
berhubungan dengan value/nilai 
tambah apa yang dapat diberikan 
Satker kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 

Inspektur Utama BPK I Nyoman Wara 
mengatakan implementasi budaya kerja 
bukan hanya semata-mata melaksanakan 
standar budaya yang sudah dibentuk dalam 
lingkungan kerja. Namun, bagaimana 
meningkatkan budaya kerja tersebut 
menjadi suatu kebutuhan, sehingga mampu 
menjadi sumber energi bagi komunitas atau 
organisasi dalam hal ini BPK.

“Budaya kerja harus 
diimplementasikan dengan baik, 
sehingga budaya kerja mampu 
memberikan kontribusi positif 
terhadap kinerja pegawai dan 
tentunya lembaga,” kata I Nyoman 
Wara pada kegiatan workshop Upaya 
Peningkatan dan Pengembangan Budaya 
Kerja di Lingkungan BPK, pada Kamis 
(29/7).

Dengan adanya budaya kerja yang sudah 
terbentuk dan berkembang di lingkungan 
BPK, maka akan membentuk komunitas 
Budaya Organisasi BPK sebagai wujud 
implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai 
dasar BPK. Hal tersebut menjadi bagian 
pendukung dan modal bagi organisasi BPK 

untuk memastikan proses-proses internal di 
BPK berjalan dengan baik, sehingga dapat 
mendorong tercapainya tujuan strategis 
serta mewujudkan visi dan misi BPK.

Workshop ini dilaksanakan secara virtual 
dan diikuti oleh para pelaksana BPK 
dari seluruh Satker di BPK. Kegiatan 
yang diinisiasi oleh Inspektorat Utama 
BPK tersebut juga dihadiri para pejabat 
Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan 
Tinggi Pratama.

Adapun tujuan diselenggarakannya 
kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh 
wacana/pembelajaran tentang peningkatan 
dan pengembangan pelaksanaan budaya 
kerja yang dapat memotivasi Satker dalam 
mengimplementasikan budaya kerjanya, 
serta memahami inovasi yang dapat 
mendukung budaya kerja Satker.

Narasumber yang hadir pada acara 
workshop ini antara lain Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria 
Wibisana dan Ignasius Jonan (Mantan 
Menteri ESDM). Melalui pengalaman yang 
dibagi oleh para narasumber, diharapkan 
para peserta dapat mengetahui dan 
selanjutnya mengimplementasikan 
hasil workshop ini dalam 
rangka upaya peningkatan dan 
pengembangan budaya kerja di 
lingkungan Satker.

Oleh: Wahyudi/Kasubaud IV BPK Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta 

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sampai 
pertengahan Juni 2021, Amerika Serikat (AS) 
mencatat kasus lebih dari 33 juta orang terinfeksi 
Covid-19 dengan jumlah korban meninggal mencapai 
590.000 orang. Dengan jumlah penduduk mencapai 
39,5 juta jiwa, negara bagian California menduduki 
urutan teratas kasus Covid-19 di AS dengan 3,8  juta 
orang terinfeksi dan 64.000 orang meninggal dunia. 
Selama 2020 Pemerintah Federal AS menyediakan 
program dukungan senilai 2,6 triliun dolar AS bantuan 
langsung kepada para warga, sektor, seluruh negara 
bagian, dan pihak- pihak yang terdampak pandemi 
di seluruh AS. Di antaranya program Unemployment 
Insurance (UI) senilai 394,3 miliar dolar AS, dan 
program Pandemic Unemployment Assistance (PUA) 
senilai 352,2 miliar dolar AS.

Pada awal 2021, Auditor of the State of California 
(ASC) menerbitkan laporan hasil pemeriksaan 
atas pengelolaan penyaluran UI atau jaminan/
kompensasi pengangguran, sebuah skema manfaat 
yang diberikan pemerintah federal AS kepada para 
pengangguran sehubungan dampak pandemi 
Covid-19. Di negara bagian California, dana UI 
disalurkan oleh Employment Development Department 
(EDD) sebagai bagian dari entitas negara bagian. EDD 
juga mengelola sejumlah dana pemerintah federal 
terkait perluasan manfaat UI di wilayah California. 
Tujuan pemeriksaan ini adalah mengevaluasi upaya 
EDD dalam pencegahan upaya penipuan terkait 
penyaluran dana bantuan/manfaat program UI.

Program UI memberikan manfaat penggantian 
sebagian upah kepada para pengangguran warga 
negara bagian California yang memenuhi syarat. 
Secara umum penerimanya harus memenuhi sejumlah 
persyaratan, seperti menjadi pengangguran bukan 
karena keinginan sendiri, memiliki kemampuan kerja 
dan bersedia untuk bekerja (jika tersedia kembali 
lowongan). Calon penerima juga harus menyampaikan 
beberapa informasi terkait Social Security Number 
(SSN) dan informasi mengenai pekerjaan sebelumnya, 
termasuk menyampaikan perkiraan penghasilannya 
yang akan digunakan EDD menghitung besaran wajar 
nilai pembayaran kompensasi yang akan diterimanya.

Sebagai perbandingan pada praktik bantuan 
sejenis di Indonesia, calon penerima Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) nasional berjumlah 15,7 juta 
orang. Data calon penerima BSU diambil dari data 
BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut dilakukan 
verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. 
BSU disalurkan Kemnaker sebesar Rp 600 ribu per 
bulan, yang diberikan setiap dua bulan sekali melalui 
transfer ke rekening bank penerima.

EDD menghadapi potensi penipuan pada penyaluran 
dana program UI yang terdiri dari penipuan 
pembayaran (benefit fraud) dan pemalsuan identitas 
penerima (impostor fraud) menggunakan hasil 
pencurian indentitas milik orang lain. Penipuan 
pembayaran terjadi saat individu melaporkan secara 
tidak benar jumlah penghasilannya atau informasi 
tentang pekerjaan mereka. Misalnya, individu 
yang telah kembali memperoleh pekerjaan tidak 
melaporkan update statusnya tersebut sehingga terus 
dikirimi pembayaran kompensasi oleh program UI.

Modus penipuan kedua adalah penggunaan informasi 
milik  orang lain untuk  memperoleh kompensasi 
pembayaran UI. Modus ini sebenarnya bukan hal 
baru, misalnya, pada 2019, EDD menyelidiki 61 
kasus penipuan pembayaran UI dengan potensi 
kerugian sekitar 24,4 juta dolar AS. Termasuk 14 

kasus penggunaan identitas orang lain dengan nilai 
pembayaran 5,5 juta dolar AS. EDD juga menemukan 
lebih dari 110.000 kasus kelebihan bayar senilai 116,8 
juta dolar AS, 2,3 persen dari total pembayaran manfaat 
4,9 miliar dolar AS pada 2019. Kepolisian wilayah 
Beverly Hills pada September 2020 telah menangkap 44 
orang yang bertanggung jawab atas pencurian identitas 
yang merugikan EDD senilai lebih dari 2,5 juta dolar AS.

Pada November 2020, EDD menerima laporan bahwa 
banyak individu menerima e–mail dari EDD yang 
ditujukan kepada addressee atau nama orang lain. 
E–mail ini merupakan bukti adanya praktik penipuan 
untuk mendapatkan manfaat/pembayaran UI. Ada 
juga misalnya laporan dari seseorang yang baru saja 
pindah ke sebuah rumah baru dimana ia menerima 
lebih dari 65 buah surat dari EDD yang ditujukan 
alamat rumahnya untuk sedikitnya 15 nama orang 
yang berbeda. Selain itu banyaknya surat EDD yang 
dikembalikan juga menunjukkan prevalensi modus 
kasus ini. Pada November 2020 jaksa negara bagian 
menyurati gubernur tentang kasus penipuan UI yang 
terjadi di beberapa penjara.

Salah satu cara yang sering dilakukan EDD mencegah 
penipuan penggunaan informasi orang lain adalah 
dengan memverifikasi identitas penerima. Proses 
ini dilakukan melalui verifikasi otomatis dasar 
seperti pencocokan data SSN dengan data SIM 
yaitu antara informasi yang dimiliki oleh US Social 
Security Administration dengan California Dept of 
Motor Vehicles. Jika proses ini mendeteksi adanya 
perbedaan, EDD akan menempuh proses verifikasi 
secara manual untuk meyakini apakah si penerima 
adalah pemilik sebenarnya dari identitas tersebut.

Saat proses manual ini dimulai, sistem EDD akan 
menghentikan sementara pembayaran kompensasi 
kepada si penerima tersebut. Selanjutnya 
pada Oktober 2020, EDD memperkenalkan alat 
verifikasi identitas online baru yaitu ID.me, yang 
dapat membantu mempermudah para penerima 
memverifikasi identitas mereka, mengurangi 
loading pekerjaan manual oleh staf EDD, dan secara 
signifikan mencegah penggunaan informasi orang 
lain untuk permohonan pembayaran UI.

ASC menemukan kelemahan signifikan dalam 
pendekatan EDD mencegah penipuan yang telah 
merugikan negara miliaran dolar dari pembayaran 
manfaat UI yang tidak semestinya. EDD tidak segera 
mengambil tindakan substantif untuk mendeteksi 
penipuan tersebut yang mengakibatkan pembayaran 
10,4 miliar dolar AS atas permohonan yang telah 
dicurigai palsu karena EDD tidak dapat memverifikasi 
identitas penerimanya.

EDD membutuhkan waktu sekitar empat bulan 
untuk mengaktifkan sistem otomatis antipenipuan, 
mengambil tindakan yang tidak tuntas terhadap 
permohonan yang diajukan dari alamat yang 
mencurigakan, dan menghapus sistem perlindungan 
utama terhadap pembayaran yang tidak semestinya 
tanpa pemahaman utuh atas pentingnya perlindungan. 
Selanjutnya EDD tidak dapat mengelola dua situasi 
penting terkait penipuan UI selama 2020. Yaitu pada 
September 2020, karena masalah penipuan, EDD 
meminta Bank of America membekukan 344.000 kartu 
debit (rekening) yang digunakan untuk penyaluran 
kompensasi. Namun ternyata EDD tidak memiliki 
prosedur untuk mengaktifkan kembali rekening yang 
setelahnya terbukti dimiliki oleh penerima yang sah.

EDD juga tidak mampu mencegah penipuan 
pembayaran permohonan yang diajukan atas nama 
penerima yang berstatus dipenjara (terpidana) sekitar 
810 juta dolar AS karena belum memiliki sistem 
untuk mencocokkan datanya dengan data dari 

lembaga pemasyarakatan setempat. Sistem kerja 
EDD menimbulkan risiko tinggi karena mengandalkan 
informasi dan teknik terputus-putus dalam mencegah 
dan mendeteksi penipuan penyaluran dana program 
UI. Misalnya, EDD belum menetapkan unit terpusat 
yang bertanggung jawab mengelola upaya pencegahan 
dan pendeteksian penipuan, dan tidak memantau 
atau menilai efektifitas berbagai alat pencegahan 
dan pendeteksian penipuan. Akibatnya EDD diindikasi 
menggunakan teknik pencegahan dan deteksi penipuan 
yang tidak efektif, yang berimbah pada potensi 
penundaan pembayaran kepada penerima yang sah.

ASC menemukan dua faktor utama yang membuat 
program UI sangat rentan terhadap penipuan selama 
pandemi adalah peningkatan mendadak dan besar 
dalam permohonan manfaat UI, dan perluasan 
kriteria yang signifikan untuk menerima manfaat. 
Sejak mulai pandemi dan pemberlakuan PSBB, 
tingkat pengangguran di wilayah California melonjak 
dari 4,3 persen pada Februari 2020 menjadi 16,2 
persen pada April 2020. Fenomena ini menciptakan 
peningkatan dramatis dalam jumlah permohonan 
manfaat UI yang diajukan individu.

EDD menerima hampir 2,4 juta permohonan manfaat 
UI pada April 2020, sekitar 13 kali lipat dari yang 
diterima pada April 2019. Peningkatan besar ini telah 
mempersulit EDD melakukan upaya deteksi penipuan 
yang umum. Selanjutnya pada akhir Maret 2020, 
Pemerintah Federal AS memberlakukan UU baru, Cares 
Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), 
yang memperluas manfaat UI dan melonggarkan 
beberapa persyaratannya. Cares Act memperluas 
cakupan pemberian Pandemic Unemployment 
Assistance (PUA) kepada individu tertentu yang 
tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan 
pengangguran reguler, seperti sebagai individu yang 
telah wiraswasta dan tidak memiliki majikan atau pihak 
ketiga yang melaporkan upah mereka atau memvalidasi 
status pengangguran mereka.

Cares Act menambahkan jumlah manfaat 600 dolar 
AS per pekan berdasarkan hukum negara bagian 
antara Maret dan Juli 2020. Kemenaker AS juga 
menetapkan tanggal mundur permohonan PUA 
terhitung sejak Februari 2020. Ini berarti jumlah uang 
yang diperoleh penerima menjadi lebih besar karena 
memperhitungkan tanggal sebelum permohonan 
diajukan. Faktor-faktor inilah yang diindikasi 
berkontribusi meningkatkan risiko penipuan, karena 
penerima tidak perlu memberikan informasi yang 
dapat diverifikasi mengenai riwayat pekerjaan mereka.

Atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan 
tersebut, EDD antara lain menindaklanjutinya dengan 
menyatakan bahwa sejak Maret 2020, lebih dari 112 
miliar dolar AS dana UI telah dibayarkan dari 18,8 
juta permohonan yang diproses. Dari jumlah tersebut 
EDD mengidentifikasi 10,4 miliar dolar AS sebagai 
penipuan dimana sekitar 92% di antaranya merupakan 
permohonan PUA. EDD juga telah menandai 
tambahan 19,5 miliar dolar AS sebagai pembayaran 
yang mencurigakan yang akan dipertimbangkan 
penghentian pembayarannya, 
memverifikasi identitas atas 1,2 juta 
permohonan dan verifikasi kriteria 
kelayakan lainnya atas lebih 
dari 150.000 permohonan. 
Selain itu, EDD berhasil 
mengidentifikasi 1,6 juta 
permohonan sebagai 
berpotensi penipuan 
dan menghentikan 
proses 
pembayarannya.

• Pengarah: Dede Sukarjo (Kalan)
• Penanggung Jawab: Dandy Handoza (Kasetlan)
• Ketua Tim Redaksi: Kautsar Aditya Wicaksana 

(Kasubbag Humas)
• Tim Redaksi: 

1. Andi Ferdiansyah
2. Marlina Kantiningtyas
3. M. Habibul Umah
4. Nunik Anggraeni
5. Subhan

> 2 Agustus 2021

TEMUAN PENYELEWENGAN
DANA KOMPENSASI PENGANGGURAN PANDEMI COVID 2020 
DI NEGARA BAGIAN CALIFORNIA AS

TINGKATKAN 
BUDAYA KERJA,
BPK GELAR WORKSHOP DENGAN SELURUH SATKER

> 21 Juni 2021
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> 1 September 2021

JAKARTA, Humas BPK – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar 
memberikan kuliah umum kepada sejumlah mahasiswa Universitas 
Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) secara virtual, pada Kamis (9/9).

Bahrullah Akbar dalam kesempatan itu mengajak mahasiswa UNUSIA 
dan generasi muda pada umumnya, untuk turut serta membangun 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengharapkan sinergi dengan perguruan tinggi untuk dapat lebih 
mendorong terwujudnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel di masa yang akan datang” 
ujarnya pada kegiatan yang juga dihadiri Rektor UNUSIA Maksum 
Machfoedz.

Dalam kuliah umum tersebut, Bahrullah Akbar menyampaikan paparan 
dengan tema “Akuntabilitas untuk Semua: Peran BPK dalam 
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Negara”. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan public awareness BPK di kalangan akademisi, dengan tujuan 
untuk menjalin komunikasi dan dialog yang positif.

Di hadapan mahasiswa yang hadir, Bahrullah Akbar memaparkan 
mengenai tugas dan fungsi BPK. Selain itu, disampaikan pula beberapa 
hal terkait peningkatan peran BPK, antara lain melalui pemeriksaan 
Long Form Audit Report (LFAR) dan penyajian informasi tambahan bagi 
pemerintah daerah yang diwujudkan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Daerah (IHPD).

“Dengan mengusung tema ini, kami berharap masyarakat khususnya 
akademisi dapat lebih memahami mengenai tugas, fungsi, dan 
wewenang BPK serta tentang pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahrullah Akbar juga memaparkan 
mengenai pemeriksaan atas penanganan pandemi Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi pada tahun 2020. Menurutnya, pemeriksaan 
tersebut adalah bentuk peran BPK dalam merespon kondisi pandemi 
Covid-19 yang berimplikasi pada risiko dan upaya yang dilaksanakan 
sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan 
penanggulangan pandemi Covid-19.

“Hasil pemeriksaan antara lain menyimpulkan efektivitas, transparansi, 
akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 belum 
sepenuhnya tercapai,” terangnya.

“Pemeriksaan ini merupakan wujud upaya BPK untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan 
sesuai dengan tujuan,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemeriksaan atas penanganan pandemi Covid-19 
dan pemulihan ekonomi pada tahun 2020, dilaksanakan dengan 
pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pada 27 lembaga/kementerian 
tingkat pusat, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN dan badan lainnya.

Kuliah umum ini juga turut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan 
Negara V BPK, Akhsanul Khaq, para Wakil Rektor dan Dekan UNUSIA, 
serta civitas akademika UNUSIA.

Pada hari Kamis, 16 September 2021, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara 
sertijab. Kepala Perwakilan sebelumnya, Pemut Aryo Wibowo 
yang menjabat sejak Februari 2020 bertugas sebagai Kepala BPK 
Provinsi Aceh digantikan oleh Dede Sukarjo yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kepala Auditorat AKN V A.

Acara dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB dan disaksikan oleh 
Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK RI Agus Joko 
Pramono serta Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq.

> 13 September 2021

ANGGOTA V BPK 
AJAK GENERASI MUDA BANGUN
AKUNTABILITAS 
KEUANGAN NEGARA

Anggota V BPK RI menyampaikan bahwa 
proses mutasi, rotasi yang BPK lakukan 
tersebut merupakan sebuah proses yang alami 
bagi setiap organisasi. Mutasi ini, dilakukan 
tidak hanya didasarkan pada pertimbangan 
kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan 
dapat menjadi penyegaran dan pendorong 
bagi para pejabat terkait, untuk meningkatkan 
kinerjanya di unit kerja barunya.

Selanjutnya Anggota V  menyampaikan saat ini, 
wujud akuntabilitas dan transparansi tersebut 
tergambarkan dalam opini yang diberikan oleh 
BPK atas penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan 
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir 
menunjukkan adanya peningkatan kualitas 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta 
yang baru, diharapkan mampu memperkokoh 
keberadaan BPK di Provinsi DKI Jakarta dan 
memberikan kontribusi nyata dalam turut 
mewujudkan tata kelola keuangan daerah 
serta membina komunikasi yang baik dengan 
seluruh entitas di Provinsi DKI Jakarta. 
Demikian pula kepada seluruh jajaran BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk tetap 
melanjutkan transparansi dan akuntabilitas 
pemeriksaan BPK yang berkualitas, yang 
selama ini telah ditunjukkan dalam setiap 
penugasan pemeriksaan, sesuai dengan 
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
yang disertai dengan penegakan nilai-nilai 
Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

Di lain pihak, para pemangku kepentingan di 
Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat terus 
meningkatkan kualitas laporan keuangan 
dan menjalin kerjasama melalui diskusi yang 
membangun dengan BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta sehingga BPK dapat memberikan 
laporan hasil pemeriksaan yang akan 
membantu pemerintah dalam melaksanakan 
amanat yang diembannya.

Hadir pula dalam acara ini Wagub Provinsi DKI 
Jakarta Ahmad Riza Patria, Sekda Marullah 
Matali dan Kepala Inspektorat DKI Syaefuloh 
Hidayat, juga para walikota dan Bupati, serta 
direksi dari BUMD DKI Jakarta.

> 28 September 2021
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PRESIDEN APRESIASI 
KINERJA BPK
TERKAIT PEMERIKSAAN DI TENGAH 
PANDEMI COVID-19

SERAH TERIMA 
JABATAN
KEPALA PERWAKILAN BPK 
PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA, Humas BPK – Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sebagai Lembaga yang mendapat 
mandat dari Undang-Undang untuk 
melakukan pemeriksaan keuangan 
negara, terus melakukan inovasi 
dalam pelaksanaan pemeriksaannya. 
Hal ini dilakukan BPK sebagai upaya 
untuk merespon setiap perubahan 
yang terjadi saat ini.

Salah satu langkah adaptif dalam menghadapi 
kondisi pandemi saat ini adalah penerapan 
remote audit. Remote audit adalah audit 
yang dilakukan sebagian atau seluruhnya 
di luar lokasi pemeriksaan. Audit tetap 
akan mencakup semua area, akan tetapi 
menggunakan teknologi digital untuk 
mendukung penilaian atau pengujian ketika 
kunjungan ke lokasi tidak dimungkinkan.

Upaya BPK tersebut diapresiasi oleh Presiden 
RI, Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 
yang disampaikan pada Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021 
di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin 
(16/8/2021).

Presiden RI mengatakan, di tengah 
kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat 
menyelamatkan masyarakat dari pandemi, 
BPK juga melakukan beberapa penyesuaian 
dalam peran pemeriksaanya. Presiden 
Joko Widodo menegaskan, situasi pandemi 
bukanlah situasi normal, dan tidak bisa 
diperiksa dengan standar situasi normal.

“Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. 
Menyelamatkan rakyat adalah hukum 
tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk 
mewujudkan Akuntabilitas untuk Semua di 
negara kita patut untuk dihargai,” ungkap 
Presiden RI dalam kesempatan yang juga 
dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ketua dan 
Wakil Ketua Lembaga Negara, Menteri, 
Mantan Presiden dan Wakil Presiden, serta 
Duta Besar Negara-Negara sahabat baik 
secara fisik maupun virtual.

“Saya mengapresiasi upaya-
upaya BPK untuk memberikan 
informasi temuan pemeriksaan agar 
ditindaklanjuti oleh pemerintah, 
baik di pusat maupun di daerah,” 
tambahnya.

Untuk diketahui, teknologi yang berkembang 
secara masif dan kondisi pandemi 
Covid-19 menjadi cambuk bagi BPK 
untuk mendapatkan bentuk pemeriksaan 
yang paling tepat dan sesuai. Hal itu juga 
mendorong proses pemeriksaan berkembang 
menjadi lebih cekatan dan adaptif dengan 
kondisi lingkungan melalui modifikasi 
prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur 
alternatif, dan optimalisasi dukungan 
teknologi informasi.

Pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Tahun 2020, BPK menginisiasi pemanfaatan 
berbagai data elektronik yang berasal dari 
kementerian/lembaga dan pihak terkait 
lainnya dalam aplikasi BPK Big Data Analytics 
(BIDICS) sebagai bagian dari e-Audit.

Output aplikasi BIDICS di antaranya berupa 
data tren anggaran dan realisasi pendapatan 
serta profil pelaksana/penyedia jasa 
pekerjaan. Data tersebut telah dimanfaatkan 
oleh pemeriksa untuk memahami entitas 
terkait identifikasi anomali sebagai bagian 
dari prosedur analitis, penilaian, dan respon 
terhadap risiko serta mengoptimalkan risk 
based audit dalam menentukan fokus dan 
sampel pemeriksaan.

Pemanfaatan data yang dihasilkan BIDICS 
sangat bermanfaat khususnya dalam 
pemeriksaan yang dilakukan secara jarak 
jauh (remote audit) yang telah dilakukan BPK 
selama Tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi 
Covid-19.


