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1. Latar Belakang
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Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan 
Pandemi COVID-19

Perppu No. 1/2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU No. 2/2020 -

Kebijakan ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada 
Pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan untuk 

mengambil langkah-langkah luar biasa (extraordinary) di bidang 
pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi. 
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Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19

Semula

Rp405,10 
Triliun

Menjadi

Rp677,20 
Triliun

Sumber: kompas.com

13%

30%

18%

18%

14%

7%

Kategori Nilai (Rp)
Bidang Kesehatan 87,55 T
Perlindungan Sosial 203,9 T
UMKM 123,46 T
Insentif Dunia Usaha 120,61 T
Dukungan Sektoral K/L & Pemda 97,11 T
Pendanaan Korporasi 44,57 T



Kecepatan gerak pemerintah harus diimbangi dengan 

mekanisme check and balance serta pengawasan, 

untuk memastikan terpenuhinya good governance. 

Harus ada sinergi antar eksekutif, legislatif, dan 
lembaga pemeriksa serta masyarakat untuk 

memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam 

penanganan COVID-19 transparan, akuntabel, 

dan efektif. 



2. Peran BPK dalam Mewujudkan Akuntabilitas
Penanganan Pandemi COVID-19 
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Peran BPK Dalam Mewujudkan Akuntabilitas 
Penanganan Pandemi COVID-19 

Sesuai dengan mandat konsitusi* dan peraturan perundang-undangan, BPK 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) 

Dalam praktik internasional, peran BPK dirangkum ke dalam fungsi oversight, 
insight, dan foresight

Ketiga peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19

*) Diatur dalam UUD 1945 pasal 23 E



MANDAT BPK RI

Foresight

Insight

OversightMendorong upaya pemberantasan korupsi

Membantu
masyarakat dan 

pengambil
keputusan untuk

memilih alternative 
masa depan

Mdalamai kebijakan
dan masalah publik

Meningkatkanekonomi, 
efisiensi, etika, nilai keadilan dan 

keefektifan

Menjamin terlaksanakan
akuntabilitas

Meningkatkan transparansi

Gambar: 
The Accountability 
Organization 
Maturity Model

§ OVERSIGHT
berupa pengawasan untuk
memberikan keyakinan yang 
memadai kepada publik
mengenai ada/t idak adanya
fraud, t ransparansi, akuntabilitas, 
dan efekt ivitas dalam
pengelolaan keuangan. 

§ INSIGHT
meliput i pemberian pandangan
kepada pemerintah mengenai
tata kelola yang baik dalam
penyelenggaraan
program/kegiatan publik, 
termasuk mengenai mitigasi risiko. 

§ FORESIGHT
bertujuan untuk membantu
pemerintah dan masyarakat
dalam mengambil alternatif
kebijakan di masa depan.

JENIS 
PEMERIKSAAN

JENIS 
PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN 
KEUANGAN
PEMERIKSAAN 
KEUANGAN

PEMERIKSAAN 
KINERJA
PEMERIKSAAN 
KINERJA

PEMERIKSAAN 
DENGAN TUJUAN 
TERTENTU

PEMERIKSAAN 
DENGAN TUJUAN 
TERTENTU

TUJUANTUJUAN

Menilai kewajaran atas
penyajian laporan
keuangan sesuai
dengan standar
akuntansi.

Menilai kewajaran atas
penyajian laporan
keuangan sesuai
dengan standar
akuntansi.

Menilai aspek ekonomi, 
efisiensi, dan/atau
efekt ivitas serta
memberikan
rekomendasi untuk
perbaikan aspek
tersebut.

Menilai aspek ekonomi, 
efisiensi, dan/atau
efekt ivitas serta
memberikan
rekomendasi untuk
perbaikan aspek
tersebut.

Memberikan simpulan
sesuai dengan tujuan
pemeriksaan yang 
ditetapkan.

Memberikan simpulan
sesuai dengan tujuan
pemeriksaan yang 
ditetapkan.

HASILHASIL

Opini atas laporan
keuangan.
Opini atas laporan
keuangan.

Simpulan dan 
rekomendasi atas aspek
kinerja yang dinilai.

Simpulan dan 
rekomendasi atas aspek
kinerja yang dinilai.

SimpulanSimpulan



3. Tantangan 
Pemeriksaan Keuangan Negara 
di Masa Pandemi COVID-19
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Tantangan Pemeriksaan Keuangan Negara 
di Masa Pandemi COVID-19

Respon 
Penanganannya

• pembatasan fisik
• penundaan aktivitas 

pemerintahan, 
bisnis, dan sosial

• Perubahan meka-
nisme pengelolaan 
Keuangan Negara

Mempengaruhi 
proses pemeriksaan 
keuangan negara 
yang dilakukan BPK
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• Kepatuhan terhadap kode etik

• Pengendalian mutu pemeriksaan

• Pengelolaan risiko pemeriksaan

• Pertimbangan materialitas

• Dokumentasi pemeriksaan 

• Komunikasi yang efektif di sepanjang proses pemeriksaan

Pemeriksaan BPK tetap berpijak pada SPKN, termasuk 
prinsip pemeriksaan keuangan negara yang diatur didalamnya



4. Strategi Pemeriksaan BPK 
terkait Kebijakan 
Penanganan Pandemi COVID-19
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Analisis Risiko 

1. Risiko Strategis

Implikasi kebijakan penanganan pandemi terhadap keuangan negara, berupa 
pelebaran dan pembukaan batasan defisit melebihi 3% dari PDB.

• APBN Perubahan Tahun 2020 dalam Perpres No. 54/2020 mencatat nilai 
defisit sebesar 5,07% dari PDB. 

• Dalam outlook APBN 2020 terbaru, defisit APBN tahun 2020 meningkat 
menjadi 6,34% dari PDB. 

• Pembiayaan defisit yang sebagian besar bersumber dari utang tentu saja harus 
mempertimbangkan kesinambungan fiskal pemerintah, dimana saat ini 
beberapa indikatornya menunjukkan kondisi yang perlu perhatian. 

Di fase awal, BPK melakukan analisis risiko atas kebijakan keuangan negara 
dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi, meliputi 

risiko strategis, risiko operasional, dan risiko integritas. 
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2. Risiko operasional

• Validitas dan keandalan data

• Koordinasi antar kementerian dan 
antara pusat-daerah

• Keselarasan antar program (misalnya 
bantuan sosial) 

• Keterpaduan regulasi

• Kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

3. Risiko Integritas

• Di masa krisis, risiko integritas (berupa 
kecurangan, korupsi, dan 
penyalahgunaan wewenang) juga 
meningkat, yang tentu saja dapat 
merugikan keuangan negara. 

• Berdasarkan pengalaman, risiko 
integritas yang tinggi terjadi pada 
pengadaan barang/jasa dan pemberian 
stimulus. 
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Strategi Pemeriksaan Menyeluruh Berbasis Risiko

• Pemeriksaan LKPP dan LKPD tahun 2020 akan memberikan 
perhatian pada pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD 
tahun 2020, yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19. 

• Pemeriksaan kinerja akan dilakukan terhadap 
program/kegiatan penanganan pandemi yang dilakukan oleh 
pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan program. 

• PDTT berfokus pada kepatuhan dan pengendalian internal 
dalam penggunaan keuangan negara untuk menangani 
COVID-19, termasuk pemeriksaan investigasi. 

Saat ini, BPK tengah 
mempersiapkan strategi 

pemeriksaan menyeluruh 
(comprehensive audit) 

berbasis risiko atas 
pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara 
dalam penanganan 

pandemi COVID-19, yang 
terdiri dari pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan 

kinerja, dan PDTT
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Dalam merancang strategi 
pemeriksaan, BPK mengambil 
lesson learned dari pemeriksaan 
sebelumnya, antara lain 
pemeriksaan LKPP dan LKPD, serta 
pemeriksaan kinerja dan PDTT 
terkait: 

• Penyusunan dan penetapan APBN 
dan APBNP

• Penanganan bencana

• Pengelolaan bansos pemerintah

• Program bidang kesehatan

• Stimulus fiskal

• Pemeriksaan investigatif atas 
kasus BLBI dan Bank Century

Sebagai bagian dari  
International Organization of 

Supreme Audit Institutions
(INTOSAI), BPK juga melakukan 

benchmark untuk menggali 
praktik yang baik dari BPK 

negara lain dalam melakukan 
pemeriksaan terkait 

penanganan COVID-19
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Pemeriksaan BPK di Masa Pandemi COVID-19

• BPK menerapkan metode pemeriksaan yang memungkinkan 
diperolehnya bukti yang cukup dan tepat tanpa mengorbankan
faktor kesehatan manusia. 

• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pemeriksaan, juga untuk mengurangi kontak fisik.

• Jika harus melakukan prosedur pemeriksaan yang memerlukan 
pertemuan fisik, dipastikan bahwa para pemeriksa mematuhi 
protokol kesehatan yang berlaku.
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Contoh Optimalisasi Pemanfaatan TIK 
Dalam Pemeriksaan di Masa Pandemi COVID-19

prosedur yang biasanya 
melibatkan pertemuan fisik 

dilakukan secara virtual 
(seperti entry dan exit meeting, 

wawancara, dan konfirmasi) 
dengan video conference atau 

surat elektronik

observasi fisik dilakukan 
melalui video atau 

menggunakan teknologi 
digital

pengujian akurasi angka 
dalam database 

menggunakan alat bantu 
otomasi seperti ACL dan 

IDEA

penerapan big data 
analytics



5. Sinergi BPK 
dengan 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
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Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, BPK terus malakukan sinergi 
dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Merujuk pada UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, dalam menyelenggarakan pemeriksaan, BPK dapat memanfaatkan hasil 

pemeriksaan APIP. Untuk itu, APIP wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. 

Undang-undang juga menyatakan bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa di lingkungan 
APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara.

Posisi APIP yang berada di dalam organisasi pemerintah memungkinkannya untuk terus 
mendampingi dan mengawasi program/kegiatan pemerintah secara intensif. 
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Dalam merencanakan pemeriksaan terkait penanganan pandemi, BPK memerlukan 
komunikasi dan kerjasama dengan APIP. 

• Hasil pekerjaan APIP dapat membantu menentukan sifat, waktu, dan lingkup 
pemeriksaan yang akan dilakukan BPK, agar dapat memberikan nilai tambah yang 
optimal. 

• Sinergi juga dapat dilakukan dengan komunikasi yang terstruktur untuk membahas isu 
terkini dalam kebijakan penanganan pandemi. 

Dalam penanganan pandemi COVID-19, APIP melakukan pendampingan dan reviu atas 
beberapa kegiatan penting seperti refocussing kegiatan dan realokasi anggaran, serta 

pengawasan atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19. 



Sinergi ini harus dilandasi dengan prinsip bahwa setiap 
bagian dari keuangan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan, dan akuntabilitas dalam 
penanganan pandemi COVID-19 merupakan tanggung 

jawab kita bersama. 

Accountability is for all.



6. Kontribusi BPK 
kepada Pemerintah
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Kontribusi BPK kepada Pemerintah

BPK telah mengkomunikasikan Hasil Analisis Risiko dan 
Mitigasi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 

kepada DPR dan Pemerintah.

Selanjutnya, BPK terus melakukan observasi dan analisis 
secara terstruktur mengenai perkembangan implementasi 

kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. 
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Rekomendasi yang Telah Diberikan BPK 
kepada Pemerintah

• Pelaksanaan 
Kewajiban Pemda 
dalam 
Menyampaikan LK 
TA 2019   

•Pelaksanaan Kewajiban 
Pemda dalam 
Penyampaian LKPD dan 
Penyampaian 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD TA 
2019

• Perihal : Tanggapan
Surat Menkeu No. S-
305/MK.07/2020 Perihal
Penetapan dan
Penyaluran Kurang
Bayar DBH Tahun 2019 
dalam

• Rangka penanggulang-
• an Pandemi Covid-19

• Dampak Kasus
Covid-19 pada
Pemeriksaan
LKPP dan LKPD 
Tahun 2019

Surat Ketua BPK 
Kepada Menkeu

[No. 44/S/I/4/2020]
18 Maret 2020

Surat Ketua BPK 
Kepada Menkeu

[No. 59/S/I/4/2020]
28 April 2020

Surat Ketua BPK 
Kepada Mendagri

[No. 60/S/I/4/2020]
28 April 2020

Surat Mendagri
kepada Seluruh
Kepala Daerah

[No. 903/3093/SJ]
8 Mei 2020



Terima Kasih


