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Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt karena atas rahmat dan karunia‐Nya  BPK RI
dapat menyelesaikan “Laporan Tahunan BPK 2010” ini.

Sejak didirikan pada 1947 hingga saat ini, BPK telah melalui deretan perjalanan di dalam
mengemban amanat UUD 1945 serta memenuhi tugas serta fungsinya yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang‐undangan. Selama rentang waktu tersebut, BPK telah
menyampaikan berbagai hasil pemeriksaannya dan menghasilkan capaian yang diharapkan,
meskipun BPK juga menghadapi berbagai tantangan. Kesemuanya itu merupakan bagian dari
perjalanan BPK yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.

Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK untuk memberikan
informasi capaian tahunan BPK kepada para pemangku kepentingan. Sebagaimana kita ketahui,
untuk memenuhi ketentuan dalam Undang‐Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan dan sistem pengendalian mutu merupakan dua bentuk
akuntabilitas BPK yang keduanya diperiksa oleh pihak independen yang ditunjuk DPR. Selain untuk
melengkapi kedua bentuk akuntabilitas BPK tersebut, laporan tahunan ini juga dibuat untuk
menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil peer review atas sistem pengendalian mutu BPK
pada tahun 2009.

Dalam beberapa tahun terakhir, BPK mampu menjalankan tugas dan fungsinya yang telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis BPK 2006‐2010 melalui pencapaian visi dan misinya dengan
baik. Hal ini tidak terlepas dari semakin kokohnya mandat BPK, khsususnya setelah Amandemen
UUD 1945, paket tiga UU di bidang Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006. Di dalam
rencana strategis tersebut serta implementasinya, BPK telah menjalankan Reformasi Birokrasi sejak
2007 terkait dengan reformasi di bidang kelembagaan, proses bisnis, manajemen sumber daya
manusia, serta sarana prasana. 
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Pada 2010 ini pula BPK mengembangkan pembangunan pusat data BPK yang disebut dengan
Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI), berdasarkan pemikiran bahwa tantangan BPK terkait
pengelolaan keuangan Negara kedepannya akan semakin besar. Jumlah pemeriksa yang terbatas
menjadikan mustahil bagi BPK untuk memeriksa seluruh objek pemeriksaan, sehingga perlu
terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemeriksaan.
BPK berinisiatif membangun pusat data yang menggunakan sistem yang dibangun dengan cara
menyinergikan data antara BPK dan Auditee. Sinergi data dilaksanakan dengan cara link & match
sehingga nantinya, dengan pusat data BPK, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, dan
monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. 

Khusus dalam Tahun 2010, BPK telah berhasil menyampaikan 1.262 laporan dengan jumlah
temuan 16.468 yang dimuat dalam IHPS I dan II Tahun 2010.  Didalam IHPS tersebut dinyatakan
bahwa senilai 197,02 Milyar dan USD 10.50 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas
negara/daerah selama proses pemeriksaan. 

Selain itu, Laporan keuangan BPK juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi.

Seluruh capaian penting BPK selama tahun 2010 merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan
kerja ikhlas, serta ijin dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap di masa yang akan datang BPK terus
meningkatkan kinerja dengan tetap berpegang teguh kepada independensi, integritas, dan
profesionalisme. Saya ucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih atas semua upaya yang telah
dilakukan. Semoga apa yang telah kita perjuangkan selama ini dapat membawa kita menuju masa
depan yang lebih cerah gemilang.

Jakarta, Desember 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
HADI POERNOMO
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Pertama‐tama, kami panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Yang MahaKuasa, karena atas izin dan
karunia‐Nya yang tak terhingga, “Laporan Tahunan 2010” ini dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan tahunan yang pertama disusun oleh BPK. Laporan ini
merupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK kepada para pemangku kepentingannya, dan
melengkapi akuntabilitas yang diwajibkan dalam ketentuan perundang‐undangan, yaitu laporan
keuangan dan sistem pengendalian mutu, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Laporan ini juga dibuat sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil peer review sistem
pengendalian mutu yang dilakukan tahun 2009.

Kami berharap agar Laporan Tahunan ini dapat lebih memberikan gambaran mengenai capaian
BPK Tahun 2010. Selain itu, kami juga mengharapkan bahwa laporan ini akan disusun setiap tahun.
Sehubungan dengan itu, kami membuka diri untuk menerima berbagai masukan dan saran‐saran
konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini ke depan. Dengan demikian, laporan ini dapat
memberikan manfaat dan memberikan informasi yang lebih baik kepada para pemangku
kepentingan BPK.

Jakarta, Desember 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal, 
HENDAR RISTRIAWAN
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Wajah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
era kini adalah wajah yang semakin

percaya diri dalam menjalankan tugas
konstitusinya. Lembaga ini telah melampaui
perjalanan yang panjang, juga serangkaian
tempaan sejarah berat untuk sampai pada
posisinya yang cukup ideal seperti saat ini.
Profil BPK yang sudah memenuhi harapan ini
secara ringkas dapat digambarkan sebagai
berikut: independensi, integritas, dan
profesionalisme.

Dengan seluruh aspek yang ada dalam
dirinya tersebut, BPK ada di garda terdepan
dalam menjaga keuangan negara. Sebab, di
tangan para pemeriksa lembaga inilah fungsi
pemeriksaan keuangan negara diwujudkan

dan dilaksanakan. Boleh dikatakan, salah satu
pilar utama yang menjaga kelangsungan
kehidupan bangsa ini ada di pundak BPK.

Independensi BPK mencakup banyak hal.
Dari segi organisasi, anggaran, hingga para
personil pemeriksanya, lembaga ini sudah
mengatur dirinya sendiri. Secara organisasi,
BPK tidak berada dibawah kendali lembaga‐
lembaga lain (termasuk Presiden) ketika
melakukan pemeriksaan. Azas independensi
ini bisa dikatakan mutlak, karena
memudahkan BPK menjalankan amanat
konstitusi, yakni melakukan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Saat menjalankan tugas ini BPK
dilindungi undang‐undang.
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Aspek integritas lebih merujuk kepada
kinerja pemeriksa. Bagi pemeriksa keuangan,
kejujuran dan kepercayaan laiknya sudah
menjadi harga mati. Untuk mencapai kualitas
tersebut BPK memiliki kode etik yang menjadi
rambu‐rambu bagi pemeriksa dalam bertugas.
Dengan kode etik tersebut para pemeriksa tak
akan terpengaruh dengan hal‐hal diluar tugas
mereka. Harapannya adalah hasil pemeriksa ‐
an  akan tetap dapat dipercaya.

Selain itu, sebagai aparat pegawai negeri
sipil pemeriksa BPK juga terikat pada aturan‐
aturan kepegawaian. Sehingga berbagai
norma dan aturan yang tercantum di sana
juga menjaga integritas para pemeriksa.
Sanksi yang terkait aturan PNS ini akan jatuh
jika mereka melakukan pelanggaran. 

Kemudian soal profesionalisme. Tenaga
pemeriksa yang dimiliki BPK selalu dilihat
kompetensi teknisnya di bidang yang telah

ditugaskan kepadanya. Bagi yang dinilai belum
mencukupi akan diberikan berbagai pelatihan
dan pendidikan yang diperlukan. 

Demikianlah, BPK benar‐benar memiliki
perangkat yang komplit untuk menjalankan
tugasnya. Tetapi untuk sampai pada kondisi
ideal itu jalan panjang dan berliku mesti
ditempuh BPK. Pasang dan surut eksistensi
lembaga ini berjalan beriringan dengan
perjalanan bangsa. Maklum, sejarah BPK
boleh dikata terentang sama panjangnya
dengan usia Republik Indonesia. 

Kilas Balik Sejarah
Sebagai lembaga pemeriksa, institusi ini
sudah tercantum dalam rumusan Undang‐
Undang Dasar yang digodok Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) pada sidang kedua tanggal 10‐16 Juli
1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan
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Indonesia kemudian melanjutkan kerja
BPUPKI yang dibubarkan pada 7 Agustus
1945 tersebut. 

Dalam UUD 1945 pun landasan hukum
BPK sudah tercantum, yakni pada Bab VIII
tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat
5. Bunyi pasal ini adalah: Untuk
memeriksa tentang keuangan negara
diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan Negara yang peraturannya
ditetapkan dengan undang‐undang.

Institusi badan pemeriksa kemudian
benar‐benar berdiri setelah Menteri
Keuangan Syafrudin Prawiranegara
menerbitkan Surat Edaran yang berisi rencana
pembentukan BPK. Surat Penetapan
Pemerintah No. 11/OEM  tanggal 28
Desember 1946 tersebut menetapkan
pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan
pada tanggal 1 Januari 1947. BPK pun berdiri
dengan hanya sembilan pegawai dan R.
Soerasno menjadi ketua pertama BPK, yang
untuk sementara berkedudukan di Magelang.

Sebelum ada Undang‐Undang mengenai
BPK, Peraturan Pemerintah menyebutkan tata
cara kerja dan kedudukan lembaga ini
disamakan dan disesuaikan dengan Algemene
Rekankamer (ARK). ARK adalah lembaga
pemeriksa pada era Hindia Belanda yang
ditopang peraturan perundangan lengkap.

Kedudukan dan fungsi BPK menurun tajam
di masa Republik Indonesia Serikat (RIS).

Fungsi BPK saat itu digantikan oleh lembaga
yang bernama Dewan Pengawasan Keuangan
yang dibentuk berdasar Undang‐Undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950. Posisi BPK
belum juga menguat setelah Indonesia
kembali ke UUD 1945 pada 1959.

Pada pertengahan dekade 60‐an terbit 
UU No. 17 Tahun 1965 yang khusus mengatur
tentang BPK. Toh, posisi lembaga ini juga
masih lemah karena secara eksplisit
dinyatakan BPK berada di bawah Presiden.
Pada 1966 Pemerintahan baru menganulir
undang‐undang itu dan menyatakan
kedudukan BPK dikembalikan seperti yang
diamanatkan UUD 1945.

Di masa Orde Baru eksistensi BPK
diperkuat dengan keluarnya Undang‐Undang
Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan. Meski demikian,
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dibanding peraturan‐peraturan penopang
Algemene Rakenkamer, undang‐undang ini
masih ”kalah jauh” dari segi kelengkapannya.
Peraturan‐peraturan yang mendasari BPK
masih terbatas pada hal‐hal yang pokok saja.
Keterbatasan peraturan ini membuat peran
BPK masih belum optimal. Berbagai hasil
pemeriksaan dan temuan BPK belum mampu
memperbaki keadaan. Hal ini disebabkan
secara politis BPK masih menjadi subordinant
”kekuatan” lain sehingga belum memiliki
kemandirian.

Masih terbatasnya peran BPK juga
dikarenakan adanya lembaga pemeriksa lain
bentukan pemerintah (seperti BPKP, Irjen, dan
Itwilprop). Obyek, metode, dan laporan
pemeriksaan BPK amat dibatasi. Anggaran
dan Sumber Daya Manusia nya pun
ditentukan pemerintah.

Pembatasan ini membuat BPK tak leluasa
memeriksa semua instansi pemerintahan.

Pada masa itu lembaga‐lembaga seperti
Pertamina, Bank Indonesia, dan bank‐bank
plat merah serta BUMN haram hukumnya
diperiksa BPK. Tak heran, semua
penyelewengan keuangan di berbagai instansi
ini (jika ada) tak pernah bisa dibuka.

Pembatasan juga terjadi pada pelaporan
hasil pemeriksaan BPK. Pada masa itu sungguh
mustahil khalayak luas bisa mengetahui hasil‐
hasil pemeriksaan terhadap lembaga‐lembaga
pemerintah. Akibatnya, laporan BPK tidak bisa
menjadi sumber informasi atau deteksi dini
kondisi keuangan negara. Ini mengakibatkan
para pengambil keputusan tidak memiliki
bahan lengkap guna mengantisipasi berbagai
situasi, termasuk ketika terjadinya krisis
moneter pada 1997‐1998. 

Boleh dikata, semua pembatasan itu kian
membuat BPK kurang berfungsi optimal.
Kemandirian yang diamanatkan Undang‐
Undang No. 5 Tahun 1973 takluk oleh
kekuatan politis. Meski hal ini memang tidak
mengherankan karena pada era itu kekuasaan
pemerintah memang demikian besar.
Jangankan BPK, bahkan parlemen pun berada
di bawah dominasi kekuasaan eksekutif.

Lalu era baru bergulir ketika bangsa ini
memutuskan tak bisa menerima lagi satu
kekuasaan berkuasa terus‐menerus tanpa
batas. Presiden Soeharto makzul dari
kekuasaan, dan semangat reformasi
digelorakan dimana‐mana. Aspirasi
keterbukaan digemakan di segala bidang.
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Parlemen akhirnya mengamandemen UUD
1945 guna mengakomodasi sejarah baru ini.

Dalam amandemen tahun 2001, pasal‐
pasal mengenai BPK ikut diperbarui dan
menjadikan lembaga ini semakin kuat, bebas,
dan mandiri. Hal itu terlihat pada Bab VIIIA
tentang BPK Pasal 23E ayat 1‐3, dan Pasal 23F
ayat 2. Posisi BPK pun sejajar dengan
Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY.

Pada era ini lahirlah paket tiga undang‐
undang terkait keuangan negara yang
menyokong fungsi dan wewenang BPK.
Ketiganya adalah UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Ketiga aturan ini menegaskan
kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga

pemeriksaan keuangan yang bebas dan
mandiri.

Lalu puncaknya, berdasar amandemen
UUD 1945 pula lahir UU No. 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk
menggantikan UU No. 5 Tahun 1973 yang kian
memperkokoh kedudukan BPK. Berdasar
sejumlah perangkat perundang‐undangan ini,
tercantum tugas BPK adalah memeriksa
keuangan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga lain yang terkait pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.

Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan
BPK, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan dilakukan guna mem ‐
beri kan pernyataan pendapat tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan
kinerja meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas program dan kegiatan pemerintah. 

Adapun pemeriksaan tujuan tertentu
bertujuan untuk memberikan simpulan atas
suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi,
reviu, atau prosedur yang disepakati.
Pemeriksa an ini meliputi, antara lain
pemeriksaan atas hal‐hal lain di bidang
keuangan, pemeriksaan investigatif, dan
pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.
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Sejumlah perundangan di atas juga
menyokong kemandirian BPK. Kemandirian
itu, antara lain, terlihat dalam wewenang BPK
yang dapat menentukan sendiri susunan
organisasi dan fleksibilitas dalam mengelola
SDM‐nya. Pemberhentian dan penunjukkan
BPK tak lagi dilakukan Presiden, tetapi oleh
DPR. Lalu laporan hasil pemeriksaan tidak lagi
kepada Presiden, namun langsung kepada
wakil rakyat di parlemen.

Pada saat menjalankan tugas dan
kewenangannya, angota BPK memiliki
kekebalan, yakni tidak dapat dituntut di muka
pengadilan karena menjalankan tugas,
kewajiban, dan wewenangnya sesuai undang‐
undang BPK. Anggota BPK, Pemeriksa, dan
pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama
BPK diberikan perlindungan hukum dan
jaminan keamanan oleh instansi yang
berwenang. (Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang‐
undang No. 15 Tahun 2006). Meski demikian
bukan berarti BPK menjadi institusi super‐
body, sebab setiap tindak pidana yang
dilakukan pimpinan atau pegawai BPK tetap
bisa diproses hukum. Mekanisme untuk ini
sudah diatur dalam Pasal 24 dan 25 undang‐
undang yang sama.

Demikianlah BPK telah telah ”lahir
kembali” dengan kedudukan yang dulu
pernah dibayangkan para pendiri bangsa
(founding fathers). Sebuah lembaga
pemeriksa keuangan yang menjadi bagian
penting dan tak terpisahkan dalam upaya

penegakan pemerintah yang bersih dan tata
kelola yang baik.

BPK merumuskan visinya untuk menjadi
lembaga pemeriksa keuangan negara yang
bebas, mandiri, dan profesional serta
berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang akuntabel dan
transparan. 

Adapun misinya adalah memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara dalam rangka mendorong terwujudnya
akuntabilitas dan transparansi keuangan
negara, serta berperan aktif dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik, 
bersih, dan transparan. 

Sedangkan misinya ditegakkan menjadi
tekad sebagai berikut: memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; memberikan pendapat untuk
meningkatkan mutu pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan
berperan aktif dalam mendeteksi dan
mencegah segala bentuk penyalahgunaan 
dan penyelewengan keuangan negara. 

BPK pada era reformasi ini, telah
mewujudkan diri sebagai lembaga yang
semakin dekat dengan harapan para pendiri
bangsa, yakni sebuah lembaga pemeriksa
keuangan negara yang menjadi bagian tak
terpisahkan dari penegakan pemerintahan
yang bersih dan tata kelola yang baik. 
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Rencana Strategis (Renstra) adalah
keniscayaan bagi sebuah organisasi ketika

proses‐proses yang berlangsung di dalamnya
dan kondisi eksternal yang melingkupinya
membutuhkan suatu cara baru dalam
memandang eksistensi dirinya. Kebutuhan
akan cara pandang baru itu muncul ketika
proses‐proses yang ada tidak lagi memadai
untuk memenuhi tuntutan dan tantangan
baru yang dihadapi organisasi. Tuntutan dan
tantangan baru itu bukan hanya dipicu oleh
kondisi eksternal, tetapi juga bersumber dari
kondisi internal sebagai akibat dari
perkembangan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah
mengalami perkembangan yang signifikan

dalam dasawarsa terakhir ini. Gelombang
reformasi yang bergulir sejak 1998 antara lain
memunculkan kesadaran kolektif bangsa
Indonesia untuk memulihkan posisi dan peran
BPK sebagaimana diamanatkan oleh Undang‐
Undang Dasar 1945. Pemulihan posisi dan
peran BPK itu dimulai dengan amandemen
konstitusi I, II, dan III dan disusul dengan
serangkaian undang‐undang yang berkaitan
dengan BPK. Sejak terbitnya paket undang‐
undang tentang keuangan negara pada tahun
2003‐2004 dan disusul dengan UU No. 15
Tahun 2006 Tentang BPK sebagai pengganti
UU No. 5 Tahun 1973, peran dan posisi BPK
sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara
diperkuat, baik dari segi pemeriksaan,
organisasi, pegawai, maupun anggarannya.

Rencana Strategis
(Renstra) BPK 2006‑2010

Loka Karya Rencana Strategis. Memulihkan posisi dan peran BPK RI.



Keputusan‐keputusan politik mendasar itu,
selain memulihkan dan menguatkan BPK, juga
membuahkan peningkatan perhatian
pemangku kepentingan atas hasil kerja BPK,
baik dari lembaga perwakilan, pemerintah,
maupun masyarakat umum. Banyak pihak
menantikan dan memperhatikan opini BPK
atas laporan keuangan pemerintah. Beberapa
hasil pemeriksaan kinerja dan investigatif BPK
bahkan kerap menjadi referensi publik di
media massa. Kondisi yang demikian kian
menguatkan BPK untuk melakukan perubahan
paradigma pemeriksaan, dari hanya sekadar
suatu “keharusan” menjadi suatu
“kebutuhan” untuk mewujudkan Indonesia
yang maju, adil dan makmur. 

Dalam paradigma baru ini terkandung
semangat kemitraan sinergis antara BPK dan
pihak‐pihak auditee. BPK memandang entitas‐

entitas terperiksa bukanlah objek
pemeriksaan yang dicari‐cari kesalahannya,
melainkan mitra‐mitra dalam mengupayakan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang transparan dan akuntabel. BPK
bersama mitra‐mitranya menuju satu tujuan
yang sama: terciptanya pemerintahan yang
bersih (clean government) dan tata kelola
yang baik (good governance) dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Dalam rangka mengejawantahkan
paradigma baru inilah BPK menyusun Renstra
2006‐2010. Renstra ini sekaligus merupakan
bentuk penghargaan BPK terhadap sambutan
baik dari para pemangku kepentingan, dan
BPK bertekad untuk memberikan hasil
pemeriksaan yang lebih baik. 
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Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK
Visi dan Misi BPK
Renstra BPK 2006‐2010 bertumpu pada
visi BPK: menjadi lembaga pemeriksa
keuangan negara yang bebas, mandiri,
dan profesional serta berperan aktif
dalam mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang akuntabel dan
transparan. Dengan visi itu, BPK akan
menjalankan misi: memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara dalam rangka
mendorong terwujudnya akuntabilitas
dan transparansi keuangan negara,
serta berperan aktif dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih, dan transparan.

Visi dan Misi itu dijabarkan dalam empat
Tujuan Strategis sebagai berikut:

Tujuan 1:
Mewujudkan BPK sebagai lembaga
pemeriksa keuangan negara yang
independen dan profesional

BPK mengedepankan nilai‐nilai
independensi dan profesionalisme dalam
semua aspek tugasnya menuju terwujudnya
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan negara.

Tujuan 2:
Memenuhi semua kebutuhan dan harapan
pemilik kepentingan

BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan
harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), dan masyarakat pada
umumnya dengan menyediakan informasi
yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik
kepentingan atas penggunaan, pengelolaan,
keefektifan, dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara.

Tujuan 3:
Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di
bidang pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara

BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan
di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan

LAPORAN TAHUNAN 2010     レ 13

Rencana Strategis2

Menjalin kemitraan strategis antara BPK dengan auditee.



tanggung jawab keuangan negara yang
berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan
fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang‐undangan.

Tujuan 4:
Mendorong terwujudnya tata kelola yang
baik atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara

BPK bertujuan untuk mendorong
peningkatan pengelolaan keuangan negara
dengan menetapkan standar yang efektif,
mengidentifikasi penyimpangan,
meningkatkan sistem pengendalian intern,
menyampaikan temuan dan rekomendasi
kepada pemilik kepentingan, dan menilai
efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Nilai Dasar BPK
BPK menetapkan tiga Nilai Dasar sebagai
pemandu bagi segenap insan BPK dalam
menjalankan masing‐masing tugas dan
fungsinya. Ketiga Nilai Dasar itu adalah: 

Independensi
BPK adalah lembaga negara yang

independen di bidang organisasi, legislasi, dan
anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga
negara lainnya.

Integritas
BPK menjunjung tinggi integritas dengan

mewajibkan setiap pemeriksa dalam
melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi
Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku
Profesional.
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Profesionalisme
BPK melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesionalisme pemeriksaan
keuangan negara, kode etik, dan nilai‐nilai
kelembagaan organisasi.

Lingkup Tugas BPK dan
Lingkungan BPK
Lingkup Tugas BPK
BPK mengemban amanat Konstitusi untuk
memeriksa seluruh unsur keuangan negara,
baik pusat maupun daerah, yang mencakup:
anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN), anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD), badan usaha milik negara
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD),
Bank Indonesia (BI), badan hukum milik
negara (BHMN), badan layanan umum (BLU),
dan badan lain yang ada kepentingan
keuangan negara di dalamnya. Sesuai dengan

mandat dalam undang‐undang, berkenaan
dengan pengelolaan keuangan negara dan
pertanggungjawabannya, BPK melaksanakan
tiga macam pemeriksaan:

Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah

pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah, dalam rangka memberikan
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah.

Pemeriksaan Kinerja 
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan

atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta
pemeriksaan atas aspek efektivitas. 

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
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adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan
dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam
pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah
pemeriksaan atas hal‐hal lain yang berkaitan
dengan keuangan, pemeriksaan investigatif,
dan pemeriksaan atas sistem pengendalian
intern pemerintah.

Lingkungan BPK
BPK memperhatikan berbagai perubahan

yang muncul, dapat berasal dari lingkungan
global, regional, nasional, dan internal
organisasi, yang sekaligus menjadi faktor
tantangan dan peluang.  Berikut ini adalah
uraian tentang bagaimana BPK memandang
diri dan lingkungannya.

Organisasi BPK
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK

dibantu oleh pelaksana BPK yang secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Jenderal.

Pegawai BPK
BPK mengembangkan kemampuan

pegawainya dengan memberikan pendidikan
dan pelatihan dan pengembangan profesi
yang berkelanjutan.

Pemilik Kepentingan
Pihak‐pihak yang berkepentingan terhadap

hasil pemeriksaan BPK, antara lain:
• Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan

DPRD;
• Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang

diperiksa (auditee) dan instansi penegak
hukum;

• Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan
undang‐undang;

16 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

Workshop Renstra
2006‐2010. Renstra
disusun guna
memenuhi tuntutan
pemangku
kepentingan.



• Warga Negara Indonesia;
• Lembaga‐lembaga internasional.

Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan hasil pemeriksaan BPK, yang

terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan
kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu disampaikan kepada
lembaga perwakilan dan Pemerintah sesuai
dengan kewenangannya.

Sasaran Strategis dan 
Rencana Aksi
BPK berketetapan untuk melaksanakan suatu
sistem manajemen yang terintegrasi dan
praktik‐praktik pemeriksaan yang dapat
menyajikan hasil‐hasil pemeriksaan dan

pelayanan kepada para pemilik kepentingan.
Untuk mencapai hal tersebut, BPK
menerapkan kriteria dan kerangka kerja
berikut yang akan mengarahkan
pengembangan BPK.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan‐
tujuan organisasi BPK telah mengembangkan
sasaran‐sasaran strategis dan rencana aksi.
Sasaran‐sasaran dan rencana aksi itu meliputi
bidang kepemimpinan; perencanaan strategis;
pemilik kepentingan; pengukuran, analisa,
dan pengelolaan pengetahuan; sumber daya
manusia; dan pengelolaan proses.  

Kepemimpinan
Sasaran Strategis
1. Menyusun visi organisasi yang jelas, dapat
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dicapai, dan mengikat yang dilengkapi
dengan nilai‐nilai yang sesuai dengan
peraturan perundang‐undangan yang
berlaku.

2. Menciptakan dan mendorong lingkungan
yang independen yang menghasilkan
tingkat yang tertinggi dalam penerapan
hukum, etika perilaku, dan
pertanggungjawaban kepemimpinan.

3. Membangun organisasi yang berkelanjutan
dengan manajemen yang fleksibel dan
strategis dalam mengantisipasi perubahan
di masa depan.

4. Mendorong lingkungan yang kondusif bagi
pembelajaran organisasi dan pegawai. 

5. Mempersiapkan pembinaan dan dukungan
yang konkret untuk pemimpin organisasi di
masa depan.

6. Mendorong budaya yang terbuka dan
transparan, dan memberdayakan
komunikasi di seluruh lingkungan

organisasi.
7. Memfokuskan kebutuhan pemilik

kepentingan dan memberikan
penghargaan dan pengakuan kepada
pegawai yang berprestasi.

8. Mendorong sikap yang berorientasi pada
aksi melalui segenap organisasi dalam
usahanya mencapai tujuan organisasi,
peningkatan kinerja, dan visi organisasi.

9. Mengevaluasi kinerja organisasi dan
menyediakan umpan balik dan panduan
sesuai kebutuhan untuk mencapai kinerja
yang tinggi.

10.Mendidik komunitas di lingkungan
keuangan negara tentang peran BPK dalam
meningkatkan kualitas hidup rakyat
Indonesia.

Rencana Aksi
1. Memberlakukan rencana strategis sebagai

dasar penentuan arah reformasi
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pengelolaan dan tata kelola organisasi
selama lima tahun mendatang.

2. Menyusun dan menerapkan suatu metode
yang sistematis dalam memonitor dan
memperbaiki strategi implementasi.

3. Mengimplementasikan suatu proses yang
sistematis untuk menyediakan masukan
bagi lembaga perwakilan dalam
pengembangan peraturan yang terkait
dengan misi dan tanggung jawab BPK.

4. Menugaskan dengan jelas pejabat Biro
Hukum dan Perundang‐undangan dan para
pejabat eselon I untuk memperbaiki visi,
misi, dan nilai‐nilai organisasi serta
membuat rekomendasi untuk BPK
mengenai hal‐hal tersebut.

5. Mengevaluasi kode etik dan membangun
suatu sistem untuk mengukur
penerapannya oleh setiap pegawai.

6. Memulai suatu proses yang sistematis
untuk mencapai independensi dalam

bidang kepegawaian dan anggaran.
7. Mengevaluasi peraturan perundang‐

undangan yang mengatur BPK dan institusi
yang terkait dalam rencana strategis dan
membuat rancangan Nota Kesepakatan
yang memuat lingkup dan sifat hubungan
kerja sama tersebut.

8. Membentuk suatu dewan kehormatan
yang bertanggung jawab langsung kepada
BPK untuk menentukan, memelihara, dan
mengukur penerapan peraturan dan kode
etik di BPK.

9. Memperkuat unit hubungan masyarakat
untuk mengomunikasikan pemahaman
yang konsisten atas tujuan strategis, arah,
fungsi, dan tanggung jawab BPK kepada
seluruh rakyat Indonesia.

10.Melibatkan Anggota BPK dan eselon I
dalam proses suksesi manajemen dan
pengembangan pemimpin masa depan
BPK. 
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11.Merancang dan mengimplementasikan
suatu sistem informasi manajemen yang
dapat menyajikan informasi kinerja
pegawai pada semua tingkatan organisasi.

12.Menetapkan batasan yang jelas antara
peran dan tanggung jawab BPK dan
Pelaksana BPK atas seluruh kegiatan
organisasi.

13.Menyiapkan proses yang sistematis dalam
mengumpulkan secara periodik masukan
dari seluruh lapisan pegawai sebagai
bahan penentuan kebijakan dan keputusan
operasional.

Perencanaan Strategis
Sasaran Strategis
1. Menyusun dan menerapkan proses

perencanaan strategis lima tahunan yang
sistematis yang dapat mengarahkan
transformasi BPK menuju lembaga
tertinggi pemeriksaan keuangan negara
yang terbaik dalam menerapkan prinsip
kepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi.

2. Mengoptimalkan penggunaan seluruh
sumber daya BPK dalam mencapai sasaran
strategis.

3. Membangun komitmen BPK terhadap
semua aspek rencana strategis BPK.

4. Menyebarluaskan sasaran dan strategi BPK
kepada semua pegawai. 

5. Mengumpulkan dan mengintegrasikan
masukan‐masukan dari pegawai, anggota
lembaga perwakilan, dan pemilik
kepentingan lainnya dalam penyusunan
strategi terutama terkait dengan

Penyerahan Laporan kepada Presiden. BPK melaksanakan tugas pemeriksaannya berdasar independensi,
integritas, dan profesionalisme.
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pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.
6. Merancang dan menerapkan mekanisme

monitoring dan evaluasi untuk menilai
dampak rencana aksi dengan
menggunakan tolok ukur internasional
apabila dimungkinkan.

7. Memastikan adanya proses perencanaan
strategis yang fleksibel yang mampu
merespons perubahan lingkungan politik,
sosial, ekonomi, dan lingkungan
operasional yang terjadi secara cepat.

Rencana Aksi 
1. Membentuk suatu komite pengarah yang

berwenang untuk mengawasi sasaran
strategis dan pelaksanaan serta
memastikan kecukupan sumber daya yang
diarahkan secara memadai untuk
pelaksanaan proses rencana strategis.

2. Mengidentifikasi dan mempertegas

struktur organisasi di lingkungan BPK yang
bertugas untuk mengembangkan sasaran
strategis dan rencana aksi. 

3. Mendistribusikan tanggung jawab dalam
proses evaluasi tahunan kepada unit‐unit
kerja yang mampu mengidentifikasi dan
merespons perubahan lingkungan politik,
sosial, ekonomi, dan lingkungan
operasional yang terjadi secara cepat.

4. Mengimplementasikan proses yang
sistematis dalam memperoleh dan
mengakomodasi masukan‐masukan dari
pegawai, anggota lembaga perwakilan,
dan pemilik kepentingan dalam proses
perencanaan strategis. 

5. Mengembangkan dan melaksanakan
Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahunan
yang diselaraskan dengan perencanaan
strategis berdasarkan skala prioritas,
ketersediaan sumber daya, dan manfaat
yang diharapkan. 

Sosialisasi
Peraturan Ganti

Kerugian Negara.
BPK memastikan

proses penetapan
kerugian negara
dilakukan lebih

cepat.
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6. Membangun mekanisme monitoring
kinerja untuk menilai efektivitas setiap
strategi.

7. Menyebarluaskan informasi tentang proses
perencanaan strategis kepada seluruh
pegawai dan pemilik kepentingan.

Pemilik Kepentingan
Sasaran Strategis
1. Meningkatkan komitmen semua pegawai

BPK untuk memberikan pelayanan utama
kepada pemilik kepentingan. 

2. Meningkatkan komitmen semua pegawai
BPK dalam menyajikan laporan hasil
pemeriksaan dan jasa lainnya sesuai
dengan standar internasional di bidang
profesionalisme, ketepatan waktu, dan
kualitas.

3. Mengidentifikasi dan mengelompokkan
pemilik kepentingan dan menentukan
kebutuhan dan tuntutannya.

4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
kelompok pemilik kepentingan.

5. Mempermudah akses pemilik kepentingan
terhadap BPK dan laporan hasil
pemeriksaan.

6. Merespons setiap perubahan di masa
datang atas tuntutan dan harapan pemilik
kepentingan.

7. Mengidentifikasi dan mengukur unsur‐
unsur penting dari kepuasan pemilik
kepentingan.

8. Mengidentifikasi dan meningkatkan
kualitas dan kuantitas hubungan kerja
dengan pemilik kepentingan.

Sosialisasi hasil
pemeriksaan
Bank Century.
Komitmen untuk
memberikan
pelayanan utama
kepada pemilik
kepentingan.
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Rencana Aksi
1. Menerapkan suatu proses komprehensif

untuk menanamkan budaya pelayanan
oleh pegawai BPK kepada pemilik
kepentingan.

2. Mengidentifikasi standar internasional
yang harus dipatuhi oleh BPK.

3. Menentukan kekurangan‐kekurangan
dalam laporan hasil pemeriksaan serta
melakukan tindakan perbaikan. 

4. Mengidentifikasi pemilik kepentingan yang
ada saat ini dan yang akan datang.

5. Menerapkan suatu proses sistematis
dalam penentuan kebutuhan dan tuntutan
pemilik kepentingan yang ada saat ini dan
yang akan datang. 

6. Memastikan bahwa proses kegiatan dan
hasilnya telah dirancang sesuai dengan
perubahan kebutuhan dan tuntutan dari
kelompok pemilik kepentingan.

7. Membangun suatu unit yang bertanggung

jawab untuk meningkatkan aksesibilitas
pemilik kepentingan terhadap BPK dan
laporan hasil pemeriksaan. 

8. Menerapkan suatu sistem pengukuran dan
monitoring yang baku atas kepuasan
pemilik kepentingan.

9. Membuat atau memberdayakan suatu unit
kerja hubungan masyarakat yang efektif.

Pengukuran, Analisis, dan
Pengelolaan Pengetahuan
Sasaran Strategis
1. Mengidentifikasi sumber–sumber dan

kebutuhan informasi BPK.
2. Membangun infrastruktur teknologi

informasi yang andal dan aman yang
diselaraskan dengan kebutuhan dan arah
organisasi.

3. Mengumpulkan, menyeleksi, dan
memproses informasi yang penting baik

Rakernas
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah.
Mengidentifikasi
standar
internasional
yang harus
dipatuhi oleh
BPK RI.
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internal maupun eksternal.
4. Membangun indikator kinerja internal dan

eksternal yang bermanfaat. 
5. Mengintegrasikan pengukuran kinerja yang

aktual dengan kemampuan manajemen.
6. Menggunakan data pembanding dan tolok

ukur untuk meningkatkan proses
pengambilan keputusan dan inovasi.

7. Memastikan ketersediaan, relevansi, dan
pemanfaatan indikator kinerja yang
berkesinambungan dalam lingkungan yang
berubah.

8. Memastikan BPK mempunyai kemampuan
yang berkesinambungan untuk menelaah
kinerja organisasi.

9. Memanfaatkan informasi secara efektif
untuk meningkatkan proses, kinerja, dan
hasil.

10.Menyebarluaskan hasil penilaian kinerja
dan rekomendasi perbaikan kepada

pemilik kepentingan.
11.Memastikan bahwa rekomendasi penilaian

kinerja telah ditindaklanjuti secara efektif.
12.Membangun suatu proses yang sistematis

untuk berbagi pengetahuan dan praktik‐
praktik terbaik di lingkungan BPK.

Rencana Aksi
1. Melakukan survei kepada pemilik

kepentingan di dalam dan luar BPK untuk
mengindentifikasi sumber‐sumber dan
kebutuhan informasi BPK.

2. Mendefinisikan indikator kinerja utama
yang selaras dengan sasaran strategis.

3. Membangun tolok ukur indikator kinerja
utama BPK.

4. Membangun strategi teknologi informasi
yang selaras dengan indikator kinerja
utama serta kebutuhan dan kewajiban

Forum Manajer
SIMAK BPK RI.
Memastikan
ketersediaan,
relevansi, dan
pemanfaatan
indikator kinerja yang
berkesinambungan
dalam lingkungan
yang berubah.
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organisasi. 
5. Menerapkan sistem pengukuran dan

analisis kinerja yang terintegrasi.
6. Membentuk subkomite di tingkat Badan

untuk mengevaluasi indikator kinerja dan
tolok ukur secara periodik dalam hal
relevansi dan kegunaan. 

7. Mengintegrasikan hasil‐hasil sistem
pengukuran dan analisis kinerja ke dalam
kebijakan, prosedur, dan operasi
organisasi.

8. Membangun dan menerapkan mekanisme
pelaporan dan komunikasi untuk
menyebarluaskan indikator kinerja utama
dan rekomendasi kepada pemilik
kepentingan internal dan eksternal.

9. Merancang dan menerapkan suatu proses
penilaian pascaimplementasi untuk
memastikan efektivitas penerapan dan
implementasi rekomendasi berbasis
kinerja.

10.Menunjuk eksekutif pengelola
pengetahuan yang memfasilitasi
peningkatan aksesibilitas distribusi
pengetahuan dan informasi di lingkungan
seluruh BPK.

Sumber Daya Manusia
Sasaran Strategis
1. Mengoptimalkan kinerja seluruh staf di

BPK. 
2. Mencapai kemandirian dalam

melaksanakan pengelolaan pegawai.
3. Menjadi pilihan utama bagi para

profesional dalam membina karier.
4. Menyediakan lingkungan kerja yang aman

dan nyaman bagi semua pegawai.
5. Membangun budaya organisasi yang

produktif yang dapat mendorong kepuasan
dan kinerja pegawai yang tinggi.

6. Membangun sistem promosi yang

Pelantikan Pejabat
Eselon II. Menjadi
pilihan utama bagi
para profesional
dalam membina
karier.



transparan dan efektif yang dapat
mendorong peningkatan profesionalisme.

7. Menyelaraskan pengelolaan sumber daya
manusia dengan misi BPK dan tuntutan
tugas.

8. Mendistribusikan pekerjaan secara jelas
yang dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan
(RKT).

9. Merancang dan menerapkan sistem
manajemen kerja yang dapat menelusuri
pencapaian kinerja dibandingkan dengan
rencana dan anggaran.

10.Merancang dan menyusun sistem
pendidikan dan pengembangan profesi
yang selaras dengan persyaratan tujuan
strategis dan rencana kerja tahunan.

Rencana Aksi
1. Memulai suatu proses yang sistematis

dalam memperoleh independensi dan
keleluasaan dalam pengaturan pegawai. 

2. Mempelajari pengalaman dari lembaga
pemerintah lain di Indonesia yang telah
memperoleh independensi dalam
pengaturan pegawai.

3. Melakukan evaluasi organisasi untuk
mengukur tingkat pembagian yang optimal
atas struktur dan sumber daya yang
tersedia saat ini untuk mencapai visi dan
tugas pokok BPK.

4. Menyiapkan rencana kerja tahunan yang
memuat rincian tugas dan fungsi yang
realistis dan mendistribusikan dengan jelas
tugas tersebut kepada unit kerja‐unit kerja. 

5. Merancang dan mengaplikasikan sistem
monitoring kinerja yang dapat
dibandingkan dengan rencana kerja
tahunan. 

6. Mengimplementasikan suatu program
perekrutan pegawai yang dinamis yang
dapat menempatkan BPK sebagai pilihan
utama untuk berkarier.
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7. Mendefinisikan secara jelas peluang dan
insentif bagi pengembangan karier di BPK
dan memulai suatu proses pengembangan
SDM, promosi, dan pemberian imbalan
kepada pegawai secara terbuka,
transparan, dan adil.

8. Menyelenggarakan lokakarya tentang
rencana karier bagi pegawai baru. 

9. Melakukan survei terhadap kenyamanan
dan keamanan fasilitas dan akomodasi di
kantor pusat dan perwakilan BPK dan
menindaklanjuti hasil survei secara cepat
dan tepat berdasarkan prioritas. 

10.Mengimplementasikan suatu pendekatan
yang sistematis dalam mengidentifikasi,
mengukur, dan meningkatkan
kesejahteraan, kepuasan, motivasi, dan
budaya organisasi.

11.Membentuk komunikasi dua arah yang
terbuka dan efektif antara pegawai dan
seluruh tingkat manajemen.

12.Mengimplementasikan suatu proses yang
sistematis dalam mengevaluasi kebutuhan
pendidikan dan pelatihan (diklat) di
seluruh organisasi, merancang program
diklat, dan menyusun modul diklat yang
merujuk kepada pengembangan bidang‐
bidang yang penting.

13.Merancang dan menerapkan sistem
disiplin pegawai yang modern dan efektif.

Pengelolaan Proses
Sasaran Strategis
1. Melakukan tugas pemeriksaan, serta tugas

penunjang dan pendukung yang beretika,
efektif, dan efisien.

2. Menyelaraskan peraturan dan perundang‐
undangan dengan visi, misi, dan tujuan
strategis BPK.

3. Menerapkan proses yang sistematis dalam
mengalokasikan keterbatasan sumber daya
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pada bidang‐bidang terpenting di
lingkungan keuangan negara. 

4. Menerbitkan laporan pemeriksaan yang
berguna dan dapat ditindaklanjuti.

5. Membangun kerja sama dengan DPR untuk
memastikan tindak lanjut atas saran yang
dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan
BPK secara tepat waktu.

6. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang
mengatur hubungan kerja sama dengan
pihak lain termasuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

7. Memberikan pertimbangan kepada
Pemerintah dalam menyiapkan standar
akuntansi pemerintahan dan
penerapannya. 

8. Meningkatkan fungsi penelitian dan
pengembangan untuk mengidentifikasi
dan memenuhi kebutuhan utama unit‐unit
kerja di lingkungan BPK. 

9. Membangun suatu proses sistem informasi
manajemen yang memanfaatkan indikator
kinerja yang penting.

10.Meningkatkan fungsi pengawasan internal
BPK.

11.Mempertimbangkan masukan dari pemilik
kepentingan dalam merancang ulang atau
membangun suatu proses pemeriksaan.

12.Memastikan struktur fungsi penunjang dan
pendukung organisasi selaras dengan
kebutuhan proses pemeriksaan. 

13.Memastikan sumber daya teknologi
informasi, yang tersedia, memadai, dan
terintegrasi secara efektif.

14.Mendidik dan menginformasikan kepada
semua Pegawai BPK mengenai tujuan dan
proses kegiatan penunjang dan
pendukung. 

15.Memastikan adanya suatu mekanisme
perlindungan terhadap pemeriksa atas
tuntutan hukum.

16.Menetapkan peraturan BPK tentang
penyelesaian ganti rugi keuangan
negara/daerah dalam hal terjadi
pelanggaran hukum dan/atau kelalaian
bendahara dalam melaksanakan
kewajibannya.

17.Menetapkan peraturan BPK tentang ganti
rugi pengelolaan keuangan negara pada
perusahaan yang sahamnya lebih dari 51
persen dimiliki oleh Negara. 

18.Menetapkan peraturan BPK tentang
penyampaian laporan pertanggungjawaban
bendahara.

19.Menetapkan peraturan tentang tata cara
penyampaian laporan yang mengandung
unsur pidana kepada instansi yang
berwenang.

20.Menetapkan materi untuk menyempurna ‐
kan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintah.

Rencana Aksi
1. Mengkaji dan menyempurnakan Standar

Audit Pemerintahan (SAP) menjadi Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2. Mengkaji dan mengidentifikasi peraturan
dan perundang‐undangan yang tidak
konsisten dengan visi, misi, dan tujuan
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strategis BPK.
3. Memprioritaskan sumber daya yang

dimiliki untuk pemeriksaan laporan
keuangan pusat/daerah, pemeriksaan
investigatif, pemeriksaan lingkungan, dan
pemeriksaan atas bencana dan daerah
konflik.

4. Merancang dan menyusun bentuk laporan
pemeriksaan yang dapat dipahami dan
ditindaklanjuti oleh semua pemilik
kepentingan.

5. Menyusun sistem monitoring atas tindak
lanjut saran yang dimuat dalam laporan
hasil pemeriksaan BPK.

6. Menyempurnakan Panduan Manajemen
Pemeriksaan (PMP) dengan materi, antara
lain pengaturan hubungan kerja sama
dengan pihak lain termasuk KPK, Kejaksaan
Agung, dan POLRI.

7. Menyiapkan mekanisme dan sumber daya
dalam rangka memberikan pertimbangan

mengenai aspek hukum, akuntansi, dan
pemeriksaan yang berkaitan dengan
standar akuntansi pemerintahan dan
peraturan perundang‐undangan di bidang
keuangan negara.

8. Membangun suatu proses yang sistematis
untuk menyelaraskan kegiatan penelitian
dan pengembangan (litbang) dengan
kebutuhan unit‐unit kerja di lingkungan
BPK.

9. Merancang dan membangun suatu sistem
manajemen informasi yang didasarkan
pada indikator‐indikator kinerja yang dapat
mendukung kinerja BPK di masa datang.

10.Mengevaluasi dan menyesuaikan fungsi
pengawasan internal BPK yang efektif dan
efisien untuk meningkatkan kinerja dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang‐
undangan yang berlaku.

11.Mengidentifikasi pemilik kepentingan serta
membangun komunikasi dua arah antara
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BPK dan pemilik kepentingan dalam rangka
menyempurnakan proses pemeriksaan.

12.Mengevaluasi organisasi yang mencakup di
antaranya proses penunjang dan
pendukung sebagai bagian dari usaha
transformasi BPK.

13.Melakukan penilaian kebutuhan pemakai
atas teknologi informasi dan memasukkan
hasilnya dalam suatu rencana strategis dan
operasional.

14.Menyusun dan menyempurnakan modul
Diklat tentang tujuan dan proses
penunjang dan pendukung.

15.Merancang mekanisme perlindungan
hukum bagi pemeriksa.

16.Menyusun peraturan BPK tentang
penyelesaian ganti rugi keuangan
negara/daerah dalam hal terjadi
pelanggaran hukum dan/atau kelalaian
bendahara dalam melaksanakan
kewajibannya.

17.Menyusun peraturan BPK tentang
penyelesaian ganti rugi keuangan negara
pada perusahaan yang lebih dari 51 persen
sahamnya dimiliki oleh Negara.

18.Menyusun peraturan BPK tentang
penyampaian laporan pertanggungjawaban
bendahara.

19.Menyusun peraturan tentang tata cara
penyampaian laporan yang mengandung
unsur pidana kepada instansi yang
berwenang.

20.Memberikan masukan untuk
menyempurnakan sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintah sebelum
ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Indikator‑indikator Sukses BPK
Untuk mengukur dan mengetahui tingkat
pencapaian sasaran strategis, BPK menyusun
sejumlah indikator sukses yang mendukung
sistem manajemen BPK yang terintegrasi.
Uraian indikator‐indikator sukses yang
dipergunakan sebagai dasar pengukuran
kinerja BPK di bidang kepegawaian, publik,
hasil, kualitas, ketepatan waktu, dan biaya
adalah sebagai berikut. 

Kepegawaian
1. Prosentase pegawai yang menyatakan diri

bahwa mereka memahami dengan jelas
mengenai tujuan‐tujuan strategis dan
agenda reformasi BPK. 

2. Prosentase pegawai yang menyatakan
bahwa mereka mengerti tentang kode 
etik BPK.

3. Prosentase pegawai yang yakin dapat
menerapkan kode etik.

4. Prosentase pegawai yang puas dengan
tingkat pencapaian independensi atas
anggaran dan kepegawaian. 

5. Prosentase pegawai yang memanfaatkan
sistem informasi manajemen yang cukup
untuk pengukuran kinerja secara memadai.

6. Prosentase pegawai yang puas dengan
penjenjangan karier dan pengembangan
karier. 

7. Prosentase pegawai yang puas dengan
komunikasi manajemen‐staf.

8. Prosentase pegawai yang puas dengan
penjenjangan diklat dan kurikulum.

9. Prosentase pegawai yang memahami
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peranan dan tanggung jawab BPK dan
pimpinan pelaksana BPK.

10.Prosentase pegawai yang puas dengan
efektivitas BPK dalam merespons
perubahan‐perubahan eksternal.

11.Prosentase pegawai yang memahami
bahwa dirinya merupakan bagian dari
proses perencanaan strategis. 

12.Prosentase pegawai yang memahami
bahwa sistem disiplin pegawai adil dan
efektif. 

13.Prosentase pegawai yang berpendapat
bahwa pimpinan pelaksana BPK
memperhatikan kesejahteraan. 

14.Prosentase pegawai yang berpendapat
bahwa hasil kerja mereka sesuai dengan
harapan pemilik kepentingan.

15.Prosentase pegawai yang berpendapat
bahwa sistem informasi yang ada sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan.

16.Prosentase pegawai yang berpendapat
bahwa dukungan sarana dan prasarana
umum telah tersedia secara memadai.

17.Prosentase pegawai yang dibina dalam
pengembangan karier.

Pemilik Kepentingan (DPR, DPD,
DPRD, Pemerintah, dan Publik)
1. Prosentase responden yang menyatakan

bahwa BPK telah efektif.
2. Prosentase responden yang menyatakan

bahwa sejauh mana BPK
mengomunikasikan hasil pemeriksaannya
secara memadai kepada publik. 

Hasil
1. Jumlah masalah‐masalah yang signifikan

yang dilaporkan kepada DPR.
2. Jumlah Pemeriksaan Keuangan.
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3. Jumlah Pemeriksaan Kinerja.
4. Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu.
5. Jumlah penyampaian pertimbangan

kepada DPR tentang perubahan
perundang‐undangan atau standar
keuangan.

6. Jumlah temuan‐temuan yang disampaikan
kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

7. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
oleh instansi yang diperiksa.

8. Jumlah kerugian negara yang ditemukan
oleh BPK.

9. Jumlah uang negara yang diselamatkan
dibandingkan dengan biaya operasional
BPK.

10.Jumlah pemeriksaan di luar Rencana Kerja
Pemeriksaan (RKP).

11.Prosentase pencapaian RKP Tahunan.

Kualitas
1. Prosentase pemilik kepentingan yang puas

dengan hasil pemeriksaan dan konsultasi
BPK. 

2. Prosentase pemilik kepentingan yang puas

dengan cara BPK mengomunikasikan
temuan dan rekomendasi secara efektif.

3. Prosentase pemeriksaan yang konsisten
dengan standar‐standar yang berlaku.

Ketepatan Waktu
1. Prosentase responden yang berpendapat

bahwa masalah‐masalah yang signifikan
diungkapkan dalam laporan tepat waktu.

2. Prosentase laporan pemeriksaan yang
diterbitkan sesuai dengan batas waktu
yang ditetapkan.

Biaya
1. Biaya rata‐rata tiap temuan yang signifikan.
2. Biaya rata‐rata per pemeriksaan keuangan

dan pemeriksaan kinerja.
3. Biaya rata‐rata per pemeriksaan dengan

tujuan tertentu.
4. Jumlah jam yang digunakan dalam

melaksanakan pemeriksaan.
5. Jumlah jam yang digunakan dalam

mengelola pemeriksaan.
6. Jumlah jam yang digunakan untuk

pendidikan dan pelatihan.
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Rencana Kerja Tahun 20103

Latar Belakang dan Suasana
Peralihan

Tahun 2010 adalah titik strategis bagi
Badan Pemeriksa Keuangan. Sebab, inilah

tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) dan implementasi Renstra
BPK 2006‐2010. Namun, pada saat ini pula
masa tugas Badan periode 2009—2014
menapaki tahun pertamanya. Ini menjadi
semacam masa peralihan yang akan
menentukan wajah keberhasilan Badan di
masa depan dalam mengemban tugas
utamanya, yakni memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara, serta
berperan aktif mewujudkan pemerintahan
yang baik, bersih, dan transparan.

Di tahun terakhir pelaksanaan Renstra dan
implementasi Renstra 2006‐2010 itu, Badan
dituntut mengoptimalisasi sumber daya yang
dimiliki. Tujuannya, adalah agar sasaran‐
sasaran strategis yang sudah ditetapkan
mampu dicapai. Serangkaian kebijakan juga
mesti dirancang agar Badan mampu
menjalankan tugas utamanya secara
berkesinambungan.

Ya, menjaga kesinambungan adalah kata
kunci di tahun strategis ini. Tahun 2010
seperti sebuah jembatan yang menjaga agar
kinerja Badan yang sudah mantap pada
periode sebelumnya, mampu diteruskan 
dan ditingkatkan para penerusnya. Agar
perjalanan BPK yang sudah berada di track

Rencana Kerja 
di Tahun Strategis

Penyerahan
memori masa
jabatan Ketua
BPK RI.
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(jalur) yang tepat ini, kian melaju dan menuju
sasaran yang tepat. Maka dirumuskanlah
sebuah acuan, bahwa rencana kerja tahunan
(RKT) ini diprioritaskan pada kegiatan strategis
yang belum dilaksanakan, dan pada saat yang
sama melanjutkan kegiatan tahun
sebelumnya.

Tetapi tentu saja dalam merumuskan RKT
itu BPK tidak mungkin mengabaikan suasana
yang berkembang di sekitarnya. Ada beberapa
faktor yang mesti diperhatikan dan dalam
banyak hal juga perlu disiapkan antisipasinya.
Beberapa perkembangan itu, antara lain,
sebagai berikut:

1. Terbenturnya judicial review yang diajukan
BPK atas aturan yang dinilai membatasi
wewenang Badan dalam menjalankan
tugas. BPK telah mengajukan judicial review
atas Undang‐undang Pajak No. 28 Tahun
2007 karena aturan ini dinilai membatasi

kewenangan konstitusionalnya sebagai
lembaga pemeriksa. Sayang keputusan
Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan
gugatan ini tidak sesuai harapan BPK.
Mahkamah menyatakan bahwa judicial
review itu tidak memenuhi syarat adanya
kerugian terhadap kewenangan
konstitusional BPK. 

Namun harapan BPK masih terbuka
karena ada langkah hukum berikutnya,
yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Untuk itu Badan harus mengikhtiarkan
temuan bukti‐bukti baru agar PK berjalan
sesuai harapan. Kondisi ini juga tak harus
membuat Badan mengurungkan niat untuk
mengajukan judicial review terhadap aturan
lain yang juga menghambat kerja BPK,
yakni Undang‐undang tentang Perseroan
Terbatas dan Undang‐undang tentang
Yayasan.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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2. Adanya tuntutan dari para pemangku
kepentingan, yakni DPR, DPD dan DPRD.
Tuntutan itu adalah:
a. Memenuhi kebutuhan para pemangku

kepentingan berupa informasi seputar
akuntabilitas penggunaan, pengelolaan,
efektifitas, dan pertanggungjawaban
Keuangan Negara.

b. Berperan lebih nyata dalam mendorong
terwujudnya tata kelola yang baik atas
pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara oleh pemerintah.

c. Memenuhi permintaan pemeriksaan
(audit on request) atas isu‐isu yang
berkaitan dengan penyimpangan
pengelolaan dan pertanggung jawaban
Keuangan Negara.

Atas segala tuntutan itu BPK harus dapat
memenuhinya secara selektif. Tak pelak, hal
ini membutuhkan dukungan anggaran yang

cukup, serta ketersediaan sumber daya
manusia yang handal. 

3. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal
(SPI) yang diselenggarakan pemerintah.
Kelemahan di bidang ini menyebabkan
kinerja pelaporan keuangan pemerintah
belum sesuai harapan. Hal ini wajib
diperbaiki demi meningkatkan akuntabilitas
pemerintah dalam pengelolaan Keuangan
Negara. Beberapa hal yang bisa dilakukan
Badan, antara lain: 
● Membangun komunikasi dengan

pemerintah pusat dan daerah secara
konsisten dan proporsional.

● Proaktif mendorong pemerintah pusat
(yang terdiri dari kementerian dan
lembaga) serta pemerintah daerah agar
segara menyusun rencana aksi untuk
menindaklanjuti saran/rekomendasi 
BPK.

Rencana Kerja Tahun 20103
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4. Adanya perubahan lingkungan yang
demikian cepat dalam bidang teknologi
informasi, arus globalisasi, dan perubahan
iklim. Ini menimbulkan tantangan tersendiri
yang memerlukan antisipasi dini. Beberapa
hal yang bisa disiapkan, antara lain,
menyiapkan sumber daya manusia yang
kompeten di bidang pemeriksaan berbasis
teknologi informasi (TI), perubahan iklim
dan lingkungan, pada obyek pemeriksaan
(auditee), baik di tingkat pemerintah pusat,
daerah, BUMN, BUMD, LPS, BHMN, BLU,
dan badan‐badan lainnya.

Berdasarkan latar belakang suasana
tersebutlah RKT 2010 disusun dan akan
menjadi pedoman setiap satuan kerja (Satker)
BPK dalam menentukan Rencana Kerja
Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kerja
Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).
Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan
penjabaran Renstra sesuai tahapan

pelaksanaan yang ditetapkan dalam Rencana
Implementasi Renstra. 

RKP dilaksanakan oleh AKN (Auditama
Keuangan Negara), sedang RKSP oleh
Sekretariat Jenderal BPK, Direktorat Utama
Revbang, Direktorat Utama Binbangkum, dan
Inspektorat Utama.

Di bidang pemeriksaan, Badan telah
menetapkan kebijakan umum berupa prioritas
pemeriksaan. Strategi yang diterapkan untuk
mewujudkan hal itu adalah dengan menetap ‐
kan pemeriksaan tematik atas isu strategis
pada 2010. Adapun kebijakan di bidang
Kesetjenan dan Penunjang diarahkan kepada
penguatan kelembagaan dan peningkatan
dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok
BPK. Dukungan itu terutama di bidang
anggaran, penyediaan sarana dan prasarana,
peningkatan SDM (misalnya dalam bentuk
diklat serta penyusunan pedoman kerja). 

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

Rapat Kerja 2010.
Menjabarkan
Renstra sesuai
tahapan
pelaksanaan yang
ditetapkan.
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Skema Penyusunan RKT

Kebijakan dan Rencana         
Kerja 2010
Peran BPK dalam menjalankan visi dan
misinya mengalami peningkatan berarti dalam
beberapa tahun terakhir. Tercatat ada empat
peran yang menonjol, yakni: 
● Meningkatkan kegiatan pemeriksaan dalam

rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi,
Nepotisme (KKN)

● Memperluas obyek dan peningkatan
kualitas pemeriksaan demi terciptanya
transparansi dan akuntabilitas Keuangan
Negara

● Membantu pemerintah meningkatkan
implementasi Paket UU tentang Keuangan
Negara Tahun 2003‐2004

● Membantu pemerintah melakukan

reformasi institusional termasuk
restrukturisasi BUMN dan Badan Layanan
Umum, seperti sekolah/universitas dan
rumah sakit.

Peran di keempat bidang itulah yang dijaga
kesinambungannya oleh Badan dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun (RKT) 2010.
Diputuskan bahwa kebijakan umum di bidang
pemeriksaan yang didukung kebijakan umum
ke‐Setjenan dan Penunjang harus mampu
membangun sistem pemeriksaan yang
terintegrasi. Dengan demikian setiap
pemeriksaan BPK dilakukan dengan kualitas
tinggi—mulai dari tahap perencanaan hingga
pelaporan. Kegiatan pemeriksaan, disadari,
merupakan pilar utama mewujudkan visi dan
misi BPK.

RENSTRA

↓

RENCANA IMPLEMENTASI

↓

KEBIJAKAN BADAN

↓

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

↓     ↓

RENCANA KEGIATAN                    RENCANA KEGIATAN
PEMERIKSAAN (RKP)                    SETJEN & PENUNJANG

↑    ↑

ANGGARAN

↑ ↓

Rakor Pelaksanaan BPK RI dalam rangka Perencanaan
Pemeriksaan dan Kegiatan Setjen/Penunjang.
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Kebijakan Umum Pemeriksaan
Kebijakan umum ini disusun dengan

kesadaran untuk melaksanakan konstitusi dan
memperhatikan tuntutan para pemangku
kepentingan. Poin‐poinnya adalah:

● Penetapan prioritas pemeriksaan, terdiri
atas: pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah pusat dan daerah;
pemeriksaan menyangkut pelayanan sosial
dan kepentingan hajat hidup orang banyak;
penerimaan Negara/daerah; dan objek
pemeriksaan yang rawan KKN

● Peningkatan kualitas dan efektivitas hasil
pemeriksaan, melalui: pelaksanaan
pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN), Panduan

Manajemen Pemeriksaan (PMP), taat pada
juklak/juknis dan kode etik; pemeriksaan
tematik dan isu strategis; format laporan
yang sistematik dan informatif;
mengefektifkan pemantauan atas tindak
lanjut hasil pemeriksaan

● Melanjutkan kebijakan pemeriksaan 2009,
dengan fokus: pelayanan kesejahteraan di
bidang kesehatan, pendidikan dan
infrastruktur, pengelolaan penerimaan
Negara dan daerah—terutama yang terkait
hubungan pusat‐daerah; pengelolaan
lingkungan hidup. 

Secara lebih detail, Badan telah menetap ‐
kan kebijakan operasional pemeriksaan,
dengan tujuan agar hasilnya bernilai strategis.
Kebijakan tersebut, adalah sebagai berikut:

Pengarahan Ketua BPK RI kepada Tim Pemeriksa LKPP/LKLL.
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1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Keuangan adalah

pemeriksaan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai
(reasonable assurance) apakah laporan
keuangan telah disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif
selain prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia. 

Untuk tujuan itu, Badan telah menetapkan
pedoman pemeriksaan agar pemeriksaan
berjalan optimal dan terjadi peningkatan
kualitas opini atas laporan keuangan yang
diperiksa. Pedoman itu, adalah:

a. Pemeriksaan seluruh entitas dilakukan
pada semester I TA 2010. Untuk itu
dilakukan “pooling pemeriksa” pada
satuan‐satuan kerja. 

b. Kegiatan pemantauan kerugian dilakukan
bersamaan dengan pemeriksaan
keuangan. Tujuannya agar cakupan
pemantauan kerugian Negara bisa lebih
luas.

c. Ditetapkan departemen yang memerlukan
perhatian khusus. Tujuannya agar BPK
dapat memberikan dukungan perbaikan
opini atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat. 

d. Membangun hubungan komunikasi secara
fungsional dan profesional dengan auditee.

Ini juga ditujukan untuk meningkatkan
kinerja laporan keuangan pemerintah
menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Dalam hal ini, entitas yang
diperiksa mempunyai kewajiban untuk
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
dengan menyusun rencana aksi guna
merespon hasil pemeriksaan. 

e. Untuk itu AKN juga perlu menyusun
rencana aksi merespon rencana aksi yang
disampaikan setiap entitas itu kepada BPK.

2. Pemeriksaan Kinerja  
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan

atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan efekvifitas. Dalam
melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa
juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang‐undangan serta
pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja
dilakukan secara objektif dan sistematik

Rencana Kerja Tahun 20103
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Rapat AKN IV. Merumuskan tindak lanjut atas rencana
aksi auditee.
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terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat
melakukan penilaian secara independen atas
kinerja entitas atau program/kegiatan yang
diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan
informasi yang berguna untuk meningkatkan
kinerja suatu program dan memudahkan
pengambilan keputusan bagi pihak yang
bertanggung jawab untuk mengawasi dan
mengambil tindakan koreksi serta
meningkatkan pertanggungjawaban publik.
Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup
yang luas atau sempit dan menggunakan
berbagai metodologi; berbagai tingkat
analisis, penelitian atau evaluasi. Pedoman
bagi AKN/perwakilan dalam melakukan
pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut:

a. Dilaksanakan pada Semester II, dan
diupayakan terlaksana pada Triwulan III
setelah usainya pemeriksaan keuangan. 

b. Setiap pemeriksaan/perwakilan
melaksanakan minimal 2 objek
pemeriksaan kinerja

c. Prioritas objek pemeriksaan adalah pada
program/kegiatan pelayanan masyarakat.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (PDTT) 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(PDTT) bertujuan untuk memberikan
simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT
dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu
(review), atau prosedur yang disepakati
(agreed‐upon procedures). PDTT meliputi
antara lain pemeriksaan atas hal‐hal lain di
bidang keuangan, pemeriksaan investigatif,
dan pemeriksaan atas sistem pengendalian
intern. Hal‐hal yang perlu diperhatikan,
adalah:

a. Pelaksanaannya pada Triwulan IV
Semester II TA 2010

b. Prioritas pada objek strategis, bernilai
material, dan menyangkut hajat hidup
orang banyak.

c. Berkesinambungan dan bersinergi dengan
pemeriksaan lainnya, agar hasilnya efektif.

4. Pemeriksaan Atas Permintaan
Badan merasa perlu melakukan alokasi

anggaran untuk pemeriksaan ini. Sebabnya
adalah peningkatan permintaan lembaga
perwakilan dan masyarakat agar dilakukan
pemeriksaan atas isu tertentu pada tahun
2010.
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Jenis‐jenis pemeriksaan di atas dapat dilaksanakan dengan metode pemeriksaan tematik,
yakni merupakan pemeriksaan yang melibatkan lebih dari satu AKN dengan hasil satu Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP). Pemeriksaan ini diutamakan pada pemeriksaan program atau kegiatan
pelayanan masyarakat yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Pada tahun 2010,
pemeriksaan tematik yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Adapun penjabaran dari pemeriksaan Kinerja, atas:
Dana stimulus Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Irigasi, Listrik, Jalan dan Jembatan,

serta Perumahan Khusus Nelayan, adalah
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b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas: 
1) Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Titipan berupa Barang Bukti dan Rampasan.

2) Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pembangunan Daerah (RPD)/Penerusan
Pinjaman kepada Daerah.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

44 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

������
���	
�����

�����

������

�	
	��

���������
	

� ��������	
������
�
�������������������
�
��������������
� �
��������
��������� ��
�
�!������"������
�#��#�
������$
��
� �
�!���%&  ����!��'(()��
�!�"!������#����������
����� �� 
�
�!������"�������#����
��#���

� �
�������
���"!����
�
�������������
��
�*�������"������!��
�
�
����

� +
�������
$!�!���#���
�
���	������ ��
� +
�������
�
�����
�,�!�����
�����������#���
��
�������
�
�!����
�
��!�����*������

 
�
�$�������
�,��!�����
��
���������#���
������!��"�-�����

�
�
!�� 
�#���./+��./+��

0&�����1 23�#���0&��4��4���4���



3) Perpajakan BUMN/BUMD.

4) Pengelolaan Pertambangan Umum Batubara.
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5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.

6) Sistem Pengendalian Interen BUMN.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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Kebijakan Umum dan Rencana
Kerja Kesetjenan dan Penunjang
Undang‐Undang No. 15 Tahun 2006
merupakan tonggak strategis bagi kelembaga ‐
an BPK. Dengan kewenangan yang lebih
besar, Badan menjawabnya dengan berbagai
penyempurnaan di bidang kelembagaan. 

Badan, antara lain, melakukan
penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksanaan BPK. Meski demikian masih
perlu dilengkapi dengan Tata Kerja Badan dan
mengeliminir kelemahan yang terdapat pada
Oganisasi Pelaksana. 

BPK sudah memiliki pewakilan di setiap
provinsi, sehingga jumlahnya mencapai 33
kantor. Implementasi Renstra mengamanat ‐
kan agar setiap Kantor Perwakilan memeriksa
seluruh aspek Keuangan Negara, yakni
APBN/D, BUMN/D, BHMN, dan BLU. Agar
amanat ini tercapai perlu disiapkan sumber
daya yang memadai, terutama sumber daya
manusia (SDM).

Guna memenuhi kebutuhan SDM
berkualitas, BPK menyusun Perencanaan
Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM
Plan) sehingga tercipta pengelolaan SDM yang
terintegrasi. Untuk kepentingan ini diperlukan
koordinasi antara Biro SDM dengan Pusdiklat
dan Satker terkait. Kelak diharapkan akan
terwujud SDM berbasis kompetensi dan
pengukuran kinerja individu.

Terkait pengembangan aplikasi TI, BPK
telah menyusun berbagai pedoman kerja
(juklak/juknis pemeriksaan dan SOP).
Tujuannya agar pelaksanaan proses bisnis
pada Satker, pengukuran kinerja Satker, dan
penerapan SPI menjadi efisien dan efektif. 

BPK berusaha meningkatkan akuntabilitas
kinerja dan meningkatkan pengelolaan
keuangan guna mempertahankan opini WTP
atas Laporan Keuangan BPK yang dicapai di
tahun 2007. Untuk tujuan yang sama, BPK
juga telah menerapkan Sistem Manajemen
Kinerja (SIMAK). 

Sebagai upaya mewujudkan BPK sebagai
lembaga pemeriksa Keuangan Negara yang
independen dan profesional, telah diterapkan
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)
pada 2009. Diharapkan sistem ini akan
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mendorong terciptanya peningkatan kualitas
pemeriksaan.

Terakhir, BPK menggelar berbagai kegiatan,
seperti, penyusunan peraturan BPK,
harmonisasi peraturan perundangan, serta
menempuh upaya hukum atas beberapa
peraturan yang membatasi kewenangan BPK.
Kerja sama dengan aparat penegak hukum
juga dilakukan guna ikut berperan dalam
pemberantasan korupsi. 

Berdasar semua kondisi itulah kebijakan
dan rencana kerja 2010 Setjen dan Penunjang
disusun. Dalam rencana ini termuat pencapai ‐
an sasaran sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemenuhan Peraturan
Perundangan di Bidang Pemeriksaan
Keuangan Negara

Kebijakan dalam bidang ini adalah

mengelola legislasi, harmonisasi peraturan
perundang an, dan informasi hukum. Pada
tahun ini akan dituntaskan delapan peraturan
yang sudah disusun sejak tahun sebelumnya,
yakni: 

Total, guna memenuhi amanat undang‐
undang tentang BPK, Badan harus menyusun
15 Peraturan. Dari jumlah itu tujuh peraturan
sudah ditunaikan pada tahun‐tahun
sebelumnya. BPK menyusun rencana kerja
guna memonitor pelaksanaan peraturan yang
sudah terbit tersebut. Ini urgen karena
peraturan tersebut juga mengikat pihak
eksternal BPK. 

Rencana kerja itu adalah:
a. Menyusun pedoman evaluasi penerapan

peraturan di bidang pemeriksaan
Keuangan Negara.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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RENCANA PERATURAN

● Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli
oleh BPK

● Tata Cara Pengambilan Sampel oleh
Pemeriksa

● Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

● Pemberian bantuan Hukum Kepada
Anggota BPK

● Tata Cara Mengakses Data
● Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara Terhadap BUMN/BUMD
● Peraturan Tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa
● Peraturan Tentang Pembentukan

Peraturan dan Naskah Dinas BPK

Forum Manajer dan SIMAK BPK RI.



b. Monitoring atas penerapan regulasi yang
dilakukan pihak terkait.

c. Mengevaluasi hasil monitoring tersebut
d. Menyampaikan usulan atas hasil.

monitoring kepada Badan untuk ditindak
lanjuti.

2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi
Manajemen Pemeriksaan

Kebijakan dalam konteks ini adalah
meningkatkan mutu pemeriksaan dan
diseminasi hasil‐hasil pemeriksaan BPK.
Diharapkan, ini akan menciptakan Tata Kelola
yang Baik atas Pengelolaan dan Tanggung ‐
jawab Keuangan Negara. Hal ini dapat
tercapai jika rekomendasi pemeriksaan ke ‐
uangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu
ditindak lanjuti oleh auditee. Sejauh evaluasi
berdasar SIMAK, ternyata belum ada pening ‐
katan opini berarti dan tindak lanjut atas

rekomendasi yang disampaikan masih rendah.

Berdasar hal itu disusunlah rencana kerja
sebagai berikut:

a. Menyusun juklak/juknis pemeriksaan
sesuai tema pemeriksaan.

b. Mengembangkan perangkat yang
diperlukan guna me‐review Sistem
Pengendalian Mutu Pemeriksaan.

Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan
diseminasi hasil‐hasil pemeriksaan dilakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. Membangun hubungan komunikasi
dengan pemangku kepentingan melalui
kegiatan public awareness dan
membangun media center.

b. Melakukan kerja sama dengan pemangku
kepentingan.

c. Membangun kerja sama dengan APIP.

Rencana Kerja Tahun 20103
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3. Meningkatkan Efektifitas Pemberian
Pendapat dan Rekomendasi kepada
Pemerintah

Kebijakan yang diterapkan adalah
pengelolaan evaluasi dan pelaporan hasil
pemeriksaan. Untuk itu BPK melakukan
langkah berikut:

a. Memberikan pendapat kepada DPR, DPD,
DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga
Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum,
BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan
lain yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya.

b. Memberikan pertimbangan atas
penyelesaian kerugian Negara/Daerah
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat/Daerah.

c. Memberikan keterangan ahli dalam proses
peradilan mengenai kerugian
Negara/Daerah.

BPK berpendapat kualitas pengelolaan
Keuangan Negara dapat ditingkatkan seiring
meningkatnya pemberian pendapat dari
Badan. Untuk itu dilakukan kegiatan:

a. Menetapkan mekanisme pemberian
pendapat.

b. Mendayagunakan Pemeriksaan/
Perwakilan untuk mengusulkan pendapat.

c. Merumuskan pendapat terkait bidang
pendapatan pemerintah.

4. Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara

Kebijakan yang dilakukan adalah
memperluas cakupan pemantauan kerugian
Negara/Daerah. Maka kegiatan yang dilakukan
adalah:

a. Mengelola pemantauan penyelesaian
kerugian Negara yang terintegrasi

b. Mengimplementasikan database
Pemantauan Kerugian Negara

5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan 
SDM yang terintegrasi

Kebijakan yang dilakukan adalah
meningkatkan kualitas pengelolaan
pengembangan SDM secara terintegrasi.
Untuk itu BPK akan mewujudkan HR
Management Plan melalui kegiatan‐kegiatan
berikut:

a. Mengembangkan Manajemen Kinerja
Individu (MAKIN).

b. Mengembangkan Assesment Center.
c. Melakukan assesment Pegawai.
d. Mengembangkan Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK).
e. Mengembangkan SDM berdasar assesment.
f. Menyempurnakan Sistem Remunerasi

pegawai.
g. Mengimplementasikan JFP.

6. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Kebijakan BPK adalah melakukan
peningkatan kualitas pengelolaan teknologi
informasi. Untuk itu akan dilakukan efisiensi
mekanisme tata kerja melalui kegiatan
berikut:
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a. Mengembangkan aplikasi dan pusat data
BPK yang terintegrasi dan efektif.

b. Mengembangkan e‐audit.
c. Modernisasi TI.

7. Mentransformasikan Organisasi Menjadi
Organisasi Prima

BPK akan melakukan pengelolaan sistem
pengendalian mutu pemeriksaan, sistem
pengendalian intern BPK, dan mendorong
terwujudnya tata kelola yang baik di
lingkungan BPK. 

Sesuai pengembangan organisasi BPK,
kegiatan di bidang ini diarahkan pada empat
pilar reformasi birokrasi yakni kelembagaan,
proses bisnis, SDM dan sarana/prasarana. 

Rencana kerjanya adalah:
a. Menindak lanjuti hasil peer review ARK

Belanda.
b. Menyusun Renstra 2011‐2015.
c. Pilot project revitalisasi kantor perwakilan.
d. Menyempurnakan organisasi pelaksana

BPK, termasuk kajian unit investigatif,
penyelarasan Tusi, bisnis proses dan uraian
jabatan.

e. Menyusun juknis review SPM Manajemen
SDM, SPM Standar dan Metodologi, SPM
Dukungan Kelembagaan dan SPK
berkelanjutan.

f. Menerapkan SPKM secara bertahap (SPM
Manajemen SDM dan SPM Standar dan
Metodologi).

g. Menerapkan standar sarana dan prasarana
BPK.

h. Mengelola Keputusan Badan.
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8. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi
Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

Kebijakan yang digariskan adalah
meningkatkan kualitas pengelolaan sumber
daya keuangan. Tujuan strategis ini akan
dicapai dengan menggelar kegiatan berikut:

a. Pemeriksaan pengadaan barang dan jasa
BPK dalam rangka pemerolehan keyakinan
mutu pengelolaan keuangan BPK.

b. Melakukan restrukturisasi program dan
kegiatan dalam rangka penerapan
anggaran berbasis kinerja.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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Gebrakan di Tahun Pertama

Di tahun pertama masa tugas periode
2009‐2014, Badan Pemeriksa Keuangan

telah menggelar dua kali audit semesteran.
Pemeriksaan meliputi audit keuangan, audit
kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu
atau audit investigatif.

Masing‐masing audit dilaksanakan
terhadap objek‐objek pemeriksaan di
lingkungan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, badan usaha milik negara (BUMN),
dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta
lembaga atau badan lainnya. Singkatnya,
semua yang dinilai mengelola Keuangan
Negara menjadi objek pemeriksaan BPK.

Dimulai pada semester pertama 2010, para
pemeriksa BPK memeriksa sebanyak 528
objek. Tanggung jawab pengelolaan keuangan
negara di pemerintah pusat, daerah, BUMN,
BUMD, dan badan hukum milik negara
(BHMN) atau badan‐badan layanan umum
(BLU) diuji akuntabilitasnya.

Yang menjadi prioritas pemeriksaan ini
adalah audit atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) 2009. Disusul
kemudian, pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2009,
dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Badan  juga
memeriksa delapan laporan keuangan badan‐
badan lainnya, termasuk BUMN.
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Dari total 528 objek pemeriksaan itu,
menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) Semester I 2010, sebanyak
437 objek pemeriksaan berupa laporan
keuangan. Pemeriksaan mencakup audit atas
neraca, laporan realisasi anggaran (LRA),
laporan arus kas (LAK), dan catatan atas
laporan keuangan (CALK).

Jika dirinci, cakupan audit semester
pertama ini meliputi neraca dengan nilai aset
negara Rp 3.934,76 triliun, kewajiban senilai
Rp 2.566,67 triliun, serta ekuitas senilai Rp
1.368,08 triliun. Kemudian laporan realisasi
anggaran dengan rincian jumlah pendapatan
negara senilai Rp 985,82 triliun, belanja/biaya
senilai Rp 1.255,98 triliun dan pembiayaan
neto senilai Rp 42,02 triliun. 

Selanjutnya masuk ke pemeriksaan kinerja.
Dalam semester pertama 2010, ada tujuh
objek yang menjadi sasaran audit kinerja,
untuk menguji realisasi kerja dengan target‐
target yang diinginkan (dengan cakupan
pemeriksaan tidak secara spesifik menunjuk
nilai tertentu). Ada lagi pemeriksaan dengan
tujuan tertentu terhadap 84 objek
pemeriksaan dengan cakupan audit senilai 
Rp 413,45 triliun.

Hasilnya, dari seluruh objek yang diaudit
itu, BPK menemukan 10.113 kasus senilai Rp
26,12 triliun. Termasuk di dalamnya adalah
temuan pelanggaran pada aturan yang
mengakibatkan kerugian negara, potensi
kerugian, dan kekurangan penerimaan negara

sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp 9,55
triliun. Sebagian telah ditindaklanjuti selama
proses pemeriksaan dengan penyetoran ke
kas negara sebanyak Rp 93,01 miliar. 

Selesai pemeriksaan semester pertama,
pada semester kedua 2010, BPK memeriksa
lagi 734 objek. Berbeda dengan yang
pertama, di audit kedua ini, para pemeriksa
diprioritaskan untuk meng garap Audit Kinerja
dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Selebihnya adalah peme riksa an keuangan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2009 yang belum diperiksa
pada semester sebelumnya.

Jika dirinci, objek pemeriksaan semester
kedua ini meliputi pemeriksaan keuangan
terhadap 159 LKPD, Laporan Keuangan
BUMN, dan Laporan Keuangan Badan
Lainnya. Mencakup neraca keuangan
pemerintah dengan total aset Rp 344,21
triliun, kewajiban senilai Rp 40,40 triliun, dan
ekuitas Rp 303,81 triliun. Juga laporan
realisasi anggaran (LRA) dengan rincian
pendapatan senilai Rp 130,18 triliun, belanja
senilai Rp 135,23 triliun, dan pem biaya an
neto senilai Rp 22,27 triliun.

Untuk pemeriksaan kinerja yang memang
menjadi prioritas, BPK menguji 147 objek
pemeriksa an. Dengan cakupan
pemeriksaannya tidak secara spesifik
menunjuk nilai tertentu. Sementara
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)
meliputi 428 objek peme riksaan dengan
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cakupan pemeriksaan senilai Rp 539,48
triliun.

Dari keseluruhan objek pemeriksaan
ditemukan sebanyak 6.355 kasus senilai 
Rp 6,46 triliun dan US$ 156.43 juta. Beberapa
temuan berpotensi merugikan keuangan
negara, selebihnya adalah temuan‐temuan
bersifat kelemahan administrasi dan
direkomendasikan adanya perbaikan Sistem
pengendalian internal atau tindakan
administratif.

Temuan potensi kerugian maupun
kekurangan penerimaan negara sebanyak
3.760 kasus dengan nilai Rp 3,87 triliun dan
US$ 156.43 juta. Sebanyak Rp 104,01 miliar
dan US$ 10.50 juta telah ditindaklanjuti
berupa pengembalian ke kas negara/daerah.

Ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran ini
telah disampaikan kepada pemberi tugas BPK.
Yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan

Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Laporan tentunya diberikan kepada
masing‐masing lembaga sesuai
kewenangannya. Hasil pemeriksaan juga
disampaikan kepada presiden serta gubernur,
bupati, dan wali kota. Publik juga bisa
mengakses informasi tentang hasil
pemeriksaan BPK lewat situs resmi BPK.

Pemeriksaan Keuangan dan
Rekor yang Terpecahkan

Pemeriksaan keuangan ini bertujuan
memberikan pendapat atau opini atas tingkat
kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan. Dalam audit
semester pertama 2010, BPK memeriksa satu
LKPP Tahun 2009, 78 LKKL Tahun 2009, dan
350 LKPD. 

Laporan keuangan pemerintah daerah
meliputi 348 LKPD Tahun 2009, satu LKPD
Tahun 2007 dan satu LKPD Tahun 2008.
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Sisanya laporan keuangan badan lainnya,
serta dua laporan keuangan BUMN Tahun
2009 dan satu laporan keuangan BUMN
Tahun 2008.

Sisanya diperiksa pada semester kedua,
yaitu meliputi 151 Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 dan
dua LKPD Tahun 2008, serta enam Laporan
Keuangan BUMN/D dan badan lainnya.

Khusus LKPP 2009, yang diperiksa pada
tahun 2010, menjadi catatan tersendiri bagi
BPK maupun pemerintah. Inilah pertama
kalinya dalam sejarah laporan keuangan
pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Kemajuan luar biasa karena dalam lima tahun
berturut‐turut, sejak LKPP pertama kalinya
disusun pada 2004, BPK selalu memberikan
opini Tidak Memberika Pendapat (TMP) atau
disclaimer opinion.

Dengan BPK memberikan opini wajar
dengan pengecualian (WDP) atas LKPP 
Tahun 2009, bisa dikatakan, rekor sudah
terpecahkan. Ini merupakan sebuah
peningkatan kualitas opini yang cukup
signifikan bagi pemerintah tentunya. Penilaian
Badan Pemeriksa tidak lepas dari perbaikan
berbagai lini yang dilakukan pemerintah
sesuai dengan rekomendasi BPK.

Langkah‐langkah perbaikan yang telah
dilakukan pemerintah di 2009 yang membuat
BPK menilai akuntabilitas dan transparansi
keuangan pemerintah membaik antara lain:

(a) pemerintah berhasil menetapkan
peraturan rekonsiliasi perpajakan;

(b) memperoleh dasar hukum pembebanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas
kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang
belum berproduksi yaitu Undang‐Undang
Nomor 1 Tahun 2010 mengenai per tang ‐
gungjawaban atas APBN Tahun 2008; 

(c) melakukan rekonsiliasi data penarikan
pinjaman luar negeri; 

(d) melakukan inventarisasi dan penilaian (IP)
atas aset tetap yang diperoleh sebelum
Tahun 2004 yang telah mencapai 98
persen;

(e) menilai sebagian aset eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
dan sebagian aset KKKS; 

(f) menetapkan penyajian aset KKKS di luar
neraca (off balance sheet) dan
mengungkapkannya dalam catatan atas
LKPP sampai ada kejelasan status
kepemilikan dan kebijakan akuntansinya;

(g) menetapkan selisih kas tahun‐tahun
sebelumnya sebagai penambah saldo
anggaran lebih (SAL) sebagaimana
disahkan dalam Undang‐Undang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN Tahun 2008, serta
mengidentifikasi penyebab selisih SAL
tersebut.

Hasil Beragam dan Peningkatan 
Akuntabilitas

Selain laporan keuangan pusat, BPK juga
memeriksa laporan keuangan di setiap
kementerian dan lembaga negara (LKKL).
Masing‐masing mendapatkan opini beragam.
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Dari 78 kementerian dan lembaga yang
diperiksa, sebanyak 44 entitas diberi opini
wajar tanpa pengecualian (WTP), 26 entitas
mendapat opini wajar dengan pengecualian
(WDP), tapi sayangnya masih ada 8 entitas
lagi yang masih disclaimer.

Cakupan pemeriksaan atas 78 LKKL
tersebut meliputi neraca kementerian dan
lembaga dengan rincian aset senilai Rp
1.795,04 triliun, kewajiban senilai Rp 1.676,53
triliun, dan ekuitas senilai Rp 118,50 triliun.
Sementara laporan realisasi anggaran
mencatat pendapatan senilai Rp 678,95 triliun
dan belanja senilai Rp 936,27 triliun.

Tabel di bawah menunjukkan secara
prosentase sudah terjadi peningkatan kualitas
laporan keuangan kementerian dan lembaga.
Proporsi opini WTP pada 2009 meningkat
dibandingkan Tahun 2008 dan 2007.
Sementara opini WDP dan TMP (disclaimer)
menurun. Gambaran ini secara sederhana
bisa disimpulkan bahwa sudah ada perbaikan
pertanggungjawaban keuangan kementerian
dan lembaga.

Selain memberikan opini, laporan hasil
pemeriksaan (LHP) BPK juga banyak me ma ‐
par kan temuan‐temuan kelemahan sistem
pengendalian internal (SPI) pemerintah dan
badan pengelolaan keuangan negara yang
lain. Ditemukan juga berbagai ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang‐undangan.

Pemeriksaan BPK terhadap 78 LKKL
menemukan 477 kasus kelemahan SPI dan
650 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang‐undangan senilai Rp 4,98 triliun.
Temuan itu sebagian telah ditindaklanjuti
dengan penyetoran ke kas negara senilai 
Rp 40 miliar.

Untuk laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD), pada audit semester pertama,
BPK memeriksa 348 dari 498 LKPD 2009.
Meliputi total aset senilai Rp 1.136,79 triliun,
kewajiban senilai Rp 6,10 triliun, dan ekuitas
senilai Rp 1.130,69 triliun. Laporan realisasi
anggaran berupa pendapatan senilai Rp
276,72 triliun, belanja (termasuk transfer
dana dari pusat) senilai Rp 281,22 triliun, dan
pembiayaan neto senilai Rp 42,02 triliun.
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LKKL Opini Jumlah

WTP % WDP % TW % TMP %

Tahun 2007 15 19,00% 31 39,00% 1 1,00% 33 41,00% 80

Tahun 2008 34 41,00% 30 37,00% 0 0,00% 18 22,00% 82

Tahun 2009 44 57,00% 26 33,00% 0 0,00% 8 10,00%            78

Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007‐2009



BPK memberikan opini WTP terhadap
laporan keuangan milik 14 daerah, lalu opini
WDP terhadap 259 entitas, opini tidak wajar
(TW) atas 30 entitas. Selebihnya, BPK
memberikan opini Tidak Memberikan
Pendapat (TMP) atas 45 entitas. 

Selain opini, LHP BPK atas LKPD juga
mengungkap temuan tentang SPI serta
berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang‐undangan. Pemeriksaan BPK
terhadap 348 LKPD menemukan 3.179 
kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidak ‐
patuhan terhadap peraturan per undang‐
undangan senilai Rp 3,55 triliun. Sebanyak Rp
38,22 miliar potensi kerugian telah disetorkan
ke kas negara selama proses audit.

Sedangkan untuk audit LKPD semester
kedua, dari 151 objek audit, BPK memberikan
opini WTP atas 1 entitas (Kota Langsa), opini
WDP atas 71 entitas, opini TW atas 18 entitas,
dan opini TMP atas 61 entitas. Sedangkan
terhadap dua LKPD Tahun 2008 BPK
memberikan opini disclaimer. 

Cakupan pemeriksaan atas 151 LKPD
tersebut meliputi: neraca dengan rincian aset
senilai Rp 289,70 triliun, kewajiban senilai Rp
3 triliun, dan ekuitas senilai Rp 286,70 triliun;
dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan
rincian pendapatan senilai Rp 112,97 triliun,
belanja senilai Rp 118,45 triliun, dan
pembiayaan neto senilai Rp 21,88 triliun.

Dengan demikian, dalam 2010 BPK telah
menyelesaikan laporan hasil peme  riksa an atas
499 LKPD 2009. Dari 524 pemerintah daerah,
sebanyak 504 pemerintah daerah telah me ‐
nyusun dan menyerahkan laporan keuangan
Tahun 2009. Sedangkan 20 pemerintah
daerah merupakan daerah pemekaran baru
yang belum diperiksa. Itu karena mereka
memang belum diwajibkan menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan. 

Laporan hasil pemeriksaan atas empat
LKPD yaitu Kabupaten Kepulauan Aru,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Seram Bagian Timur pada Provinsi
Maluku, serta Kabupaten Mamberamo Raya
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LKPD Opini Jumlah

WTP % WDP % TW % TMP %

Tahun 2007 4 1,00% 283 60,00% 59 13,00% 123 26,00% 469

Tahun 2008 13 3,00% 323 67,00% 31 6,00% 118 24,00% 485

Tahun 2009 15 3,00% 330 66,00% 48 10,00% 106 21,00%            499

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007‐2009



pada Provinsi Papua masih dalam proses
penyelesaian. Pemeriksaan LKPD Kabupaten
Teluk Wondana pada Provinsi Papua Barat
ditunda disebabkan force major (banjir Wasior).

Melihat catatan di atas bisa dinilai LKPD
Tahun 2009, yang diperiksa pada semester
pertama tahun 2010, juga mengalami
peningkatan akuntabilitas. Proporsi opini WTP
dan WDP naik dibandingkan Tahun 2008 dan
2007. Namun, sayangnya jumlah laporan
keuangan tak wajar justru meningkat
dibanding 2008, meski masih sedikit lebih
baik dibandingkan LKPD 2007. Proporsi opini
TMP LKPD 2009 menurun dibandingkan  2007
dan 2008. Secara umum bisa dikatakan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
membaik walaupun belum signifikan.

Kelemahan Pengendalian Internal dan
Ketidakpatuhan terhadap Perundangan

Opini TMP dan TW diberikan oleh BPK
sebagian besar disebabkan kelemahan sistem
pengendalian internal (SPI) atas laporan
keuangan pemerintah daerah. Kelemahan
tersebut tercermin dari belum memadainya
pengendalian fisik atas aset, kelemahan
manajemen kas, pencatatan transaksi yang
belum akurat dan tepat waktu serta masalah
disiplin anggaran.

Kelemahan SPI yang sering terjadi
terutama dalam pengendalian aset tetap
seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi
dengan biaya‐biaya yang telah dikeluarkan.
Adanya perbedaan pencatatan antara saldo

aset tetap pada neraca dengan dokumen
sumber dan penyajian aset tetap tidak
didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian. 

Hal‐hal tersebut berpengaruh terhadap
saldo aset tetap sehingga mempengaruhi
kewajaran laporan keuangan. Kelemahan SPI
lainnya yang juga berpengaruh terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan antara
lain: pengelolaan kas belum tertib, nilai
persediaan yang dilaporkan tidak berdasarkan
inventarisasi fisik, pencatatan penyertaan
modal pemerintah dan dana bergulir tidak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kemudian realisasi belanja yang tidak
sesuai dengan peruntukannya, dan peraturan‐
peraturan tentang pengelolaan keuangan
daerah belum dibuat. Selain pengendalian
intern, opini atas LKPD juga dipengaruhi oleh
ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan
perundang‐undangan dalam kerangka
pelaksanaan APBD dan pelaporan keuangan.

Ketidakpatuhan atas ketentuan
perundang‐undangan ini yang dapat
mempengaruhi opini LKPD adalah
ketidakpatuhan yang mempunyai dampak
material terhadap penyajian kewajaran
laporan keuangan.

Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun
2009 menemukan 1.460 kasus kelemahan SPI,
dan 2.320 kasus ketidakpatuhan terhadap
per  aturan perundang‐undangan senilai 
Rp 1,43 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan
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ini, temuan yang mengakibatkan kerugian,
potensi kerugian dan kekurangan penerimaan
daerah yang telah ditindaklanjuti oleh
pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas
daerah selama proses pemeriksaan senilai 
Rp 21,87 miliar.

Pemeriksaan BUMN dan Badan
Pengelola Keuangan Negara
Lainnya

BPK juga memeriksa laporan keuangan
BUMN dan badan pengelola keuangan negara
yang lain. Pada semester pertama 2010, BPK
memberikan opini WTP terhadap LK PT Pelni
(Persero) Tahun 2008, opini WDP terhadap LK
PT Taspen (Persero) Tahun 2009, dan opini
TMP terhadap LK PT Dirgantara Indonesia
(Persero) Tahun 2009.

Selain itu, BPK juga memberikan opini
WTP terhadap laporan keuangan Bank
Indonesia Tahun 2009 dan laporan keuangan
PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun
2009, opini WDP terhadap laporan keuangan
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
Tahun 2009 dan laporan keuangan Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD‐Nias Tahun
2008, serta opini TMP terhadap laporan
keuangan Lembaga Penjamin Simpanan
Tahun 2009.

Selanjutnya pada semester kedua 2010,
BPK memeriksa enam laporan keuangan
BUMN/D dan lainnya. Opini WTP diberikan
kepada West Sumatera Earthquake Disaster

Project Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (WSEDP BNPB) 2010, PDAM Kota
Padang 2009 diberi opini WDP. Opini sama
diberikan juga kepada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam 2009.

Tapi untuk laporan keuangan PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero)
serta Laporan Keuangan Penyelenggaraan
Ibadah Haji  1430H/2009 dan Tahun 1429
H/2008 BPK memberikan opini disclaimer.

Pemeriksaan Kinerja
Tak hanya audit keuangan. BPK juga mulai

mengembangkan pemeriksaan kinerja
pengelola keuangan negara. Tujuannya untuk
menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas entitas tersebut dalam pengelolaan
keuangan negara.

Pengujian kinerja ini juga mengukur
kepatuhan pada ketentuan perundang‐
undangan dan sistem pengendalian intern.

Pada semester pertama 2010, kinerja tujuh
lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan
BUMN diperiksa. Hasilnya, banyak aturan
yang masih dilanggar mengakibatkan
buruknya kinerja.

Semester kedua 2010, BPK meningkatkan
objek pemeriksaan kinerja dengan memeriksa
sekaligus 147 objek. Terdiri dari 46 objek di
pemerintah pusat, 89 objek di daerah, 3
BUMN, dan 9 PDAM.
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Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan jenis ketiga yang dilakukan
BPK adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu. Tujuannya untuk memberikan
simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ada 84 objek pemeriksaan pada 57 entitas
yang diperiksa BPK sepanjang semester
pertama 2010. Dari jumlah itu, 27 berada di
pusat, 27 di daerah, 22 BUMN, 1 BUMD, dan
7 BHMN/BLU/badan lainnya. Kesemuanya
mencakup keuangan negara senilai Rp 413,45
triliun.

Temuannya cukup signifikan. Setidaknya
ada 185 kasus kelemahan SPI dan 795 kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang‐undangan senilai Rp 7,55 triliun.

Selama proses pemeriksaan, Rp 14,78
miliar potensi kerugian disetorkan kembali ke
kas negara/daerah.

Jumlah yang diperiksa meningkat empat
kali lipat pada semester kedua. BPK
memeriksa 428 objek, terdiri dari 117 objek di
pusat, 250 objek di daerah, 16 BUMN, 44
BUMD, dan 1 BLU. Total aset yg diperiksa
mencapai Rp 539,48 triliun. 

Hasilnya terungkap 1.168 kasus yang
menunjukkan lembahnya kontrol pengelola
anggaran (SPI), dan 3.817 kasus pelanggaran
hukum yang mengakibatkan kerugian
mencapai Rp 4,67 triliun dan US$ 156.43 juta.

Sebagian berhasil diminta mengembalikan ke
kas negara senilai Rp 43,04 miliar dan US$
10.50 juta.

Dalam Semester II Tahun 2010 ditemukan
505 kasus kekurangan volume pekerjaan/
barang/jasa senilai Rp 123,50 miliar dari
1.211 kasus kerugian negara/daerah hasil
PDTT senilai Rp 368,82 miliar dan US$ 7.54
juta.

Hasil PDTT secara menyeluruh
mengungkap sebanyak 795 kasus kekurangan
penerimaan senilai Rp 895,99 miliar dan US$
95.73 juta. Hilangnya potensi penerimaan
negara itu akibat kekurangan pemungutan
pajak dan PNBP,  wanprestasi pihak ketiga
dalam pe man faatan aset negara/daerah,
penghilangan dan penundaan penetapan hak
penerimaan daerah, pembebasan pajak
kepada wajib pajak (WP) tertentu oleh kepala
daerah. Ada juga kepala daerah yang belum
menetapkan tarif retribusi dan pajak daerah,
serta pajak yang dipungut daerah tetapi tidak
segera disetor ke kas negara.

Kekurangan penerimaan umumnya terjadi
karena kelemahan pencatatan dan adminis ‐
trasi penatausahaan pendapatan, perjanjian
dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset
negara/daerah tidak dibuat secara tegas,
serta pimpinan KL atau kepala daerah tidak
intensif dan tegas dalam menagih penerima ‐
an yang sebenarnya sudah menjadi hak
negara/daerah.
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Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Pemantauan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang
masuk dalam IHPS Semester II Tahun  2010,
BPK kemudian memberikan 76.722
rekomendasi senilai Rp 103,35 triliun dan
sejumlah valuta asing untuk ditindaklanjuti.
Kalau ada kelemahan sistem pengendalian
internal maka entitas terperiksa tentu harus
menyempurnakan, sedang potensi kerugian
negara tentu harus dikembalikan ke kas
negara/daerah.

Sayangnya, dari hasil pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi itu
baru 28.028 atau 36,53 persen rekomendasi
senilai Rp 23,53 triliun dan sejumlah valas
yang ditindaklanjuti. Sebanyak 18.546 (24,18
persen) rekomendasi senilai Rp 38,39 triliun
dan sejumlah valas belum ditindaklanjuti
sesuai rekoemndasi. Sisanya, 30.148
rekomendasi (39,29%) senilai Rp 41,42 triliun
dan sejumlah valas belum ditindaklanjuti
sama sekali.

Khusus rekomendasi BPK dalam Tahun
2009 dan Tahun 2010 terkait dengan
penyetoran kas/penyerahan aset ke
negara/daerah/perusahaan yang telah
ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa
adalah berkisar Rp 1,93 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah pada Tahun 2010

menunjukkan selama 2009‐2010 terjadi 4.302
kasus kerugian negara/daerah senilai 
Rp 908,28 miliar dan US$ 228.21 juta.

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
berupa angsuran terpantau sebanyak 1.362
kasus senilai Rp 42,77 miliar serta pelunasan
sebanyak 977 kasus senilai Rp65,53 miliar dan
USD1.03 ribu. Sehingga totalnya 2.339 kasus
senilai Rp 108,30 miliar dan USD1.03 ribu.

Untuk temuan‐temuan yang terindikasi
pidana korupsi, BPK menyerahkan laporannya
kepada aparat penegak hukum (KPK,
Kepolisian, dan Kejagung).

Dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010,
jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK
berindikasi tindak pidana yang telah
disampaikan kepada instansi berwenang
adalah sebanyak 105 kasus senilai Rp 1,11
triliun dan USD11.06 juta. 

Dari sebanyak 105 kasus tersebut, instansi
yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan
KPK) telah menindaklanjuti 8 kasus dalam
proses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak
3 kasus, penyidikan sebanyak 2 kasus,
penuntutan sebanyak1 kasus, dan putusan
hakim sebanyak 2 kasus.

Sisa kasus sebanyak 97 kasus merupakan
kasus dalam proses penelaahan, proses
pengumpulan bahan dan koordinasi, proses
gelar perkara, proses banding/kasasi,
dan/atau belum ditindaklanjuti.
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Setiap instansi pemerintah dan lembaga
negara, tidak terkecuali Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), sebagai salah satu unsur
penyelenggara negara diwajibkan memberi ‐
kan pertanggung jawaban pelaksanaan
Tupoksi (tugas pokok dan fungsinya) yakni
sejauhmana upaya instansi itu mengelola
segala sumber daya yang dimiliki dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi. 

Pertanggungjawaban itu diatur melalui
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Instruksi ini semacam
aturan pelaksanaan dari Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 dan Undang‐Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas KKN.

Sebagai bentuk tanggungjawab itu, secara
periodik, di setiap akhir tahunnya, BPK
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan
kemudian diserahkan kepada Pemerintah, c.q.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, yang mengevaluasi
pertanggungjawaban segala kegiatan BPK
kepada publik.

LAKIP secara garis besar diharapkan
memberikan gambaran tentang berbagai
capaian kinerja selama setahun (2010). Ini
sekaligus mewakili hasil evaluasi terhadap
pengukuran pencapaian atas visi, misi, sasaran
dan program yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis BPK 2006‐2010.
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semester II kepada
DPR RI.
Pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.



Hasil dari pencapaian sasaran strategis
tersebut dituangkan dalam Sistem
Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK 2010.
Seluruhnya ada 11 poin strategis yang disasar.
Yakni: (1) Terwujudnya tata kelola yang baik
atas pengelolaan dan tanggungjawab
Keuangan Negara, (2) Memenuhi kebutuhan
dan harapan pemilik kepentingan dalam
mengambil keputusan, (3) Menjadi lembaga
pemeriksa keuangan negara yang independen
dan profesional, (4) Terwujudnya pemenuhan
peraturan perundangan di bidang
pemeriksaan Keuangan Negara.

Selanjutnya, sasaran strategis (5)
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
manajemen pemeriksaan, (6) Meningkatkan
efektivitas pemberian pendapat dan
rekomendasi kepada pemerintah, (7)
Meningkatkan efektivitas penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah, (8) Meningkatkan
kualitas pengelolaan sumber daya manusia

yang terintegrasi, (9) Mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi, (10) Mentransformasikan
organisasi menjadi organisasi prima, dan
(11) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan sumber daya keuangan.

Seluruh sasaran itu bila diringkas menjadi
tiga perspektif SIMAK. Selanjutnya bersama
penilaian insiatif strategis akan menunjukkan
berapa skor pencapaian kinerja BPK. Di mana,
alokasi untuk masing‐masing perspektif
tersebut adalah 30 persen untuk Perspektif
Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik
Kebutuhan, 30 persen untuk Perspektif
Pengelolaan Fungsi Strategis, 30 persen untuk
Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi,
dan 10 persen lagi untuk Inisiatif Strategis.

Secara umum, dari hasil pencapaian
kinerja dan evaluasi tersebut boleh dikatakan
telah terlaksana dengan baik dan lancar.
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Sebab secara keseluruhan, berdasarkan
jumlah skor ketiga perspektif dan inisiatif
strategis tersebut, sasaran kinerja mampu
direalisasikan hingga 89,41 persen dari
rencana yang ditargetkan. Apalagi realisasi
anggaran untuk capaian kinerja itu hanya
86,44 persen dari pagu anggarannya. Dengan
kata lain mampu menghemat.

Pencapaian kinerja 2010 ini ternyata juga
membaik dibandingkan tahun‐tahun
sebelumnya. Di mana, pada 2008 sasaran
kinerja terealisasi 83,05 persen atau 2009
yang hanya sebesar 79,11 persen.

Sebuah catatan yang baik tentu saja.
Terlebih karena tahun 2010 adalah termin
yang sangat penting bagi BPK. Sebab, di tahun
inilah akhir dari implementasi Renstra 2006‐
2010. Pencapaian sasaran dan tujuan strategis
ini menjadi lebih krusial lagi karena menjadi
semacam acuan kerja bagi tugas Badan
periode 2009‐2014 yang menapaki tahun
pertamanya mengayuh roda organisasi.

Evaluasi dan Capaian Kinerja BPK
Untuk mengukur tingkat pencapaian dan
evaluasi kinerja, BPK melakukan
pembandingan target dan realisasi masing‐
masing indikator kinerja utama setiap sasaran
strategis. Dengan cara ini akan diperolehlah
gambaran yang lebih utuh pencapaian kinerja
2010. Sebagai pembandingnya digunakan
evaluasi tahun‐tahun sebelumnya (2008 dan
2009).

Sasaran Strategis 1:
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik

atas Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara.

Ya, mewujudkan tata kelola yang baik atas
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara memang menjadi visi utama BPK. Itu
diejawantahkan melalui akuntabilitas dan
transparansi pemerintah dalam menyajikan
laporan keuangannya.

Keberhasilan poin ini adalah semakin
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara. Selanjutnya
diukur dengan dua indikator kinerja utama.
Yaitu, (1) Berapa banyak laporan keuangan
yang mendapat opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) dan (2) Indeks penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Seperti diketahui, opini WTP merupakan
penilaian tingkat akuntabilitas tanggungjawab
keuangan negara yang terbaik diberikan oleh
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Tanggungjawab
Keuangan Negara.

Sasaran Strategis 



BPK. Indikator kinerja utama ini menjadi
ukuran sejauh mana BPK berhasil
meningkatkan kualitas auditee dalam
menyusun laporan keuangan mereka.

Sederhananya, semakin banyak opini WTP
yang diberikan berarti semakin baik peran
BPK mewujudkan akuntabilitas pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara. Sebagai
ukurannya, digunakan formula jumlah entitas
yang mendapat opini WTP dibagi jumlah
entitas yang diperiksa.

Sepanjang 2010, BPK mengaudit laporan
keuangan atas 589 entitas. Seluruhnya adalah
satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) 2009, kemudian 79 Laporan Keuangan
Kementerian dan Lembaga (LKKL) 2009, dan
501 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Selebihnya, adalah empat laporan

keuangan BUMN 2009 dan empat badan
lainnya.

Pada 2010, dari target 20 persen entitas
yang diaudit bakal memperoleh opini WTP
ternyata 10,7 persen saja atau 63 entitas yang
berhasil mendapatkannya. Itu berarti hanya
53,48 persen sasaran tercapai. Biar begitu,
angka ini masih lebih baik dibandingkan 2008
yang hanya 19,75 persen (22 entitas) dan
capaian kinerja 2009 yang sebesar 44,43
persen (51 entitas).

Semakin banyaknya jumlah entitas yang
mendapat opini WTP menunjukkan dorongan
entitas pengelola keuangan negara telah
meningkat. Ini tentu tak lepas dari desakan
untuk menyusun rencana aksi
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
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Sementara Indeks Penerapan Good
Governance dilihat dari seberapa banyak
informasi keuangan yang disajikan dalam
catatan atas LK yang seharusnya diungkapkan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) dalam LKPP, LKKL, dan LKPD. SAP
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 2005.

Formula pengukurannya adalah rata‐rata
indeks Good Governance dari seluruh catatan
atas laporan keuangan yang dinilai.
Selanjutnya disederhanakan dengan skala 1‐5.
Skala 1 menggambarkan ukuran terburuk
(tidak memuaskan), skala 2 kurang
memuaskan, 3 cukup memuaskan, 4
memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Hasil pengukuran Indeks Good Governance
terhadap 502 laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan entitas 2009 ternyata
menunjukkan skor 2,49. Itu berarti belum
cukup memuaskan.

Tapi hasil itu tak terlalu mengecewakan.
Alasannya, target awal BPK adalah untuk
mencapai skor 3. Karena skor yang diperoleh
2,49 itu berarti 83 persen target tercapai. Dan
ternyata, hasil ini jauh lebih baik
dibandingkan 2009 yang hanya tercapai 50,49
persen dan 36,54 pada 2008. Tren ini seiring
dengan upaya BPK mendorong entitas
pengelola keuangan negara meningkatkan
transparansi informasi keuangannya.

Berdasarkan perbandingan target dan
realisasi Indikator Kinerja Utama 2010,
Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 68,24
persen. Ini adalah rata‐rata pencapaian dua
indikator kinerja utama. Dengan kata lain,
sasaran pertama belum sepenuhnya tercapai.
Meski demikian, untuk mencapai sasaran
tersebut, BPK berhasil melakukan efisiensi. Di
mana, dari pagu anggaran Rp 108,79 miliar
hanya terpakai 83,53 persen.

Sasaran Strategis 2:
Memenuhi Kebutuhan dan Harapan

Pemilik Kepentingan dalam Mengambil
Keputusan.

Hasil pemeriksaan BPK tentu saja bukan
produk tanpa manfaat. Sebab setiap
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara ditujukan untuk
mengawal pembangunan. Informasi BPK akan
menjadi dasar bagi pengambilan keputusan
dalam pengelolaan keuangan negara.
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Karena itu, BPK selalu berupaya agar hasil
auditnya menyediakan informasi yang akurat,
relevan, dan tepat waktu bagi kebutuhan dan
harapan setiap pemilik kepentingan. Pemilik
kepentingan itu adalah Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), Pemerintah, dan masyarakat pada
umumnya. 

Dengan sasaran strategis ini berarti BPK
harus berupaya agar hasil pemeriksaannya
memiliki kualitas terbaik agar mampu
memberikan manfaat maksimal bagi pemilik
kepentingan.

Seberapa jauh keberhasilan sasaran
kepuasan para pemilik kepentingan, BPK
menggunakan dua indikator kinerja utama.
Yaitu mengukur; (1) Indeks kepuasan atas
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan (2)
Indeks kepuasan atas Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Untuk mengetahui Indeks kepuasan atas
LHP itu dilakukanlah sebuah survei/kuisioner
kepada para entitas pengelola keuangan
negara yang diperiksa BPK. Survei itu
mengukur kualitas LHP dari sisi kejelasan
informasi, sistematika penyajian, manfaat,
dan ketepatan waktu penyajiannya.

Selanjutnya, formula pengukurannya
adalah rata‐rata skor indeks kepuasan
stakeholder. Indeks tersebut dicatat dalam
skala 1‐5. Skala 1 menggambarkan ukuran

terburuk (tidak memuaskan), skala 2 kurang
memuaskan, 3 cukup memuaskan, 4
memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Hasilnya, dari 575 kuisioner yang
dikembalikan ke BPK menunjukkan skor
kepuasan atas LHP 2010 mencapai 3,95
persen. Artinya mendekati skala 4 atau
memuaskan. Dan skor 4 memang target awal
BPK. Dengan begitu, pada 2010 ini target
tercapai 98,8 persen. Sedikit membaik
dibanding 2009 (97,95 persen) dan 2008
(97,15 persen).

Sementara Indeks kepuasan atas IHPS
diperoleh dari survei atau kuisioner yang
dibagikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
Acuannya adalah Undang‐Undang Nomor 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang
mengamanatkan BPK menyampaikan IHPS
paling lambat tiga bulan setelah audit.

Formulanya pengukurannya sama dengan
sebelumnya, yaitu rata‐rata skor indeks
kepuasan stakeholder. Indeks tersebut dicatat
dalam skala 1‐5. Skala 1 menggambarkan
ukuran terburuk (tidak memuaskan), skala 2
kurang memuaskan, 3 cukup memuaskan, 4
memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Hasilnya, dari 108 kuisioner yang
dikembalikan menunjukkan skor kepuasan
atas IHPS 2010 mencapai 3,83 persen. Atau
bisa dikatakan memuaskan. Angka ini
mencapai 95,75 persen dari target awal BPK
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mendapatkan skor 4. Dengan begitu,
dibandingkan periode sebelumnya mengalami
sedikit penurunan. Sebab pada 2008 dan
2009, kepuasan atas IHPS mencapai 96,25
persen.

Berdasarkan perbandingan target dan
realisasi dua Indikator Kinerja Utama itu maka
bisa disimpulkan Sasaran Strategis 2 telah
tercapai. Sebab dari rata‐rata dua indikator—
kepuasan LHP dan IHPS—mencapai 97,27
persen. Untuk mencapai sasaran itu, BPK
menggunakan 81,99 persen dari pagu
anggaran Rp 18,936 miliar.

Sasaran Strategis 3:
Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan

Negara yang Independen dan Profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam
konstitusi, BPK adalah satu‐satunya lembaga
pemeriksa keuangan negara di Indonesia.
Posisi ini tentu saja harus diikuti dengan
independensi yang kuat. Yakni, tidak boleh
ada intervensi maupun pembatasan apapun
oleh pihak manapun terhadap BPK dalam

melakukan tugas dan fungsinya sebagai
pemeriksa keuangan negara. Selain itu, tak
boleh dilupakan, BPK juga mesti memiliki
profesionalitas tinggi untuk mencapai hasil
pemeriksaan keuangan negara yang
berkualitas.

Keberhasilan Sasaran Strategis 3 ini diukur
dengan dua indikator kinerja utama. Yaitu, (1)
Ada tidaknya pembatasan akses data atau
informasi dalam pemeriksaan untuk
mengukur tingkat independensi dan (2)
Berapa tingkat pelanggaran Kode Etik untuk
mengukur tingkat profesionalisme pemeriksa
BPK.

Yang dimaksud sebagai penghalang
independensi BPK adalah setiap peraturan
perundang‐undangan yang berpotensi
membatasi pemeriksa memperoleh data atau
informasi selama proses audit. Dan ternyata,
sepanjang 2010, pemeriksa BPK tak
menghadapi halangan tersebut. Artinya
Indikator Kinerja Utama (1) tercapai 100
persen alias sangat memuaskan.

Akan tetapi, perlu sedikit catatan, bahwa
memang ada sedikit modifikasi. Di mana,
substansi regulasi yang menghalangi
pemeriksa pada 2010 berbeda dengan
pengukuran pada periode 2008 dan 2009.
BPK pada 2010 ini ternyata tak
mempersoalkan lagi Judicial Review atas
Undang‐Undang Perpajakan, seperti tahun‐
tahun sebelumnya.
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Sementara untuk mengukur tingkat
profesionalitas pemeriksa, BPK mendasarkan
pada berapa banyak kasus pelanggaran Etik
yang diputuskan bersalah oleh Majelis
Kehormatan Kode Etik. Dan ternyata,
pencapaian indikator ini sangat memuaskan.
Itu karena sampai akhir tahun tak ada satu
pun keputusan Majelis Kehormatan yang
menyatakan pegawai BPK melanggar Kode
Etik organisasi.

Berdasarkan perbandingan target dan
realisasi indikator‐indikator tersebut maka
bisa disimpulkan sasaran Strategis 3 tercapai
100 persen. Untuk mencapai itu juga terjadi
banyak efisiensi. Sebab satuan kerja
Inspektorat Utama dan Inspektorat
Perwakilan BPK sepanjang 2010 hanya
menggunakan 72,24 persen dari pagu
anggarannya sebesar Rp 5,958 miliar.

Sasaran Strategis 4:
Terwujudnya Pemenuhan Peraturan

Perundangan di Bidang Pemeriksaan
Keuangan Negara.

Penyusunan sasaran ini sebenarnya lebih
kepada upaya BPK melaksanakan mandat
Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yaitu
agar BPK menyusun peraturan‐peraturan
tentang pelaksanaan tugas dan wewenang
Badan. Tentu saja peraturan itu adalah aturan
hukum yang dikeluarkan BPK yang mengikat
secara hukum dan dimuat dalam Lembaran
Negara RI.

Undang‐Undang BPK tak mungkin bisa
diimplementasikan optimal jika tidak ada
aturan pelaksana di bawahnya. Ini sudah
tentu untuk memudahkan BPK melaksanakan
tugas dan fungsinya. Dus, memastikan adanya
kepastian hukum bagi internal BPK sendiri.

Dalam mengukur Sasaran Strategis ini, ada
dua indikator kinerja utama yang digunakan.
Yaitu (1) Berapa banyak harmonisasi
peraturan perundanganan di bidang
Pemeriksaan Keuangan Negara dilakukan, dan
(2) Pemenuhan Peraturan BPK di bidang
pemeriksaan Keuangan Negara.

Upaya harmonisasi ini dilakukan Badan
untuk memastikan tidak ada peraturan
perundangan yang saling bertentangan satu
sama lain. Sejumlah kajian dilakukan untuk
menilai produk legislasi dan regulasi yang
telah maupun akan diterbitkan DPR dan
Pemerintah tidak bertentangan dengan
wewenang BPK dalam melakukan
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pemeriksaan keuangan negara.

Setiap peraturan perundangan yang
menjadi isu pada setiap semester diiden tifi ‐
kasi kemudian dikaji potensi adanya benturan
dengan kewenangan BPK. Dan ternyata,
sepanjang 2010, ditemukan 76 peraturan
perundang‐undangan yang kemudian
dilakukan harmonisasi atau sinkronisasi.
Angka ini jauh dari target semula yang hanya
memperkirakan satu peraturan perundangan
yang berbenturan dengan Tupoksi BPK.

Sementara indikator penyusunan produk
hukum BPK sepanjang 2010 baru tercapai
28,57 persen. Sebab dari target 14 peraturan
yang ditargetkan baru tercapai sebanyak
empat Peraturan BPK. Peraturan BPK tersebut
yaitu: Pembagian Tugas dan Wewenang
Ketua, wakil Ketua, dan Anggota BPK;
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK; Tata Cara Pemberian
Keterangan Ahli, dan Jabatan Fungsional
Pemeriksa.

Selanjutnya ada 10 peraturan yang belum
selesai. Lima di antaranya dalam proses
legislasi. Yaitu Peraturan tentang: Pemberian
Bantuan Hukum, Majelis Kehormatan kode
Etik, Pemeriksaan Investigatif, Peraturan
tentang Publikasi LHP, dan aturan tentang
Tata Cara Pemberian Ganti Rugi Negara
terhadap BUMN/BUMD.

Sementara lima aturan yang baru dibahas
Tim Perumus adalah Paraturan tentang

Pemberian Pendapat BPK, Tata Kerja,
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Tata Cara
Pelaporan Unsur Pidana yang ditemukan
dalam pemeriksaan kepada Instansi
Berwenang, dan aturan tentang Tata Cara
Tugas dan Wewenang Pemeriksaan oleh BPK.

Selain menyusun peraturan‐peraturan itu,
BPK juga melakukan kerja sama dengan
instansi‐instansi terkait. Kerja sama ini tentu
memiliki arti penting untuk memudahkan BPK
melaksanakan Tupoksi. Hingga Desember
2010, sebanyak 529 Nota Kesepahaman telah
diteken.

Meski hanya 28,57 persen target pem ben ‐
tukan peraturan BPK terpenuhi, ternyata angka
ini masih lebih baik dibandingkan 2009 yang
hanya 12,50 persen. Namun, bila di banding ‐
kan 2008, prestasi ini sangat jomplang. Sebab,
pada tahun itu Badan mampu merampungkan
42,86 target legislasinya.

Masih buruknya pencapaian itu diakui BPK
karena tiga sebab. Mereka adalah 1) belum
adanya dasar hukum bagi Badan dalam
pembentukan produk hukum, 2) belum
adanya prosedur operasional standar
melakukan legal drafting, dan 3) payung
hukum yang sudah tak sesuai lagi dengan
zamannya.

Di tahun 2011, BPK menyatakan akan
melakukan langkah‐langkah pencegahan.
Misalnya dengan berperan aktif dalam proses
penyusunan Rancangan Peraturan Perundang‐
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Undangan yang berkaitan dengan Keuangan
Negara. Ini agar tidak sampai ada kata
terlambat ketika suatu saat ada peraturan
yang berbenturan dengan Tupoksi BPK.
Sasaran Strategis 5:

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi
Manajemen Pemeriksaan.

Manajemen pemeriksaan oleh pemeriksa
ditargetkan terus meningkat dari waktu ke
waktu. Ukuran efisiensi misalnya terjadi jika
pemeriksaan berhasil dilakukan secara
sederhana untuk menghasilkan laporan yang
tepat waktu dan sesuai program yang
ditetapkan. Sementara efektif bila seluruh
program pemeriksaan dan penyusunan
laporan pemeriksaan sesuai dengan standar
pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

Untuk mengukur pencapaian Sasaran
Strategis ini, digunakan empat indikator. Yaitu
(1) Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai RKP, (2)
Ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan
pemeriksaan, (3) Ketepatan waktu
penyerahan IHPS, (4) pemenuhan sistem
pengendalian mutu dan proses pemeriksaan.

Sasaran Strategis 6:
Meningkatkan Efektivitas Pemberian

Pendapat dan Rekomendasi kepada
Pemerintah.

Melalui pengukuran sasaran ini,
diharapkan kualitas rekomendasi BPK terus
membaik dari waktu ke waktu. Begitu
selanjutnya berpengaruh signifikan terhadap
tata laksana pemerintahan yang baik pula.
Inilah poin penting peran BPK mendorong
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengetahui capaian sasaran
tersebut, digunakan tiga indikator utama.
Yakni (1) berapa banyak rekomendasi yang
ditindaklanjuti auditee, (2) opini yang
disampaikan kepada pemerintah, dan (3)
pemeriksaan kinerja.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa
atas hasil pemeriksaannya. Tentu saja saran‐
saran itu ditujukan kepada orang atau instansi
yang berwenang melakukan tindakan atau
pembenahan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2009
dan Tahun 2010, BPK telah memberikan
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76.722 rekomendasi senilai Rp 103,35 triliun
dan sejumlah valas. Rekomendasi ini harus
ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa
antara lain dengan melakukan perbaikan
sistem pengendalian intern (SPI), tindakan
administratif dan/atau penyetoran
kas/penyerahan aset ke
negara/daerah/perusahaan.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
tersebut menunjukkan sebanyak 28.028
(36,53%) rekomendasi senilai Rp 23,53 triliun
dan sejumlah valas telah ditindaklanjuti
sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 18.546
(24,18%) rekomendasi senilai Rp38,39 triliun
dan sejumlah valas yang ditindaklanjuti belum
sesuai dengan rekomendasi (dalam proses
ditindaklanjuti), dan sebanyak 30.148
(39,29%) rekomendasi senilai 41,42 triliun
dan sejumlah valas belum ditindaklanjuti oleh
entitas yang diperiksa.

BPK menyayangkan masih kurangnya
entitas pengelola keuangan negara
merespons rekomendasi ini. Sebab
keterlambatan tindaklanjut tentu akan
berpengaruh pada masih buruknya penilaian
tata kelola dan tanggungjawab keuangan
negara secara keseluruhan.

Indikator lainnya adalah pendapat yang
diberikan kepada pemerintah dan
pengelolaan keuangan negara yang lain.
Pendapat sebenarnya boleh diberikan atau
tidak. Namun, BPK merasa berkepentingan

karena dengan pendapat itu diharapkan
mendorong upaya pemerintah meningkatkan
kinerjanya.

Sebenarnya rumusan rekomendasi dan
pendapat memiliki persamaan tujuan.
Keduanya merupakan saran bagi pemerintah
melakukan perbaikan. Hanya saja pendapat
memiliki cakupan lebih luas dan bersifat
analisis. 

Akan tetapi, untuk 2010 ini BPK belum
dapat memberikan rumusan pendapat.
Sehingga target yang ditetapkan indikator
kinerja utama ini tidak dapat tercapai. 

Hal ini terjadi karena sejumlah kendala.
Misalnya karena kurangnya pemahaman
satker merumuskan pendapat, amanah
undang‐undang yang tak mewajibkan
diberikannya pendapat, belum adanya
mekanisme pemberian pendapat dan masih
lemahnya koordinasi antar satker Pemeriksan
Keuangan Negara.

Berdasarkan perbandingan target dan
realisasi indikator‐indikator di atas,
disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 6 belum
tercapai dengan baik. Terutama karena tidak
terlaksananya indikator pemberian pendapat
yang tentu mempengaruhi keseluruhan
capaian yang rata‐rata hanya 54,6 persen.
Dalam pencapaian sasaran ini, pagu anggaran
senilai Rp 60,915 miliar hanya terpakai 83,45
persen.
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Sasaran Strategis 7:
Meningkatkan Efektivitas penyelesaian

Ganti 
Kerugian Negara/Daerah.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/
Daerah sebenarnya menjadi tanggung jawab
entitas pengelola keuangan negara. Tetapi se ‐
bagai lembaga yang menilai, menetapkan,
dan memantau penyelesaian ganti rugi, maka
BPK merasa perlu melakukan penilaian dan

men jamin efektivitas penyelesaian ganti rugi
itu.

Untuk mencapai sasaran ini, diukur melalui
dua indikator kinerja utama. Yaitu (1)
penyelesaian atas penetapan ganti rugi, dan
(2) cakupan laporan pemantauan kerugian.
Diharapkan dengan semakin luas cakupan
entitas yang dipantau akan meningkatkan
jumlah ganti rugi untuk negara.

Penilaian kerugian negara dan atau
penetapan pihak yang berkewajiban
membayar ganti kerugian itu ditetapkan
melalui Keputusan BPK. Pengetahuan
tersebut diperoleh dari temuan audit yang
mencium adanya perbuatan melawan hukum
pengelola keuangan negara. Sengaja ataupun
karena kelalaian.Hasil pengukuran atas pe ‐
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netap an kerugian negara pada 2010, realisasi
capaian indikator ini sebesar 120 persen.
Angka ini lebih tinggi dari target 80 persen.
Dengan rata‐rata waktu penyelesaian konsep
pertimbangan kerugian mencapai 19,6 hari.

Sementara itu, untuk indikator cakupan
laporan pemantauan kerugian realisasinya
mencapai 120 persen. Lebih tinggi dari target
80 persen. Pencapaian ini meningkat dari
tahun ke tahun. Pada 2009 (120 persen) dan
2008 (85,63 persen). Tapi memang peng ‐
ukurannya baru sebatas cakupan. Sedangkan
jumlah kerugiannya belum dihitung.

Alasannya, BPK masih kesulitan melakukan
pemantauan kerugian negara/daerah, khusus ‐
nya di luar yang ditetapkan BPK. Yakni 1) pe ‐
nye lesaian ganti rugi yang ditetapkan peme ‐
rintah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara dan pejabat lain. 2) pelaksanaan
pengenaan ganti rugi ditetapkan berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

Karena itu, pada tahap selanjutnya, untuk
mengoptimalkan pemantauan kerugian
negara/daerah, BPK memanfaatkan sistem
informasi berbasis TI. Yakni Sistem Informasi
Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD).

Berdasarkan perbandingan target dan
realisasi indikator kinerja utama tersebut, bisa
dikatakan sasaran strategis 7 tercapai dengan
baik, bahkan melebihi target. Penggunaan
anggaran untuk mencapai sasaran itu sebesar

69,24 persen dari pagu anggaran Rp 15,963
miliar.

Sasaran Strategis 8:
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

SDM yg Terintegrasi.

Dalam pengukuran sasaran ini, BPK
menggunakan tiga indikator kinerja utama.
Yaitu (1) jumlah pegawai yang memenuhi
standar kompetensi, (2) terpenuhinya jumlah
kebutuhan pegawai, dan (3) jumlah pegawai
pemeriksa yang memenuhi standar jam
pelatihan. 
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Indikator kepegawaian dinilai penting.
Sebab bagi BPK, pegawai merupakan aset
utama organisasi. Itu karena merekalah ujung
tombak organisasi menghasilkan laporan
pemeriksaan. 

Badan telah menyusun cetak biru jangka
panjang dalam upaya pengelolaan SDM pada
2007. Cetak biru itu kemudian dimatangkan
menjadi Human Resources Management Plan
BPK sebagai panduan strategi, perencanaan
dan pengembangan SDM. Begitu sehingga
ada persamaan persepsi, arah, dan kebijakan
terkait pengembangan SDM.

Selama tahun 2010, realisasi jumlah
pegawai yang memenuhi standar kompetensi
mencapai 61,2 persen. Sedikit di atas
targetnya sebesar 60 persen. Artinya 102
persen di atas target. Angka ini jauh lebih baik
dibanding 63,6 persen (2008) dan 75,57
persen (2009).

Pengukuran kompetensi ini dilakukan
melalui assesment terhadap para pejabat
eselon 2, 3, 4 dan beberapa staf di lingkungan
Inspektorat Utama. Hanya memang
pengukuran kompetensi ini baru sebatas soft
skill. Sedangkan standar kompetensi teknis
(hard skill) belum ditetapkan standarnya. Tapi
pada tahun itu, BPK telah membentuk
Assesment Center yang diharapkan akan
mempercepat proses pemenuhan kompetensi
tenaga pemeriksa.

Untuk ukuran pemenuhan jumlah

pegawai, secara kuantitas maupun kualitas,
mengacu pada analisis kebutuhan pegawai
secara periodik untuk setiap level maupun
per satuan kerja.

Tapi karena keterbatasan data, peng ‐
ukuran indikator ini pada 2010 hanya
didasarkan pada realisasi pegawai baru. Data
itu dibandingkan dengan formasi pegawai
yang tersedia. Dari kebutuhan 533 kebutuhan
pegawai baru, BPK hanya berhasil merekrut
487 pegawai. 

Dengan begitu, pencapaian indikator ini
hanya mencapai 96,18 persen. Catatan itu
ternyata turun drastis dibanding 104,82
persen pada 2009. Juga tidak lebih baik dari
catatan 2008 yang mencapai 98,63 persen.

Sementara itu, untuk indikator pegawai
yang memenuhi standar jam pelatihan dilihat
dari jumlah jam pendidikan yang secara
langsung meningkatkan kecakapan pemeriksa.
Sebagai benchmark sesuai SPKN, setiap dua
tahun seorang pemeriksa diharuskan
mengikuti 80 jam pendidikan.

Sesuai dengan standar itu realisasi
indikator sampai semester II 2010 adalah
sebesar 61,57 persen. Karena ternyata dari
3.065 pegawai pemeriksa baru 1.887 pegawai
yang telah mencapai jam pelatihan minimal
40 jam. Angka ini masih di bawah target 75
persen yang ditetapkan di awal. Itu berarti
target tercapai 82,09 persen. Turun di ‐
banding kan 2009 yang mencapai 120 persen.
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Secara umum sebenarnya pencapaian
sasaran 8 cukup baik. Tapi dari tiga indikator
hanya dua yang tercapai. Rata‐rata
perbandingan target dan realisasi ketiga
indikator mencapai 93,42 persen. Sementara
pemanfaatan anggaran hanya terserap 81,38
persen dari pagu anggaran Rp 52,364 miliar.

Penilaian kesesuaian pelaksanaan dengan
rencana kerja ini menjadi semacam penguji
kualitas perencanaan yang disusun
pemeriksa. Baik kesesuaian entitas yang
diperiksa, objek pemeriksaan, maupun
tenggat waktu audit.

Hasilnya, hingga semester kedua 2010,
realisasi indikator kinerja ini sebesar 101,75

persen. Jauh melampaui target 95 persen.
Artinya capaian kesesuaian dengan RKP
mencapai 107,11 persen. Jauh meningkat
dibanding 2009 (102,64 persen) dan 2008
(98,05 persen).

Tingginya angka capaian yang melebihi
target itu disebabkan banyaknya pemeriksaan
on call (pemeriksaan atas permintaan). Ini
biasanya terjadi saat muncul isu baru yang
menarik perhatian masyarakat. Namun, isu itu
sedari awal belum masuk dalam perencanaan
BPK. 

Pengukuran ketepatan waktu pelaksanaan
dan pelaporan pemeriksa ditujukan untuk
mendorong disiplin waktu. Apalagi undang‐
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undang menekankan BPK harus merampung ‐
kan pemeriksaan dua bulan sejak laporan
keuangan diterima. Baik itu untuk pemeriksa ‐
an laporan keuangan, kinerja, maupun
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Rata‐rata capaian ketepatan waktu audit
dan pelaporannya pada 2010 mencapai 90,82
persen. Tentu saja meningkat dibandingkan
2009 (84,2 persen) dan 2008 (78,87 persen).
Faktor yang mendukung capaian ini adalah
pedoman penyusunan pelaporan
pemeriksaan. Tentu saja terbitnya pedoman
ini sangat membantu satuan‐satuan kerja
merampungkan tugas pemeriksaannya.

Untuk pengukuran ketepatan waktu
penyerahan IHPS menggunakan acuan
undang‐undang yang mengamanatkan
pemeriksaan disusun selambat‐lambatnya
tiga bulan setelah berakhirnya semester yang
diperiksa.

Dalam dua kali audit semesteran, BPK
berhasil memenuhi target ini 100 persen.
Tentu ini harus dipenuhi karena undang‐
undang yang mengamanatkan. Sebab,
penyampaian IHPS akan memberikan nilai
manfaat bagi pemilik kepentingan dalam
mengambil keputusan dalam rangka
pengelolaan keuangan negara.

Terakhir untuk menjamin mutu
pemeriksaan, BPK menggunakan pedoman
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM).
Indikator ini untuk memastikan kualitas

pemeriksaan BPK sesuai standar pemeriksaan
yang berlaku, termasuk kode etik, panduan
pemeriksaan, juklak/juknis. Semua diukur
dengan formula rata‐rata nilai kesesuaian
dengan quality assurance review checklist.

Hasilnya, capaian 2010 sebesar 89,56
persen. Sayangnya angka ini masih lebih
rendah dari periode sebelumnya. Pada 2009
kesesuaian mutu mencapai 91,1 persen.
Sementara pada 2008 belum dilakukan
perhitungan ini.

Berdasarkan perbandingan target dan
realiasi indikator‐indikator tersebut, maka
bisa dikatakan Sasaran Strategis 5 tercapai
96,87 persen. Capaian ini merupakan rata‐
rata keempat indikator yang diukur. Yang
kemudian bisa disimpulkan capaian 2010
sudah cukup memuaskan. Apalagi anggaran
yang digunakan hanya 81,75 persen dari pagu
Rp 120,177 miliar.

Sasa
ran Strategis 9:

Me
ngoptimalkan Pemanfaatan Teknologi 
Teknologi informasi dan komunikasi

memang tak mungkin lepas dari kerja‐kerja
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pemeriksaan BPK. Apalagi Badan dihadapkan
pada tuntutan untuk semakin meningkatkan
efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Dan
jawabannya adalah bagaimana menerapkan
teknologi informatika yang tepat.

Sasaran ini tentu harus diupayakan
realisasinya oleh BPK. Sebab, pemanfaatan
teknologi yang tepat akan sangat menolong
bagi upaya Badan mewujudkan reformasi
birokrasi. Teknologi akan memudahkan dan
mempercepat kegiatan pemeriksaan maupun
non‐pemeriksaan. Apalagi saat ini jumlah
SDM BPK belum memenuhi kapasitas
sehingga keberadaan teknologi bisa mengisi
kekosongan itu. Misalnya dengan electronic
audit yang sudah mulai dikembangkan BPK.

Apa yang dinilai dari evaluasi sasaran
strategis ini adalah sejauh mana pemanfaatan
TIK dilaksanakan seluruh satuan kerja di BPK.
Penerapan dan optimalisasi teknologi
informasi dan komunikasi ini menjadi
tanggung jawab Biro TI.

Seberapa jauh pencapaian sasaran itu
diukur dengan dua indikator. Yakni (1)
prosentase bisnis proses atau kegiatan apa
saja di BPK yang telah memanfaatkan TIK dan
(2) Angka indeks pemanfaatan TIK dalam
aktivitas sehari‐hari.

Untuk mengukur tingkat penggunaan
aplikasi TI, BPK menggunakan acuan rencana
strategis Biro TI dan data monitoring
pengembangan aplikasi TIK triwulanan.

Hasilnya, realisasi kegiatan pemeriksaan
maupun nonpemeriksaan BPK yang meman ‐
faatkan TIK pada 2010 mencapai 85,71
persen. Lebih tinggi dari target 70 persen.

Biro TI telah berhasil mengidentifikasi dan
memetakan kegiatan apa saja yang perlu
mengaplikasikan TIK. Di mana, sampai 2010,
dari 12 kegiatan yang ada di BPK, biro TKI
berhasil mengimplementasikan 10 proses
bisnis atau mencapai 83,33 persen. Tapi
diakui bahwa hasil ini belum menggambarkan
kondisi ideal karena Direktorat Litbang BPK
masih melakukan pemetaan sesuai dengan
perkembangan organisasi.

Proses bisnis yang telah memanfaatkan TIK
juga terus meningkat. Setiap tahun indikator
kinerja ini mencapai 120 persen dari target.
Pada 2009 Badan menetapkan tar get 50
persen dan naik jadi 70 persen pada 2010.

Sementara itu, indeks pemanfaatan TIK
digunakan untuk mengukur tingkat peng ‐
gunaan aplikasi TIK oleh seluruh satuan kerja
BPK. Yaitu dengan menghitung rata‐rata
prosentase aplikasi yang telah tersedia itu
dimanfaatkan secara optimal.

Hasilnya, pemanfaatan aplikasi TIK oleh
satuan kerja mencapai 99,58 persen, sedikit
lebih kecil dari target 100 persen. Untuk
mencapai itu, Badan menyusun inisiatif
strategis berupa: 1) pengembangan aplikasi
dan pusat data terintegrasi melalui penyusun ‐
an arsitektur aplikasi‐aplikasi. Di mana,
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sampai 2010 BPK telah mengembang kan 22
aplikasi. 2) pengembangan elektronik audit.
Implementasi e‐audit telah dimulai pada audit
keuangan PT PLN dan PT Aneka Tambang.

BPK juga melakukan Kajian Implementasi
Sistem Informasi dan Komunikasi untuk
seluruh kantor perwakilan. Tujuannya
memodernisasi data center BPK, perangkat
jaringan dan infrastruktur, serta menjamin
ketersediaan layanan TI.

Secara umum, hasil evaluasi atas sasaran
strategis ini memberikan penilaian baik.
Pencapaian relatif stabil di mana pada 2010
sebesar 99,58 persen. Trennya stabil dan
terus meningkat dibanding 2009 (98,84
persen) dan 2008 (98,62 persen).

Sehingga jika di rata‐rata pencapaian dua
indikator tersebut adalah 109,79 persen. Arti ‐
nya target tercapai. Pagu anggaran sebesar Rp
22,62 miliar hanya perpakai 71,92 persen.

Sasaran Strategis 10:
Mentransformasikan Organisasi Menjadi

Organisasi Prima.

Yang dimaksud sebagai transformasi
organisasi ini adalah upaya perbaikan secara
terus menerus yang dilakukan secara
terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Tujuannya menciptakan BPK sebagai
organisasi pemeriksa keuangan negara yang
prima. Yang ditandai dengan iklim organisasi
yang kondusif untuk peningkatan kualitas
secara berkelanjutan, pegawai yang loyal
terhadap organisasi serta standarisasi proses
kegiatan di dalamnya.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini,
digunakan tiga indikator kinerja utama. 
Yaitu (1) Indeks iklim organisasi, (2) Indeks
kepuasan kerja pegawai, (3) ketersediaan
pedoman pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

Indeks iklim organisasi merupakan ukuran
yang menunjukkan derajat empat aspek
organisasi yang prima. Mencakup aspek
leadership, culture, teamwork, and alignment.
Berdasarkan hasil survei kemudian rata‐rata
indeks seluruh satuan kerja diukur dalam skala
1‐5. Skala 1 menunjukkan derajat tidak kon ‐
dusif hingga sangat kondusif dengan skala 5.

Pada 2010, indeks iklim organisasi
mendapat nilai 3,77. Lebih tinggi dari target
di level 3,5 atau tercapai 107,71 persen. Ini
menunjukkan iklim organisasi kondusif. Dari
tujuh satuan kerja yang dinilai, indeks
tertinggi dicapai Ditama Binbangkum sebesar
3,86 dan terendah Inspektorat Utama 3,5.
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Indikator kedua indeks kepuasan kerja
pegawai. Variabelnya terkait kesejahteraan
dan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.
Dengan survei diukur tingkat kepuasan di
setiap satuan kerja dengan skala 1‐5. Angka
lima menunjukkan kepuasan tertinggi. Hal ini
sekaligus menjadi media mengidentifikasi
upaya‐upaya perbaikan yang diperlukan untuk
mewujudkan organisasi prima.

Hasil survei pada 2010, indeks kepuasan
kerja berada di level 3,17. Angka ini di bawah
target 3,5 atau hanya tercapai 90,57 persen.
Indeks kepuasan tingkat kesejahteraan
sebesar 3,2 sedangkan kepuasan atas
ketersediaan sarana dan prasarana 3,14. Yang
artinya kepuasan kerja pegawai berada pada
tingkatan cukup.

Indikator ketiga ketersediaan pedoman
diukur dari ketersediaan perangkat lunak
pemeriksaan dan ketersediaan SOP. Data‐data
untuk pengukuran ini meliputi data pemetaan
kebutuhan juklak/juknis pemeriksaan, data
permintaan reviu usulan SOP, inventarisasi
kebutuhan SOP dan lainnya.

Sayangnya, dari hasil identifikasi
penyelesaian juklak/juknis dan SOP selama
2010 masih kurang memuaskan. Dari rencana
16 juklak/juknis yang direncanakan belum
satu pun ditetapkan. Sedangkan, dari tiga SOP
yang direncanakan baru satu yang selesai. Itu
pun belum ditetapkan. Artinya total hanya
43,75 persen yang tergarap. Jika di awal

tahun ditargetkan 70 persen penyelesaian
maka capaian indikator ini hanya 62,5 persen.

Berdasarkan perbandingan target dan
realisasi ketiga indikator maka sasaran
strategis transformasi organisasi adalah 86,93
persen. BPK menggunakan 96,60 persen dari
Rp 820,02 miliar anggaran yang disediakan.

Sasaran Strategis 11:
Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Pengelolaan Sumber Daya Keuangan.

Sebagai pemeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, BPK
dituntut untuk lebih baik dibanding lembaga‐
lembaga lain. Artinya efektivitas dan efisiensi
penge lolaan anggaran harus tercapai dengan
baik. 

Untuk mengukur pencapaian sasaran
strategis ini digunakan dua indikator. Yaitu (1)
tingkat penyerapan anggaran, dan (2) opini
atas laporan keuangan BPK dan satu inisiatif
strategis yakni Penyusunan Sistem Monitoring
dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.
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Tingkat penyerapan anggaran
menunjukkan sejauh mana upaya BPK
mengoptimalkan pemanfaatan anggaran
dalam melaksanakan Tupoksi dan kegiatan‐
kegiatan penunjangnya. Angka itu diperoleh
dari perbandingan realisasi dengan total
anggaran yang diperoleh dari APBN.

Pada 2010, BPK mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 2,30 triliun. Tapi hingga
akhir tahun hanya bisa terserap Rp 1,99
triliun atau 86,44 persen dari pagunya.
Angka ini turun bila dibandingkan 2009 yang
mencapai 100,45 persen dari target.

Indikator kedua adalah penilaian Kantor
Akuntan Publik yang memeriksa Laporan
Keuangan BPK. Di mana, atas laporan
keuangan 2009, KAP Husni, Mucharam, dan
Rasidi memberikan opini wajar tanpa
pengecualian. Capaian ini stabil dari tahun ke
tahun yakni 100 persen target.

Secara umum sasaran strategis ini tercapai
dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan
yang masih jadi kendala. Antara lain; integrasi
dan sinkronisasi aplikasi perangkat lunak
untuk pengembangan database anggaran
belum berjalan maksimal.

Kedua, koneksitas jaringan sistem
monitoring dan pengendalian pelaksanaan
anggaran di kantor pusat belum terhubung
sempurna. Di samping itu SDM belum ada

yang menguasai teknologi sistem. Sementara
terkait SOP penatausahaan bendahara pusat
dan perwakilan belum terbentuk. Perlu
tambahan waktu lagi untuk menyusun
mekanisme Sistem Informasi dan Komunikasi
yang terintegrasi di kantor pusat dengan
perwakilan BPK di daerah.

Laporan Keuangan BPK: 
Wajar Tanpa Pengecualian
Sebagai badan pemeriksa keuangan Negara,
BPK memiliki tanggung jawab kelembagaan
untuk selalu meningkatkan akuntabilitas
kinerja dan meningkatkan pengelolaan
keuangan di dalam dirinya. Hal itu diperlukan
agar opini WTP atas Laporan Keuangan BPK
yang sudah diperoleh sejak 2007 dapat
dipertahankan.

Pada 2010, Neraca BPK tertanggal 31
Desember  2009 telah diperiksa oleh
pemeriksa independen dari Wisnu B. Soewito
dan Rekan. Selain itu diperiksa pula laporan
realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut. Tak ketinggalan,
kantor akuntan tersebut juga menguji
kepatuhan BPK terhadap peraturan
perundang‐undangan dan pengendalian
intern, serta tindak lanjut atas hasil audit
tahun sebelumnya. 

Hasilnya adalah laporan keuangan BPK
dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam
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semua hal yang material. Adapun realisasi
anggarannya juga dilaksanakan sesuai dengan
prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku
di Indonesia.

Kantor akuntan ini menegaskan
pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan Institut
Akuntan Publik Indonesia dan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara yang
diterbitkan BPK. Dengan demikian muncul
keyakinan bahwa laporan keuangan BPK
benar‐benar bebas dari salah saji material.

Tidak ada keraguan pula bahwa dalam
penyusunan Laporan Keuangan ini BPK telah
menerapkan kaidah‐kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintah an. Pasalnya, semua itu dilakukan
dengan mengacu pada Standar Akuntasi
Pemerintah (SAP) yang ditetapkan berdasar
Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun
2010.
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN STATEMENT OF BUDGET REALIZATION
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE PERIOD
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 DECEMBER 31, 2010 AND 2009

PENDAPATAN 2.a, 3 REVENUES
PENDAPATAN DALAM NEGERI DOMESTIC REVENUES

Pendapatan Perpajakan -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Tax Revenues
Pendapatan Negara Bukan Pajak 464.415.000               2.852.775.024                 614,27    547.000.000               2.974.695.971                 543,82   Non - Tax Revenues

PENDAPATAN HIBAH -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         GRANT REVENUES
JUMLAH PENDAPATAN 464.415.000               2.852.775.024                 614,27    547.000.000               2.974.695.971                 543,82   TOTAL REVENUES AND GRANTS

BELANJA 2.b, 4 EXPENDITURES
Belanja Pegawai 674.261.438.000        520.435.179.520             77,19      553.327.062.000        475.033.044.240             85,85     Employee Expenditures
Belanja Barang 832.759.585.000        669.124.755.650             80,35      626.637.487.000        568.918.455.141             90,79     Goods Expenditures

Belanja Modal 798.937.190.000        784.641.820.179             98,21      556.314.788.000        546.969.183.039             98,32     Capital Expenditures
Subsidi -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Subsidies
Hibah -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Grants
Bantuan Sosial -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Social Aids
Belanja Lain-Lain -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Other Expenditures

JUMLAH BELANJA 2.305.958.213.000     1.974.201.755.349          85,61      1.736.279.337.000     1.590.920.682.420          91,63     TOTAL EXPENDITURES

PEMBIAYAAN FINANCING
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) DOMESTIC FINANCING  ( NET )

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Domestic Borrowing - Banking Sector
Non Perbankan Dalam Negeri -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Non Banking - Domestic Borrowing

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) FOREIGN FINANCING  (NET)

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Receipt of Borrowing from Overseas
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri -                                  -                                      -          -                                  -                                      -         Disbursement of Principal from Overseas

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.305.958.213.000     1.974.201.755.349          85,61      1.736.279.337.000     1.590.920.682.420          91,63     TOTAL FINANCING

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisa
dari laporan keuangan  secara keseluruhan

The accompanying notes forman integral part of these
financial statements

Realisasi/ Realization 
Rp. (IDR)

% % 
Anggaran/ Budget 

Rp. (IDR)

Catatan/ 
Notes

2010 2009
Anggaran/ Budget 

Rp. (IDR)
Realisasi/ Realization 

Rp. (IDR)

Uraian Details
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Reformasi Birokrasi BPK RI6

Konteks dan Dasar Hukum
Reformasi BPK RI

Penguatan mandat terhadap Badan
Pemeriksa Keuangan sejak bergulirnya era

reformasi telah meningkatkan perhatian
pemilik kepentingan–yaitu lembaga
perwakilan, pemerintah, dan masyarakat
umum—terhadap BPK. Mereka, misalnya,
mulai memperhatikan hasil pemeriksaan BPK,
terutama opini BPK atas laporan keuangan
pemerintah yang sejak tahun 2005 diperiksa
BPK. 

Beberapa hasil pemeriksaan kinerja BPK
juga mendapat sorotan media massa. Bahkan,
hasil pemeriksaan atas kasus Bank Century

pada akhir tahun 2009 mendapat sorotan luas
dan apresiasi tinggi pemilik kepentingan.
Selain itu, tingginya tindak pidana korupsi
yang melibatkan pejabat publik dalam
mengelola uang rakyat, serta Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di
peringkat 107, telah mendorong kesadaran
kolektif akan pentingnya percepatan upaya
pemberantasan korupsi. BPK sangat
diharapkan meningkatkan kiprahnya guna ikut
memposisikan diri di garda terdepan
mendukung pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme. Dengan mandat dan
kewenangan yang dimiliknya, BPK menjawab
harapan tersebut dengan suatu arah,
kebijakan dan strategi pemeriksaan yang
tepat, relevan, dan efektif. 

Reformasi Birokrasi 
BPK RI
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Sadar akan ekspektasi publik yang terus
memuncak, BPK melakukan perbaikan ke
dalam dan keluar sejak tahun 2004. Perbaikan
itu dilakukan guna memahami tantangan
strategis yang dihadapi BPK baik sekarang
maupun masa depan. Tantangan strategis itu
dimaknai sebagai suatu katalisator bagi BPK,
guna merekonstruksi dan mereposisi jalinan‐
jalinan program dan kegiatan BPK. Dengan

demikian diharapkan BPK dapat menjawab
tantangan strategis itu.

Dalam konteks inilah BPK menempuh
Reformasi Birokrasi (RB) sebagai manifestasi
kesadaran pentingnya perbaikan internal guna
menjawab tantangan strategis tersebut.
Jawaban yang dibutuhkan itu meliputi di
mana posisi BPK saat ini, ke mana akan
menuju serta bagaimana BPK akan
mencapainya. 

Program RB di BPK pada dasarnya telah
dimulai sejak tahun 2006 dengan diberlaku ‐
kan nya Rencana Strategis BPK 2006‐2010 dan
Rencana Implementasi Rencana Strategis (RIR)
2006‐2010. Program RB tahun 2008 yang
digulirkan oleh pemerintah menjadi penguat
untuk penataan BPK dan selanjutnya
implementasi Renstra 2006‐2010
mengakomodasi tuntutan program RB
tersebut. 

Program RB pemerintah diawali dengan
penerapan di institusi percontohan yang
terdiri dari BPK, Kementerian Keuangan, dan
Mahkamah Agung. Pemerintah sendiri telah
membuat pedoman Umum RB, dengan
keluarnya Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 Tentang GRAND DESIGN
REFORMASI BIROKRASI 2010‐2025. BPK,
sebagai institusi percontohan tentunya
pengalaman BPK dalam menerapkan RB bisa
menjadi bahan yang berguna bagi instansi‐
instansi lain yang akan menjalankan RB.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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Kerangka Berpikir Reformasi
Birokrasi BPK
BPK memerlukan upaya besar sebagai
penggerak dinamika perubahan dalam tubuh
organisasi. Pekerjaan besar ini tidak hanya
berdimensi satu, lima, atau sepuluh tahunan,
melainkan mencakup waktu yang panjang.
Dengan demikian, peranan organisasi BPK
bukanlah suatu “immediate actions”, tetapi
pada upaya perbaikan evolutif dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedikitnya ada empat tantangan strategis
yang akan dihadapi BPK dalam mengemban
tugas memeriksa pengelolan dan
tanggungjawab keuangan negara. Tantangan
pertama adalah tingginya harapan dan
kebutuhan pemilik kepentingan terhadap hasil
pemeriksaan BPK, terutama percepatan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan negara. Kedua, kebutuhan
peningkatan kapasitas kelembagaan BPK guna
menggerakkan operasional organisasi. Ketiga,
adanya potensi tuntutan hukum dari pemilik
kepentingan terhadap proses dan hasil kerja
BPK. Tantangan strategis yang keempat adalah
harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan
peraturan di bidang pemeriksaan keuangan
negara.

Bertolak dari keempat tantangan strategis
sebagaimana disebutkan di atas, BPK telah
mengembangkan suatu kerangka peranan
institusi ke masa depan, sebagai dasar
penyusunan formulasi dan bentuk implemen ‐

tasi Rencana Strategis (Renstra) BPK yang
terarah, komprehensif, dan berkelanjutan.
Salah satunya adalah dengan mengadopsi
kerangka peranan lembaga audit dari
International Organization of Supreme Audit
Institution (INTOSAI) yang telah dikembang ‐
kan oleh United States Government
Accountability Office (US GAO) dalam konteks
pengelolaan keuangan negara.

Dengan memperhatikan kewenangan dan
mandat yang dimilikinya, peran BPK masa kini
dan masa datang sangat relevan dengan
model yang dikembangkan GAO tersebut.
Peran BPK dalam upaya pemberantasan
korupsi dilakukan melalui penyampaian
laporan indikasi tindak pidana korupsi kepada
instansi penegak hukum. Peran BPK dalam
peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dilakukan
melalui pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
Selanjutnya, BPK berupaya untuk dapat juga
memainkan perannya secara lebih optimal
dalam mendorong pengelolaan keuangan
negara yang ekonomis, efektif, efisien,
beretika, dan berkeadilan melalui
pemeriksaan kinerja. 

Peningkatan peran tersebut, yang dalam
jangka panjang mencakup pelaksanaan fungsi
insight dan foresight, dapat membantu BPK
untuk terlibat aktif dalam mewujudkan arah
pembangunan bangsa yang sesuai dengan
cita‐cita bernegara mencapai masyarakat adil,
makmur dan sejahtera. Hal ini dapat
dilaksanakan melalui pemberian pendapat

Reformasi Birokrasi BPK RI6
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BPK kepada pemerintah, lembaga perwakilan,
maupun para pengelola dan penanggung ‐
jawab keuangan negara.

Bercermin pada hasil pencapaian Renstra
2006‐2010 dan hasil peer review Algemene
Rekenkamer (ARK –BPK negara Belanda) atas
pelaksanaan pemeriksaan BPK tahun 2009,
BPK masih dihadapkan pada tantangan‐
tantangan untuk dapat mewujudkan
kebebasan, kemandirian, dan profesionalisme
BPK secara penuh, melaksanakan wewenang
pemantauan kerugian negara dan pemberian
pendapat secara efektif, menjamin kepastian
mutu pemeriksaan, serta meningkatkan
akuntabilitas BPK. Tantangan lain yang sangat
penting adalah bagaimana BPK dapat
memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan
yang bermutu sehingga dapat meningkatkan
mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara.

Mengacu pada Pedoman Umum RB,
program RB pemerintah dibagi menjadi tiga
aspek, yakni aspek kelembagaan, aspek
proses bisnis, dan aspek sumberdaya
manusia. Namun, demikian, BPK menganggap
perlu menambah aspek sarana dan prasarana
mengingat dampak amandemen UUD 1945
dan paket UU di bidang Keuangan Negara,
serta UU BPK juga berakibat pada
ekstensifikasi sarana dan prasarana. Aspek
terakhir ini, antara lain meliputi pembukaan
kantor perwakilan di setiap provinsi serta
modernisasi peralatan.

Sebagaimana di singgung di muka,
program RB BPK telah dimulai sejak tahun
2006 (lihat Gambar 2.1). Program ini dimulai
dengan identifikasi kondisi internal BPK
sebelum RB dan bagaimana pandangan para
pemangku kepentingan terhadap BPK.
Kemudian diidentifikasi juga lingkungan

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

94 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

Gambar 2.1 Program RB BPK
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strategis yang ada seperti masalah
otonomi daerah, privatisasi BUMN, dan
lembaga‐lembaga di luar negeri
termasuk Supreme Audit Institutions
(SAI) negara lain dan negara donator.
Pertimbangan utama penentuan
kegiatan dalam program RB adalah
amanat peraturan perundang‐undangan.
Ada empat aspek yang perlu dibenahi,
yakni kelembagaan, proses bisnis,
sumberdaya manusia, serta sarana dan
prasarana. Sedangkan metode yang
dipakai adalah restrukturisasi,
modernisasi, penanaman budaya,
pengukuran kinerja, dan sistem
pemastian keyakinan mutu (SPKM). 

Kerangka berpikir RB di BPK seperti terlihat
pada Gambar 2.2, tidak hanya fokus pada
proses pembenahan saja tapi juga dilihat
dampaknya terhadap output utama BPK, yakni
kualitas hasil pemeriksaan. Selanjutnya output
itu diharapkan berdampak pada terwujudnya
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang akuntabel dan transparan.
Langkah selanjutnya adalah memastikan
bahwa keseluruhan pembenahan di
lingkungan BPK dapat berjalan dengan benar,
dan untuk itu BPK melakukan pengawasan
internal. Di samping itu, BPK meyakini bahwa
upaya pembenahan melalui RB tidak akan
sukses tanpa pengelolaan orang terkait
pembenahan dari kondisi sebelum RB menuju
kondisi yang diharapkan. Oleh karena itu BPK
mengimplementasikan manajemen
perubahan.

Reformasi Birokrasi 
dalam Pengalaman BPK 
Sesuai dengan komitmen BPK dalam Forum
Bersama BPK, MA, KPK, Depkeu, dan
Kemeneg PAN yang dimulai sejak Oktober
2006, BPK telah mempersiapkan program‐
program yang menjadi Quick Win BPK. Seperti
yang disebutkan dalam pedoman pelaksanaan
RB, setiap kementerian/lembaga harus
menyusun quick win yang bertujuan
membangun kepercayaan publik dan
pemangku kepentingan. BPK harus memilih 3
sampai 5 aktivitas yang mempunyai daya
ungkit (leverage) yang terkait dengan
perbaikan produk utama, selesai dalam jangka
waktu 12 bulan, dan hasil perubahan itu
harus mudah terlihat di masyarakat.

Reformasi Birokrasi BPK RI6
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir RB di BPK



Berdasarkan kriteria tersebut, BPK memilih
aktivitas sebagai berikut: (1) penyempurnaan
struktur organisasi, (2) penyusunan standar
pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dan
panduan manajemen pemeriksaan (PMP), (3)
penyusunan HRM plan sebagai blue print
termasuk pelaksanaan analisa jabatan,
evaluasi jabatan, pemeringkatan jabatan,
pemberian remunerasi dan perekrutan
pemeriksa, (4) pembukaan kantor perwakilan,
dan (5) public awareness atas produk BPK.
Kelima aktivitas tersebut telah menyentuh
aspek kelembagaan (struktur organisasi,
pembukaan kantor perwakilan dan public
awareness), tatalaksana (SPKN, PMP) dan
Sumberdaya manusia (HRM plan, perekrutan
pemeriksa). 

Program‐program Quick Win BPK ditujukan
untuk mencapai hal‐hal berikut:

a. Memperluas akses para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap
produk‐produk BPK.

b. Meningkatkan jangkauan pemeriksaan
dengan memperluas objek pemeriksaan,
membuka kantor perwakilan, dan
menambah tenaga pemeriksa.

c. Meningkatkan mutu hasil pemeriksaan
melalui penyusunan kode etik, standar dan
pedoman pemeriksaan, penyusunan HRM
plan, pelaksanaan analisa jabatan, dan
evaluasi jabatan.

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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Hasil‑hasil Reformasi     
Birokrasi di BPK
Selama tahun 2007‐2010, BPK melakukan
penataan terhadap empat aspek sesuai
dengan program Quick Win yang selesai tahun
2008. BPK kemudian mengimplementasikan
pengawasan internal untuk memastikan
penataan tersebut “on the right track”.
Rincian pencapaian atas RB BPK hingga 
tahun 2010 berikut:

Program Manajemen Perubahan
Pengelolaan program dan kegiatan

manajemen perubahan memang belum diatur
secara spesifik dalam bentuk pedoman
mengenai program manajemen perubahan.
Perhatian khusus dari pemerintah mengenai
bagaimana suatu Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah mengelola perubahan
yang diperlukan agar pelaksaan RB dapat
berjalan dengan baik, baru dilakukan pada
periode RB saat ini (2010‐2014) melalui
penerbitan Peraturan Menteri PAN dan RB No.
10 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan.

Menurut Buku 4 Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan yang
diterbitkan oleh MenPAN dan RB, manajemen
perubahan didefinisikan sebagai suatu proses
yang sistematis dengan menerapkan
pengetahuan, sarana dan sumber daya yang
diperlukan organisasi untuk bergeser dari
kondisi sekarang menuju kondisi yang

diinginkan, yaitu kinerja yang lebih baik. Ini
tentu saja berimbas pada pengelolaan
individu yang akan terkena dampak dari
proses perubahan dimaksud. Jelas, perubahan
tidak berhenti ketika sarana dan prasarana
selesai dibangun, tapi juga diikuti dengan
langkah menyiapkan pegawai yang akan
melaksanakan program dan memperhatikan
pegawai yang akan terkena dampak negatif
dari perubahan, sehingga tidak memengaruhi
kinerja mereka.

Mengacu kepada definisi itu, sebetulnya
BPK telah melakukan serangkaian kegiatan
terkait dengan pengelolaan manajemen
perubahan, walaupun pedoman program
manajemen perubahan dalam rangka RB
belum diatur secara spesifik. BPK memulainya
dengan membentuk tim manajemen
perubahan. Pada sidang Badan tanggal 18
September 2007, BPK membentuk SS
Champion (Sasaran Strategis Champion)
sebagai sponsor dari program yang dijalankan
BPK dalam rangka mencapai sasaran strategis
sesuai dengan Renstra BPK Tahun 2006‐2010.
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota masing‐
masing menjadi SS Champion, yang
merupakan bentuk serupa dengan tim Change
Management (CM) dalam hal bertindak
sebagai sponsor utama untuk pencapaian
suatu sasaran strategis. Peran SS Champion
diperkuat dengan penandatanganan
pernyataan komitmen level satuan kerja
(satker) eselon I dan II di BPK, sebagai bentuk
dukungan dan peran satker. Selain itu ditunjuk
pula seorang manajer IKU (Indikator Kinerja

Reformasi Birokrasi BPK RI6

LAPORAN TAHUNAN 2010     レ 97



Utama) di setiap Satker dengan peran sebagai
Change Agent.

BPK juga telah menyusun strategi
manajemen perubahan dan strategi
komunikasi. Pada tahun 2010, BPK telah
mengirimkan sejumlah pegawainya (beberapa
pejabat eselon I, II dan III) untuk mengikuti
sertifikasi di bidang manajemen perubahan.
Selain itu, BPK menyelenggarakan kegiatan
diklat CM di Pusdiklat BPK dan melaksanakan
Knowledge Transfer Forum (KTF) tentang CM.
KTF merupakan salah satu sarana untuk
melakukan transfer pengetahuan dari para
pegawai yang mengikuti program diklat dan
magang pada lembaga di luar BPK kepada
para pegawai lainnya.

Program Penataan Peraturan
Perundang‑undangan

BPK memiliki mandat untuk membuat dan
menetapkan Peraturan BPK tentang materi‐
materi tertentu yang disebutkan pada
beberapa Pasal dalam Undang‐Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (UU BPK). Materi‐materi yang
secara tetas diamanatkan kepada BPK untuk
diatur adalah: peraturan tentang tata cara
pelaksaan tugas BPK, peraturan tentang tata
cara pelaksanaan kewenangan BPK, tata cara
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta
pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota BPK, dan Majelis
Kehormatan Kode Etik BPK. Pasal 1 ayat 17
UU BPK mendefinisikan Peraturan BPK

sebagai aturan hukum yang dikeluarkan oleh
BPK yang mengikat secara umum dan dimuat
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sebelum UU BPK ditetapkan, BPK telah
menetapkan berbagai produk hukum dalam
bentuk Petunjuk Pelaksanaan maupun
Petunjuk Teknis yang mengatur tentang tata
cara pelaksanaan tugas maupun wewenang
BPK. Sampai dengan tahun 2010, pencapaian
di bidang penataan perundang‐undangan
yang berhasil dilakukan BPK meliputi:

1. Penyusunan beberapa produk hukum atau
peraturan di lingkungan BPK, yang meliputi:
Peraturan BPK, Keputusan BPK, Keputusan
Ketua BPK, Keputusan Wakil Ketua BPK,
dan Keputusan Sekjen BPK. Jumlah produk
hukum atau peraturan di lingkungan BPK
yang dihasilkan  dalam periode 2007‐2010
(setelah UU BPK ditetapkan) adalah 11
Peraturan BPK dan 61 Keputusan.

2. Penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) atau Nota
Kesepahaman atau Kesepakatan antara BPK
dan lembaga‐lembaga negara atau entitas
pemeriksaan atau dengan Supreme Audit
Institution (SAI) negara lain. Jumlahnya
mencapai 550, yang bisa diklasifikasi
menurut substansinya sebagai berikut:

• 12 MoU BPK dengan SAI atau timbalan
BPK dari negara lain sebagai wujud
hubungan kerjasama bilateral yang
menyepakati kerjasama di bidang

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan
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pemeriksaan dengan tujuan untuk
meningkatkan kapasitas pelaksanaan
pemeriksaan sektor publik.

• 8 MoU BPK dengan instansi pemerintahan
atau institusi lain yang menyepakati
tentang penegakan hukum atas LHP BPK
yang mengandung unsur pidana atau
dalam rangka menunjang pelaksanaan
tugas BPK.

• 491 MoU dengan lembaga perwakilan
yang menyepakati tentang tata cara
penyampaian laporan hasil pemeriksaan
kepada lembaga perwakilan.

• 39 MoU dengan kementerian/lembaga/
BUMN/Pemda yang menyepakati tentang
tata cara akses data/dokumen/informasi
entitas pemeriksaan oleh BPK.

3. Identifikasi peraturan‐peraturan yang terbit
sebelum pengundangan UU BPK yang perlu
disinkronkan dengan UU BPK. Ada 48
produk hukum atau peraturan yang telah
disinkronkan atau disesuaikan dengan UU
BPK.

Program Penataan dan Penguatan
Organisasi

Program ini terdiri dari dua bentuk
kegiatan yaitu restrukturisasi/penataan tugas
dan fungsi unit kerja serta kegiatan penguatan
unit kerja. Berikut ini adalah gambaran
pencapaian dari kedua bentuk kegiatan itu:

1. Restrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi
Unit Kerja pada BPK.

Memenuhi amanat Pasal 3 ayat (2) UU BPK
yang menyatakan bahwa BPK memiliki
perwakilan di setiap provinsi, BPK telah
meluaskan kapasitas kelembagaan dari
semula hanya berada di kantor pusat dan 6
(enam) kantor perwakilan (sebelum 2004)
menjadi kantor pusat dan 33 kantor
perwakilan di seluruh provinsi (2009).
Dalam hal penataan kelembagaan, BPK RI
menetapkan Keputusan Ketua BPK RI
No.34/K/I‐VII.3/6/2007 tentang Struktur
Organisasi BPK RI dan Keputusan BPKR RI
No. 39/K/I‐VIII.3/7/2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI.

Perubahan yang signifikan terkait dengan
struktur organisasi baru tersebut antara
lain:

• Unit Eselon I Auditorat Utama Keuangan
Negara I s.d. VII melaksanakan fungsi
utama organisasi Pelaksana BPK, yaitu
fungsi pemeriksaan.

• Inspektorat Utama, Direktorat Utama
Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan (Ditama
Revbang), dan Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan Hukum
(Ditama Binbangkum), melaksanakan
fungsi penunjang dan mempunyai
keterkaitan secara langsung dengan fungsi
pemeriksaan.

• Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi
pendukung dan tidak terkait langsung
dengan fungsi pemeriksaan. Biro
Sekretariat Pimpinan dibentuk dengan
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tujuan untuk memisahkan fungsi
kesekretariatan dan penyelenggaraan
kegiatan pimpinan/badan dari fungsi
kehumasan.

• Biro Hukum ditingkatkan statusnya
menjadi unit Eselon I (Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan Hukum)
sebagai upaya meningkatkan kualitas
Laporan Hasil Pemeriksaan terkait dengan
permasalahan hukum dan memudahkan
tindak lanjut oleh Aparat Penegak Hukum
serta meningkatkan fungsi pengkajian dan
penyusunan produk hukum sesuai dengan
mandat yang harus dihasilkan.

• Fungsi perencanaan strategis dan
manajemen kinerja menjadi unit Eselon II
yaitu Direktorat Perencanaan Strategis
dan Manajemen Kinerja sebagai upaya
meningkatkan kualitas perencanaan
pemeriksaan dan non‐pemeriksaan serta
pengelolaan kinerja satuan kerja.

2. Penguatan Unit Kerja yang Menangani
Fungsi Organisasi, Tatalaksana, Pelayanan
Publik, Kepegawaian, dan Diklat.
Hasil‐hasil yang dicapai dalam kegiatan 
Penguatan Unit Kerja ini adalah sebagai
berikut:

• Reposisi fungsi Biro Organisasi dan Tata
Laksana (Biro Organta). Fungsi Biro
Organta sebagian dialihkan ke Biro
Sumber Daya Manusia (Biro SDM) dan
sebagian dialihkan ke Direktorat
Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

pada Sub Direktorat Litbang dan
Kelembagaan. Ini dilakukan karena
terdapat tumpang tindih pekerjaan pada
unit‐unit kerja tersebut agar tugas dan
fungsi yang ada menjadi lebih efektif dan
efisien.

• BPK menyadari bahwa identifikasi dan
pemenuhan ekspektasi stakeholder
(pemangku kepentingan) amatlah penting
sehingga eksistensi BPK benar‐benar
dibutuhkan oleh stakeholder, bukan
semata‐mata untuk memenuhi amanat
perundang‐undangan. Ini menjadi dasar
bagi reposisi Bagian Hubungan Antar
Lembaga (HAL) dan Bagian Humas di
bawah Biro Hukum dan Perundang‐
undangan menjadi Biro Humas dan Luar
Negeri (unit Eselon II).

• Penyempurnaan dan reposisi Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
(Pusdiklat) yang sebelumnya berada di
bawah Sekretariat Jenderal, dipindah
menjadi di bawah Ditama Revbang. Hal ini
dimaksudkan untuk lebih memperkuat
fungsi pendidikan dan pelatihan pegawai
dengan mengacu kepada standar, metode
dan petunjuk pemeriksaan yang
dihasilkan oleh Direktorat Litbang, yang
masih dalam satu unit eselon I dan
memfungsikan secara lebih optimal Balai
Diklat yang ada (Balai Diklat di Medan,
Makassar, dan Yogyakarta).

Program Penataan Tatalaksana
Program penataan tatalaksana mempunyai
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dua kegiatan yaitu penyusunan prosedur
operasional standar penyelenggaraan tugas
dan fungsi dan kegiatan pembangunan atau
pengembangan e‐government. Pencapaian
pada masing‐masing kegiatan disajikan
sebagai berikut:

1. Prosedur Operasional Standar (POS)
Penyusunan POS di BPK dimulai dengan

melakukan identifikasi proses bisnis yang
ada di BPK. Dari situ diketahui bisnis inti
(core business) dan proses pendukung atas
bisnis inti yang kemudian diuraikan ke
dalam sub‐sub proses sampai ke tingkat
aktivitas atau kegiatan.

Pemetaan proses bisnis BPK dimulai dari
identifikasi atas tugas dan wewenang BPK
berdasarkan peraturan yang berlaku, lalu
dipetakan proses‐proses yang ada.
Pemetaan proses‐proses dengan cara
melakukan dekomposisi, yaitu memetakan
proses‐proses pada level 0 BPK. Proses
pada level 0 menggambarkan input yang
berasal dari mandat BPK untuk melaksana ‐
kan pemeriksaan pengelolaan keuangan
negara. Selanjutnya input tersebut diolah
oleh BPK menjadi beberapa proses yang
terdiri dari proses inti (primary process)
BPK, proses penunjang (support process)
dan proses manajemen. Proses akan
menghasilkan output berupa laporan atas
pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
yang telah dilaksanakan untuk kemudian
disampaikan kepada lembaga perwakilan,
yaitu DPR, DPD, dan DPRD.

Penjabaran proses bisnis level 0 untuk
proses inti dalam lingkup BPK secara garis
besar dimulai dengan penyusunan Rencana
Kegiatan Pemeriksaan (RKP), perencanaan
pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan,
pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan, sampai
dengan evaluasi pemeriksaan yang me rupa ‐
kan siklus pemeriksaan BPK.

Untuk memudahkan dan menyeragam ‐
kan penyusunan POS unit kerja, BPK telah
menyusun Pedoman Penyusunan POS di
Lingkungan BPK. Dengan pedoman ini
diharapkan POS yang akan ditetapkan telah
sesuai dengan Pedoman Penyusunan POS
serta tidak tumpang tindih dengan POS
yang lain, baik dalam unit kerja pengguna
tersebut maupun unit kerja lain yang ter ‐
kait. Perkembangan jumlah POS/juklak/
juknis/pedoman yang telah dihasilkan oleh
BPK selama periode 2007‐2010 adalah:

• Jumlah juklak/juknis/pedoman peme rik ‐
sa a n yang telah disahkan sebanyak
14 buah.

• Jumlah POS/juklak/juknis non pemeriksa ‐
an yang telah disahkan sebanyak 21 buah,
sedangkan yang masih dalam proses
legislasi (konsep) sebanyak 79 buah.

2. Pembangunan atau Pengembangan
E‐Government

Kerangka pemikiran pengembangan
e‐government di BPK didasarkan pada
Rencana Strategis (Renstra) Teknologi
Informasi (TI) 2006‐2010 yang disahkan
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melalui SK Sekretaris Jenderal No. 219/SK/
VIII‐VIII.3/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006.
Renstra TI 2006‐2010 memuat grand design
sistem internal (e‐BPK) dan sistem eksternal
(e‐Audit). E‐BPK merupakan vitalisasi
sistem‐sistem informasi yang ada di
lingkungan internal BPK, sedang e‐Audit
merupakan sistem informasi yang
menggambarkan pemanfaatan TIK dalam
mendukung pemeriksaan BPK atau terkait
dengan sistem eksternal BPK. Uraian
tentang e‐BPK dan e‐Audit diuraikan lebih
lanjut pada Bab 8.

Penataan Sistem Manajemen 
Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan SDM BPK secara profesional
telah dimulai sejak tahun 2007, meskipun
konsideran mengenai pengelolaan SDM baru

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal BPK RI No. 456/K/X‐
XII.2/2009 tentang penetapan HRM Plan
sebagai sistem pengelolaan SDM secara
terpadu. HRM Plan memungkinkan sub‐sub
sistem di dalamnya meliputi integrasi dari
fungsi‐fungsi SDM dari perencanaan, analisa
jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja,
manajemen karier, pengembangan dan fungsi‐
fungsi lainnya, berjalan secara holistik.

Pendekatan pengelolaan SDM BPK
dituangkan dalam suatu sistem manajemen
SDM yang disusun selaras dengan visi, misi,
dan strategi BPK. Keseluruhan fungsi‐fungsi
SDM kemudian saling terkait dan terintegrasi
sehingga berjalan ke arah yang sama untuk
mendukung visi BPK yang dapat dilihat dalam
Bagan Sistem Manajemen SDM:

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

102 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

Bagan Sistem Manajemen SDM



1. Penataan Sistem Perekrutan Pegawai
Rekrutmen pegawai seperti yang dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,
merupakan proses pengisian posisi yang
mempertimbangkan fungsi‐fungsi lain pada
sistem manajemen SDM dengan berdasarkan
pada keluarga jabatan yang ada, kompetensi
SDM yang dibutuhkan, pola karir yang dimiliki
mapun analisis beban kerja yang ada di BPK.
Menjawab tuntutan masyarakat dalam proses
rekrutmen pegawai agar memenuhi sifat
terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis
kompetensi ditampilkan dalam Bagan
Penataan Sistem Rekrutmen berikut ini:

Proses seleksi CPNS terdiri dari:
a. Seleksi administrasi. Dalam seleksi

administrasi, para calon peserta yang tidak
memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
tidak akan dapat mengikuti tes tahap satu.

b. Ujian tahap 1 (tes kompetensi dasar) yang
meliputi TPA, TOEFL, dan Bahasa Indonesia.

c. Ujian tahap 2 (asesmen psikologis) yang
meliputi Psikotes, FGD, wawancara
psikolog; dan

d. Ujian tahap 3 (wawancara orientasi) yang
dilakukan oleh pejabat struktural di
lingkungan BPK.

Untuk menjaga independensi dan
transparansi serta mendapatkan hasil yang
objektif dan kompeten dalam proses seleksi,
maka untuk tes tahap 1 dan tahap 2 meng ‐
guna kan jasa pihak ketiga yang dipilih melalui
proses seleksi.

Dalam kurun waktu 2000–2010, BPK telah
merekrut 2.544 orang dan animo masyarakat
untuk melamar di BPK sangat besar dan
cenderung meningkat. Rinciannya terlihat
pada tabel 2 berikut ini:
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Sifat

TERBUKA

TRANSPARAN

AKUNTABEL

BERBASIS 
KOMPETENSI

Keterangan

Diumumkan melalui media massa nasional Kompas, Media
Indonesia dan laman://cpns.bpk.go.id

Seluruh hasil yang dinyatakan lolos setiap seleksi diumumkan
melalui laman: //cpns.bpk.go.id

Proses seleksi menggunakan pihak ketiga yang telah terstandar
pada ISO dan memiliki sertifikasi secara nasional

Seluruh ujian telah didasarkan pada kebutuhan organisasi, baik
dari sisi program studi maupun kompetensi yang diharapkan

Penataan Sistem Rekrutmen



Rekrutmen tersebut terutama untuk
memenuhi kebutuhan jumlah pemeriksa
untuk ditempatkan pada unit‐unit pemeriksa,
baik di kantor pusat maupun kantor
perwakilan yang baru dibuka. Rekrutmen
sebelum terbitnya UU BPK hanya berfokus
pada kebutuhan akuntan dan pegawai jurusan
akuntansi, kemudian untuk mendukung
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan yang
terkait dengan keuangan (bagian dari
pemeriksaan dengan tujuan tertentu), maka
BPK merekrut pegawai dari berbagai latar
pendidikan, baik dari jurusan Teknik
Pertanian, Kehutanan, dan sebagainya.
Sedangkan untuk membantu bidang
penunjang telah direkrut berbagai disiplin
ilmu antara lain: sastra, ilmu pendidikan,
komunikasi, informatika dan sebagainya.

2. Analisis Jabatan
Analisis jabatan yang dilaksanakan pada

tahun 2007 telah menghasilkan uraian jabatan
untuk seluruh posisi/struktur dalam organi ‐
sasi. Uraian jabatan merupakan dokumen
hidup (living document) yang seiring
berjalannya waktu dan perkembangan
organisasi akan mengalami proses
penyempurnaan secara berkelanjutan. 
Oleh karena itu, proses analisis jabatan
dilaksanakan secara rutin dan bertahap
sehingga dapat diperoleh uraian jabatan yang
komprehensif, lengkap, dan terkini. Analisis
jabatan di lingkungan pelaksana BPK telah
dilaksanakan secara bertahap dalam rangka
penyempurnaan uraian jabatan. Tingkat
kemajuan penyempurnaan tersebut sebagai
berikut:
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Tahun Formasi Pelamar Rasio  

Formas/Pelamar Sarjana Diploma SMA.SMK Honorer JUMLAH 

2007 682 60 - 70 812 29.809 1: 36,7 

2008 464 128 - 44 636 28.684 1: 45,1 

2009 273 320 - 15 608 34.684 1: 57 

2010 250 113 125 - 488 43.383 1: 88,9 

TOTAL 1669 621 125 129 2544 136.560 1:53,7 

Tabel 2 Data Formasi dan Pelamar Tahun 2007‐2010

Tahun Jumlah 
Awal 

Tahun 

Penambahan 
 

Pengurangan Jumlah 
Akhir 
Tahun CPNS Baru Lolos 

Butuh 
Honorer Dipekerjakan 

Umum STAN Pensiun Berhenti Meninggal Pindah 
Instansi 

Diper-
bantukan 

2007 3.556 682 60 27 17 3 32 9 6 1 3 4.294 
2008 4.294 464 128 23 44 1 56 14 14 - - 4.870 
2009 4.870 457 151 28 15 3 62 16 11 9 - 5.426 
2010 8.426 443 45 - - - 49 14 13 - - 5.838 

 TOTAL 2.048 384 78 76 7 199 53 44 10 3  

Tabel Rekrutmen Pegawai



a. Uraian jabatan struktural pada Inspektorat
Utama telah ditetapkan dengan Keputusan
Sekjen No. 344/K/X‐XIII.2/8/2010 Tanggal 11
Agustus 2010.

b. Uraian jabatan bagi jabatan fungsional
pemeriksa masih dalam proses legislasi.

c. Uraian jabatan struktural pada Kantor
Perwakilan masih dalam proses legislasi.

3. Evaluasi Jabatan
Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada

tahun 2007 dengan menghasilkan peringkat
jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Ketua BPK RI No. 60/K/I‐XIII.2/10/2007
tentang Peringkat Jabatan dan Penyesuaian
Tarif TKPK BPK‐RI. Hasil evaluasi jabatan yang
kemudian dijalankan pada periode tahun
2008 itu selanjutnya menghasilkan perubahan
dan penghapusan pemeringkatan jabatan
tertentu yang dituangkan dalam Keputusan
Ketua BPK RI Nomor 29/K/I‐XIII.2/10/2009
tentang perubahan atas Keputusan BPK RI

Nomor 60/K/I‐XIII.2/10/2007 Tahun 2007. 

4. Standar Kompetensi Jabatan
BPK memiliki 13 (tiga belas) keluarga

jabatan, termasuk jabatan fungsional, yang
memiliki karakteristik teknis pekerjaan yang
berbeda. Masing‐masing keluarga jabatan
tersebut memiliki tugas dan fungsi yang
berbeda dan membutuhkan persyaratan
jabatan yang berbeda‐beda juga, khususnya
standar kompetensi. Oleh karena itu, BPK
sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 telah
melakukan serangkaian kegiatan untuk
menyusun standar kompetensi jabatan sesuai
dengan keluarga jabatan yang ada, yaitu:

a. Penetapan Standar Kompetensi Perilaku
Pegawai BPK RI yang tertuang dalam Surat
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor
380/K/X‐XIII.2/10/2009. Standar
Kompetensi Perilaku ini diperuntukkan bagi
13 (tiga belas) keluarga jabatan.
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Tabel Lima Kelompok Kompetensi Perilaku

Kelompok 1: Intelektual Individu
1. Information Seeking (INF)
2. Analytical Thinking (AT)
3. Conseptual Thinking (CT)
4. Strategic Thinking (ST)
5. Creativity and Innovation (CI)

Kelompok 2: Efektivitas Individu
1. Achievement Orientation (ACH)
2. Managing Change (MCH)
3. Integrity (ING)
4. Independent (IND)
5. Initiative (INT)
6. Organizational Awaraness (OA)

Kelompok 3: Pengelolaan Tugas
1. Planning and Execution (PE)
2. Concern for Order (CO)

Kelompok 4: Bekerja dengan Orang Lain
1. Interpersonal Understanding (IU)
2. Relationship Building (RB)
3. Teamwork and Cooperation (TW)
4. Customer Service Orientation (CSO)

Kelompok 5: Bekerja Melalui Orang Lain
1. Impact and Influence (IMP)
2. Team Leadership (TL)
3. Developing Others (DEV)



Sampai dengan tahun 2010, Standar
Kompetensi (Stankom) perilaku ini telah
digunakan sebagai kriteria dalam proses
asesmen yang berlangsung di BPK. Salah
satunya dengan metode Assessment Center
yang digunakan untuk memetakan
kompetensi perilaku Struktural Eselon II, III,
IV, dan staf pada Inspektorat Utama, serta
Eselon IV di unit pemeriksaan. Stankom
perilaku ini juga dijadikan kriteria untuk
proses seleksi program secondment US
GAO dan beasiswa S2/S3 ADS.

b. Penyusunan standar kompetensi teknis
dilakukan dengan prioritas untuk pemeriksa
karena terkait dengan core business utama
dan sejalan dengan implementasi Jabatan
Fungsional Pemeriksa. Dalam tahun 2010
sudah dihasilkan draf Standar Kompetensi
Teknis Pemeriksa untuk ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal.

5. Asesmen Individu Berdasarkan
Kompetensi
Pengembangan Assessment Center (AC) di

BPK dimulai setelah ditetapkannya Rencana
Strategis BPK tahun 2006‐2010. AC
merupakan salah satu Rencana Implementasi
di bidang Sumber Daya Manusia. Pada tahap
awal, Biro SDM melakukan studi banding ke
beberapa instansi yang telah menerapkan AC,
seperti PT TELKOM, Dinas Psikologi Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat,
Departemen Kehutanan, dan Badan
Kepegawaian Negara. Dengan dibiayai dari
proyek STAR SDP, perencanaan pembangunan
AC dan infrastrukturnya dimulai pada tahun

2008 dan selesai pada tahun 2010 yang
ditandai dengan peresmian fasilitas AC pada
tanggal 26 Oktober 2010. 

Sebelum memiliki fasilitas AC, Biro SDM
telah melaksanakan kegiatan assesmen
sebagai berikut:

a. Asesmen terhadap 578 pemeriksa (ketua
tim) pada tahun 2007 dan 480 pemeriksa
(anggota tim) pada tahun 2008 yang
bertujuan mengidentifikasi kompetensi
pemeriksa dan kesesuaiannya dengan
persyaratan kompetensi peran.

b. Asesmen dengan menggunakan metode
assessment center terhadap 68 pejabat
struktural Eselon II dan 178 pejabat
struktural Eselon III pada tahun 2009 yang
bertujuan mengetahui profil kompetensi
pejabat struktural.

c. Asesmen dengan menggunakan metode
assessment center terhadap 10 pejabat
struktural Eselon IV dan 61 orang staf pada
Inspektorat Utama pada tahun 2009.

d. Asesmen dengan menggunakan assessment
center terhadap 238 pejabat struktural
Eselon IV (kepala seksi) pada unit
pemeriksaan pada tahun 2010. 

Sampai dengan tahun 2010, BPK telah
melakukan asesmen terhadap 1.613 pegawai
dan telah memiliki asesor internal ber ‐
sertifikasi sebanyak 13 orang dan 14 calon
asesor internal dalam proses sertifikasi.
Asesor internal yang bersertifikasi telah
melaksanakan asesmen untuk keperluan
internal, di antaranya:
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a. Penetapan Jabatan Fungsional Pranata
Komputer di Lingkungan BPK dengan
Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal
No. 229/K/X‐XII.2/6/2009 tanggal 30 Juni
2009, maka Jabatan Fungsional Pranata
Komputer secara resmi mulai diterapkan di
BPK. Pada tanggal 21 Oktober 2010, 14
Pejabat Fungsional Pranata Komputer telah
dilantik dan diambil sumpahnya oleh
Sekretaris Jenderal BPK untuk pertama
kalinya.

b. Rekrutmen Pejabat Fungsional
Widyaiswara. 
Untuk memenuhi kebutuhan Widyaiswara
di lingkungan BPK, telah dilakukan
rekrutmen pejabat fungsional widyaiswara
melalui proses seleksi internal. Berdasarkan
penilaian tim Seleksi Internal Calon Pejabat
Fungsional Widyaiswara BPK yang telah
melaksanakan seleksi administrasi dan
portofolio, microteaching dan wawancara,
maka diperoleh 2 (dua) calon pejabat
fungsional widyaiswara yang dinyatakan
lulus seleksi internal. Dua calon pejabat
fungsional widyaiswara tersebut telah
melaksanakan proses magang di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK
selama kurang lebih tiga bulan dari bulan
Oktober sampai dengan Desember 2010.
Setelah menjalani proses magang internal,
dua calon pejabat fungsional widyaiswara
tersebut akan mengikuti Training of
Trainers (TOT) di Lembaga Administrasi
Negara pada awal tahun 2011 sebelum
ditetapkan pengangkatannya dalam jabatan
fungsional widyaiswara.

c. Penetapan Jabatan Fungsional Pemeriksa di
Lingkungan BPK
Dalam rangka pengembangan profesi dan
tuntutan kompetensi pemeriksa di BPK,
maka pada tanggal 2 September 2010
ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan
Angka Kreditnya (Permenpan dan RB
17/2010) yang sekaligus mencabut
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya.

Salah satu bentuk manajemen karier
adalah pemindahan/mutasi pegawai
berupa promosi, demosi, maupun rotasi.
Pola promosi dan rotasi di BPK dilakukan
secara berkala baik untuk pegawai yang
menduduki jabatan struktural maupun
pegawai nonstruktural. Untuk pelaksanaan
promosi dan rotasi pegawai yang
menduduki jabatan struktural di lingkungan
BPK, dalam hal pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural eselon II ke bawah,  Sekretaris
Jenderal selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian mendapatkan pertimbangan
dan usul dari Badan Perimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat). Biro SDM
selaku Sekretaris Baperjakat membantu
Baperjakat dalam melaksanakan tugas
tersebut di atas dengan menyiapkan dan
memberikan data‐data yang lengkap dan
mutakhir untuk keperluan Rapat
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Baperjakat. Selama periode 2007 sampai
dengan 2010, Sekretaris Jenderal telah
menetapkan keputusan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan struktural eselon II ke
bawah sebanyak 100 keputusan dengan
rincian sebagai berikut: 

Untuk pelaksanaan rotasi pegawai non‐
struktural di lingkungan BPK, Biro SDM
telah menyusun aturan mutasi dan telah
ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris
Jenderal No. 366/K/XXIII.2/9/2010 tentang
Pemindahan Pegawai Non‐Struktural Pada
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada
tanggal 14 September 2010.

d. Penetapan Sistem Penilaian Kinerja Individu
Pengembangan dan Pelaksanaan
Manajemen Kinerja Individu (MAKIN) di
BPK merupakan bagian dari implementasi
Sistem Pengelolaan SDM secara terpadu

yang tertuang dalam HRM PLAN.
Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 53
tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 3
Ayat 12 juga memperkuat kedudukan
MAKIN sebagai perangkat penilaian kinerja.

MAKIN terdiri dari tiga tahap, yakni
perencanaan, bimbingan, dan penilaian.

MAKIN mengandung tiga komponen yakni
sasaran kerja (hard goals), kompetensi
perilaku (Soft competencies) dan
kompetensi teknis (hard competencies).
Pada tahap awal, MAKIN diberlakukan
untuk pemeriksa yang disasar sesuai
dengan peran pemeriksaan (anggota tim,
ketua tim, pengendali teknis dan
pengendali mutu) sesuai dengan jabatan
fungsional pemeriksa yang baru berlaku
sejak 2010.

MAKIN, selain untuk menilai kinerja
pegawai, ke depan akan digunakan sebagai
input bagi sistem SDM lainnya seperti
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Tahun Jenis Keputusan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Struktural 

Eselon II Eselon III Eselon IV Total 

2007 33 40 169 389 598 

2008 26 21 85 260 366 

2009 19 4 20 56 80 

2010 22 42 69 114 225 

Total 100 107 343 819 1.269 

Tabel 3.6 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural



dalam hal pengembangan karier dan
pengembangan kompetensi pegawai, baik
melalui sistem pendidikan dan pelatihan,
self assignment, coaching, maupun
penugasan.

Pencapaian dari program MAKIN adalah:
1) Pembuatan sistem MAKIN pada tahun

2010.
2) Pelaksanaan Pilot Project pada tahun

2010.

e. Pembangunan/Pengembangan Database
Pegawai

Pengembangan Sistem Informasi SDM
(SISDM) di BPK telah dilaksanakan secara
bertahap, dimulai dari pengembangan core
system SDM, dilanjutkan dengan
pengembangan sistem aplikasi lain yang
terkait (surrounding) dan dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan BPK RI.
Pengembangan SISDM yang berkelanjutan
tersebut dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari segenap
pemangku kepentingan SISDM.

Sampai dengan 2010, yang sudah
dikerjakan dalam pengembangan
SISDM adalah:
1) Pengembangan SISDM Berbasis

Desktop.
2) Pengembangan Pusat Informasi

Pegawai melalui portal hattp://pip.
3) Pengembangan Sistem Kearsipan

Digital.
4) Pengembangan executive

information system berbasis web

melalui portal http:/sie.
5) Penggunaan sistem absensi atau presensi

dengan sarana finger print atas seluruh
pegawai yang terdaftar dalam database
kepegawaian dan menghasilkan
informasi rekapitulasi kehadiran sebagai
dasar pembayaran tunjangan kegiatan.

f. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berbasis Kompetensi

Berikut ini adalah gambaran pencapaian
BPK terkait dengan pengembangan
pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis
kompetensi.

1) Jenis Diklat
Diklat yang dilaksanakan di BPK meliputi
Diklat Sebelum Jabatan dan Diklat Dalam
Jabatan. (lihat tabel Diklat)

Jumlah peserta diklat yang telah
dilaksanakan BPK tergambar dalam grafik di
bawah ini:
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10.649



2) Program Pengembangan Kelembagaan
Pusdiklat 
Standar kelulusan adalah bahwa lembaga

pendidikan (Pusdiklat) disyaratkan memiliki
suatu mekanisme yang dapat menjamin
kelulusannya. Standar isi adalah substansi
yang diajarkan di Pusdiklat yang tertuang
dalam bentuk kurikulum, silabus, dan
modul. Standar proses adalah bahwa
Pusdiklat dapat memanfaatkan seluruh
panca indera peserta diklat sebagai media
pembelajaran, memanfaatkan teknologi
atau fasilitas lain untuk membantu
efektivitas pembelajaran. Dengan demikian,

proses pengajaran tidak hanya dilakukan di
kelas dengan cara tatap muka, tetapi juga
dengan cara lain seperti pemberian tugas
mandiri, pembelajaran jarak jauh atau
dikenal dengan e‐learning, dan pemberian
bimbingan (coaching dan mentoring). 

Standar untuk instruktur mensyaratkan
Pusdiklat memiliki tenaga pengajar dengan
kompetensi yang diperlukan. Instruktur
dituntut untuk tidak hanya memahami
materi yang diajarkan, tetapi juga memiliki
kemampuan memanfaatkan semua metode
diklat yang tersedia guna memaksimalkan
proses pembelajaran. Selain itu, instruktur
juga memiliki kemampuan memotivasi
peserta untuk belajar, kemampuan
mendesain dan menyusun materi
pelatihan, serta menyusun instrumen
evaluasi pembelajaran, dan lain‐lain. 

Standar fasilitas pembelajaran meliputi
ketersediaan fasilitas belajar seperti
perpustakaan dan sarana belajar mandiri.
Standar pembiayaan terkait dengan
pembiayaan kegiatan diklat. Standar
pengelolaan atau manajemen
mensyaratkan pola pengelolaan seluruh
kegiatan kediklatan dilaksanakan secara
profesional. Pengelolaan yang harus
dilakukan antara lain pada pengelolaan
data atas peserta diklat, data tentang
instruktur, hubungan dengan pihak lain
dalam mendukung kegiatan diklat dan
pengelolaan atas infrastruktur. 

Standar sarana dan prasarana adalah
kualitas dari ruang kelas, wisma dan
lingkungan Pusdiklat yang mendukung
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No.    JENIS/NAMA DIKLAT 

A.    Diklat Sebelum Jabatan 

 1.   Diklat Prajabatan Gol. II 

 2.   Diklat Prajabatan Gol. III 

 3.   Diklat Orientasi Ke-BPK-an 

B.    Diklat Dalam Jabatan 

 1.   Diklat Fungsional 

  a.  Diklat Fungsional Auditor (sebelum 2011) 

   1) Diklat Auditor Terampil 

   2) Diklat Auditor Ahli 

   3) Diklat Ketua Tim Yunior 
   4) Diklat Pengendali Teknis Yunior 
  b.  Diklat Fungsional Pemeriksa (mulai 2011) 
   1) Diklat Pembentukan Pemeriksa 
   2) Diklat Peran Anggota Tim Yunior 
   3) Diklat Peran Anggota Tim Senior 
   4) Diklat Peran Ketua Tim Yunior 
   5) Diklat Peran Ketua Tim Senior 
   6) Diklat Peran Pengendali Teknis 
   7) Diklat Peran Pengendali Mutu 
 2.   Diklat Struktural 
  a.  Diklat Kepemimpinan Tingkat II 
  b.  Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

  c.  Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 
 3.   Diklat Teknis 

     

T a b e l  D i k l a t



proses pembelajaran. Hal yang paling
mendasar dari semua standar tersebut
adalah standar atas staf yang bekerja di
dalam Pusdiklat. Dalam hal ini staf
diharapkan memahami seluruh proses yang
harus dilakukan dalam melaksanakan
kegiatan diklat, mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi diklat. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya,
pengembangan Pusdiklat pada tahun 2007‐
2010 tidak difokuskan pada semua aspek,
tetapi desain kurikulum dan modul, fasilitator
atau instruktur, fasilitas pembelajaran, proses
pembelajaran, serta struktur organisasi yang
merupakan bagian dari aspek manajemen
atau pengelolaan Pusdiklat.

Penyusunan program pengembangan
kelembagaan Pusdiklat ini memperhatikan
kondisi yang ada di lingkungan eksternal dan
internal BPK. Perubahan eksternal yang
hendak diantisipasi antara lain berupa
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas
kinerja BPK, mulai berlakunya desentralisasi
dan perubahan dalam standar dan sistem
akuntansi pemerintahan, terbitnya beberapa
undang‐undang baru seperti UU di bidang
Keuangan Negara dan UU BPK, bencana yang
terjadi terus menerus yang mendorong BPK
untuk ikut memastikan akuntabilitas dan
transparansi atas dana bantuan melalui
kegiatan pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan
karena pada tahun 2007 para pemeriksa
disiapkan untuk dapat beradaptasi dengan
perubahan yang terjadi di sistem pengelolaan

keuangan negara. Selain itu juga untuk
memperkuat kompetensi auditor agar lebih
siap pakai. 

Perubahan internal BPK yang
mempengaruhi penyempurnaan kurikulum
antara lain adalah dibukanya kantor
perwakilan BPK di seluruh provinsi, rekrutmen
pegawai baru BPK untuk menjadi tenaga
auditor yang berasal dari berbagai disiplin
ilmu, rekrutmen pegawai baru dalam jumlah
yang besar, serta kebutuhan tenaga
pemeriksa yang siap pakai untuk melakukan
pemeriksaan. 

Program pengembangan kelembagaan
Pusdiklat tahun 2007‐2010 telah mendapat
persetujuan dari Pimpinan. Segera setelah
persetujuan diperoleh, maka eksekusi atas
semua agenda pengembangan dilaksanakan.
Realisasi kegiatan yang sudah dilakukan
selama tahun 2007 sampai dengan 2010
antara lain adalah sebagai berikut:

Desain dan modul. Penyempurnaan
kurikulum untuk diklat fungsional auditor.
Kurikulum untuk auditor disusun dengan
memperhatikan kompetensi yang seharusnya
dimiliki, yaitu para auditor yang memahami
organisasi BPK dengan baik, memahami
teknik‐teknik pemeriksaan, dan memahami
substansi yang akan diperiksa atau entitas
yang akan diperiksa. Selain itu, para auditor
juga harus menunjukkan sikap dan perilaku
yang sesuai dengan nilai‐nilai dasar BPK, yaitu
independensi, integritas dan profesionalisme.
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Keempat kelompok ini tercermin dalam lima
kelompok mata diklat (schools).

Penyempurnaan kurikulum telah
menghasilkan kurikulum dan silabus untuk
auditor tingkat anggota tim yunior dan senior,
ketua tim yunior dan senior, serta pengendali
teknis dan pengendali mutu. Penyempurnaan
kurikulum untuk pembentukan auditor
disusun dengan memperhatikan latar
belakang pendidikan yaitu akuntansi dan non‐
akuntansi. Selain menyusun kurikulum untuk
diklat fungsional auditor, Pusdiklat juga
menyusun kurikulum dan silabus untuk diklat
teknis pemeriksa dan non‐pemeriksa.

Sampai 2010, Pusdiklat telah selesai
mengembangkan kurikulum, semua silabus
dan sebagian modul untuk enam keluarga
jabatan. Keluarga jabatan yang mulai
dikembangkan KBK‐nya adalah keluarga
jabatan (KJ) Pimpinan satuan kerja (PISAT), KJ
Auditor, KJ SDM, KJ Teknologi Informasi, KJ
Pengawas Intern, dan KJ Hukum. Hasil dari
pengembangan kurikulum berbasis komptensi
adalah struktur kurikulum untuk enam
keluarga jabatan, semua silabus.

Pengembangan Modul. Sampai dengan
2010, pengembangan modul masih dibedakan
dalam dua kelompok, yaitu kelompok modul
frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Modul
frekuensi rendah adalah modul‐modul terkait
materi sangat spesifik yang hanya dibutuhkan
oleh suatu satuan kerja atau sekelompok
pegawai dan dilaksanakan hanya satu atau

dua kali dalam setahun. Modul ini disusun
dalam bentuk slide saja. Sedangkan modul
dengan frekuensi tinggi adalah modul‐modul
yang akan dimanfaatkan untuk beberapa kali
diklat dan ditargetkan untuk pegawai dengan
jumlah cukup banyak. Pengembangan modul
frekuensi tinggi dilaksanakan dengan
menerapkan standar penyusunan modul di
Pusdiklat. Hal ini untuk menjaga kualitas
pembelajaran.

Sampai dengan tahun 2010, Pusdiklat telah
berhasil menyusun modul dengan standar
Pusdiklat sebanyak 100 modul yang terdiri
dari modul ke‐BPK‐an, Modul Auditor
Terampil, Modul Auditor Ahli, Modul KTY,
Modul PTY, modul diklat teknis dan modul
laboratorium. Laboratorium pembelajaran
yang dikembangkan Pusdiklat sampai dengan
2010 adalah Lab. Akuntansi, Lab. Auditing,
Lab. Sistem Keuangan Daerah, dan Lab.
Pemeriksaan Keuangan LKPD.

Fasilitator. Kualitas pembelajaran
ditentukan, antara lain, oleh kualitas modul
dan instruktur. Penyusunan modul yang sudah
terstandardisasi perlu dilengkapi para tenaga
pengajar yang memiliki keahlian memadai
dalam memfasilitasi pembelajaran. Untuk
memastikan kualitas instruktur ini sampai
tahun 2010, BPK telah melakukan beberapa
kali diklat untuk instruktur antara lain diklat
TOT, diklat penyusunan soal ujian, diklat
fasilitas kelas yang efektif, diklat penyusunan
kurikulum dan penyusunan modul. Meskipun
sampai tahun 2010 sebagian besar instruktur
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Pusdiklat berasal dari unit kerja atau lembaga
lain, namun kualitas pengajaran tetap dapat
dijaga. Agar kompetensi instruktur lebih
efisien dibutuhkan penyusunan modul
terstandardisasi, penyediaan diklat untuk
instruktur serta diskusi persiapan dengan
instruktur sebelum pelaksanaan diklat.

Fasilitas Pembelajaran. Pengembangan
fasilitas pembelajaran sampai dengan tahun
2010 dilaksanakan melalui kegiatan
implementasi sistem informasi perpustakaan
yang dibangun pada tahun 2008,
mengadministrasi pemakaian fasilitas/materi
Lab. Akuntansi dan Lab. Auditing, dan Lab.
Komputer serta penambahan jumlah koleksi
Perpustakaan.

Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2007,
BPK memiliki fasilitas gedung administrasi,
gedung kelas dan gedung wisma di Jakarta,
dan tiga balai diklat di Yogyakarta, Medan,
dan Makassar. Balai Diklat Yogyakarta dan
Makassar telah memiliki fasilitas untuk
administrasi, kelas dan wisma bagi peserta
diklat. Capaian pengembangan sarana dan
prasarana pada tahun 2007‐2010 meliputi
pengembangan ruang kelas untuk
pembelajaran laboratorium, renovasi ruang
kelas, pembangunan tempat ibadah (masjid),
pembangunan ruang makan, optimalisasi
pemanfaatan komputer, penyediaan sarana
dan prasarana perpustakaan, peningkatan
pengelolaan aset Pusdiklat termasuk Wisma,
pengadaan perlengkapan TI dan renovasi
ruang kerja.

Proses Pembelajaran. Pengembangan
dalam proses pembelajaran dilaksanakan
untuk memastikan seluruh tipe pembelajaran
(learning style) para pegawai dapat
diakomodasi oleh modul diklat dan instruktur.
Pengembangan proses pembelajaran ini
dilaksanakan melalui pengembangan sistem
pengajaran yang lebih menekankan pada
kemandirian peserta, yang mendorong
kreativitas dan pemahaman struktur berpikir
(participant centered learning),
pengembangan metode pengajaran berbasis
kasus, pengembangan kasus‐kasus untuk
keperluan pengajaran, serta pendefinisian
kembali kriteria kelulusan.

Capaian dalam proses pembelajaran
sampai dengan tahun 2010 adalah
pelaksanaan TOT bagi instruktur pengajar
laboratorium pembelajaran, pengembangan
modul laboratorium dan penyusunan studi
kasus untuk beberapa modul di Modul Diklat
Auditor Terampil dan Auditor Ahli serta diklat
teknis.

Pengembangan dalam hal struktur
termasuk di antaranya pengembangan
kualitas Pusdiklat, mekanisme koordinasi, baik
internal maupun eksternal Pusdiklat, serta
pengembangan kualitas dalam manajemen
pengelolaan kegiatan diklat.

Kualitas dan kuantitas Pusdiklat. Pegawai
Pusdiklat merupakan pegawai BPK yang
dimutasikan dari unit lain, baik unit
pemeriksaan maupun unit non‐pemeriksaan.
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Dengan demikian, tidak ada pegawai Pusdiklat
yang memiliki keahlian dalam teknik
pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu,
selama tahun 2007‐2010 Pusdiklat telah
mengirimkan beberapa staf maupun pejabat
strukturalnya untuk mengikuti diklat teknis
pengajaran seperti Training Failure Analysis,
Management of Training Development On the
Job Training Program, Training Needs
Assessment, dan Designing Competency‐Based
Curriculum, Diklat Penyusunan Kisi‐Kisi, Diklat
Pengoperasian Peralatan Kediklatan.

BPK sangat memahami bahwa kegiatan
diklat harus memberi manfaat positif, baik
bagi pegawai peserta diklat maupun bagi
atasan langsung, dan terutama bagi unit kerja.
Oleh karena itu, pemahaman atas kebutuhan
keterampilan dan keahlian yang
dikembangkan melalui diklat perlu diketahui
dengan baik oleh Pusdiklat sebagai bahan
untuk mendesain kurikulum dan materi diklat.
Sejak tahun 2007, Pusdiklat telah memiliki
hubungan yang erat dengan para satuan‐
satuan kerja di BPK. Hal ini ditandai dengan
dibentuknya tenaga penghubung diklat atau
dikenal dengan LO Diklat. LO Diklat
merupakan pejabat eselon IV dari setiap
satuan kerja eselon II yang bertugas mewakili
satkernya dalam mengoordinasi kebutuhan
diklat satker dan koordinasi pelaksanaan
diklatnya.

LO Diklat memiliki peran sangat penting
bagi efektivitas pelaksanaan diklat. Oleh
karena itu, LO Diklat mendapat bimbingan

khusus tentang bagaimana mengidentifikasi
kesenjangan kompetensi di satuan kerjanya
serta menuangkan hasil analisis tersebut ke
dalam bentuk proposal diklat. Pada tahun
2007, Pusdiklat telah menyusun standar
prosedur operasi (SOP) untuk
pengidentifikasian diklat (training needs
assessment).

Selain pembentukan LO, Pusdiklat juga
melakukan koordinasi dengan para instruktur
sebelum kegiatan diklat dilaksanakan. Hal ini
untuk mengomunikasikan harapan dari
peserta diklat dan Pusdiklat agar instruktur
dapat mengajarkan materi dengan metode
seperti yang diharapkan. Kinerja instruktur
juga dievaluasi. Hasil evaluasi ini dimanfaat ‐
kan untuk menentukan pengembangan
instruktur yang diperlukan serta guna
menentukan apakah seseorang instruktur
dapat dimanfaatkan Pusdiklat atau tidak.

Pemastian kualitas penyelengaraan
kegiatan diklat dilaksanakan melalui kegiatan
evaluasi diklat. Pusdiklat menerapkan
pendekatan dari Kirk Patrick dalam
mengevaluasi kepuasan peserta atas
penyelengaraan diklat, tingkat pembelajaran,
tingkat aplikasi atau transfer pengetahuan
yang dipelajari, serta evaluasi atas manfaat
diklat bagi organisasi BPK secara keseluruhan.
Selama tahun 2007‐2010 Pusdiklat telah
menyusun Standar Prosedur Operasi (SOP)
untuk pelaksanaan evaluasi atas kepuasan
peserta diklat.
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Kegiatan reformasi birokrasi aspek SDM
akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2015
untuk mencapai kondisi ideal seperti telah
dijelaskan sebelumnya. Rencana
pengembangan pengelolaan SDM BPK tahun
2010‐2015 adalah melanjutkan kegiatan yang
sudah dimulai dan menambah beberapa
kegiatan lain yang diperlukan. 

Penguatan Sarana dan Prasarana
Seperti disebutkan sebelumnya, aspek

sarana dan prasarana merupakan keunikan
program Reformasi Birokrasi BPK karena
Badan menganggap pembenahan di bidang ini
sangat penting dan merupakan amanat
perundang‐undangan. Hal itu terkait dengan

pengembangan organisasi BPK dengan
pembukaan kantor perwakilan di setiap
provinsi. 

Termasuk aspek sarana dan prasarana ini
adalah peran teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) di lingkungan BPK, dalam
rangka menjamin tercapainya tujuan penguat ‐
an kapasistas institusional BPK. Sebagai
lembaga negara dengan ukuran organisasi
yang besar yang terdiri dari kantor pusat dan
perwakilan di 33 provinsi, akan ada persoalan
jarak dan waktu. Jika ini tidak diantisipasi atau
diefisiensikan dengan memanfaatkan tekno ‐
logi informasi, maka unsur jarak dan waktu
akan bisa mengganggu proses kinerja BPK. 
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DIMENSI

PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI

MODERNISASI
PERALATAN
KERJA

FASILITAS
PENDUKUNG

KONDISI SETELAH
REFORMASI BIROKRASI

Pemanfaatan teknologi untuk
mendukung efisiensi dan
produktivitas spt; aplikasi
perencanaan pemeriksaan,
penganggaran dan
pemantauan realisasinya

Pengadaan dan pemanfaatan
peralatan kerja yang modern
dan aplikatif

Fasilitas pendukung yang
aman dan nyaman untuk
mendukung produktivitas
kerja

KONDISI SEBELUM
REFORMASI BIROKRASI

Sangat terbatas

Peralatan kerja yang
ada banyak yang idle

Bangunan dan fasilitas
pendukung lainnya
masih terbatas dan
kurang nyaman

Sarana dan Prasarana Kerja

UPAYA YANG DILAKUKAN

Pengembangan sistem untuk
kegiatan utama di BPK
(perencanaan, pemeriksaan,
personel dan keuangan),
networking (internet, LAN, WAN)
dan dukungan hardware untuk
pelaksanaan tugas (notebook,
printer, scanner, VOIP) 

Menyusun standarisasi dan SOP
pengadaan dan pemanfaatan
fasilitas kerja

Pembangunan dan renovasi
gedung kantor dan fasiltas
pendukung yang aman dan
nyaman untuk mendukung
produktivitas



Penggunaan teknologi elektronik, yang
terkait dengan tugas pokok BPK untuk
kegiatan audit maupun yang terkait dengan
internal BPK memang ditujukan untuk
kepentingan institusi. Dengan begitu,
pimpinan BPK, baik itu Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota, bisa mengetahui kegiatan‐
kegiatan di perwakilan, di unit kerja yang lain,
tanpa ada halangan jarak dan waktu. Mereka
bisa mengakses informasi secara online dan
realtime. Pemanfaatan teknologi informasi
ditempuh dengan menyusun aplikasi untuk
kegiatan utama di BPK (perencanaan,
pemeriksaan, personel dan keuangan),
networking, dan dukungan hardware. Ini
merupakan salah satu program modernisasi
peralatan kerja. 

Tentu saja, penyediaan fasilitas sarana dan
prasarana modern itu diikuti dengan
penyusunan standarisasi dan SOP pengadaan
dan pemanfaatan fasilitas kerja. Selain itu,
peningkatan fasilitas pendukung melalui
pembangunan dan renovasi gedung kantor,
dan ruang kerja dan peningkatan keamanan
serta kenyamanan kerja telah dilakukan untuk
mendukung produktivitas dan kinerja
pegawai.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peran TIK dalam suatu organisasi dapat

dibagi menjadi dua, yakni peran sebagai
pendukung (supporting) dan sebagai
pendorong (enabler). Sebelum pencanangan
RB, peran TIK hanya sebagai fungsi pendukung

(supporting) dalam menyelesaikan tugas‐
tugas/pekerjaan yang ada di lingkungan BPK
atau otomatisasi pekerjaan. Secara
kelembagaan, peran satker pengelola TIK
berada pada struktur eselon III, yaitu Bagian
Pengelolaan Data Elektronik, sehingga tingkat
kewenangan dan kapabilitas pengelolaan TIK
seluruh BPK masih terbatas.

Di sisi lain, aspek sarana dan prasarana
dari sisi ketersediaan dan pemanfaatan
perangkat TIK dalam era global menjadi salah
satu faktor penting bagi BPK untuk
pelaksanaan misi dan pencapaian misinya.
Ketersediaan perangkat TIK menjadi salah
satu faktor yang mendorong adanya
pemeriksaan berbantuan komputer,
komunikasi yang lebih efisien dan efektif
melalui pemanfaatan akses atas hasil
pemeriksaan yang lebih mudah oleh publik
melalui situs web BPK (www.bpk.go.id),
transparansi pelaksanaan kegiatan, baik
rekrutmen secara online maupun pengadaan
barang dan jasa melalui publikasi elektronik
dan peningkatan produktivitas kerja.

Peran TIK setelah penerapan RB di BPK,
mengalami perubahan sangat signifikan, di
mana TIK menjadi faktor pendorong (enabler)
seluruh proses bisnis yang ada di BPK. Secara
konseptual, perubahan TIK sebelum dan
sesudah RB di BPK adalah sebagai berikut:
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PERKEMBANGAN 
TAHUN 2008‐2010

Rasio pegawai: komputer = 2:1
34 kantor dan 1 Pusdiklat pegawai
15 Mbps
18 kantor (1 kantor pusat, 16

perwakilan dan 1 Pusdiklat
Pegawai)

1 kantor pusat dan 5 kantor
perwakilan

34 kantor dan 1 Pusdiklat Pegawai
34 kantor dan 1 Pusdiklat Pegawai

Aplikasi berbasis web telah
meliputi hampir seluruh proses
bisnis (Audit, Hukum, Humas,
Keuangan, SDM, Diklat,
Administrasi) dengan total
pengembangan aplikasi selama
periode 2008‐2010 sebanyak 15
aplikasi berbasis web yang baru.
Aplikasi yang dikembangkan
tersebut tidak termasuk jumlah
aplikasi hasil outsourcing

Bertambah luas terutama untuk
dukungan audit bersifat tematik
seperti SI Audit Dana
Perimbangan, SI Manajemen Kas,
SI Audit LKPP, SIAP LKPD, Database
Sumberdaya Alam, Pemanfaatan
teknologi GIS/GPS untuk audit
lingkungan dan bencana

Perencanaan anggaran
pemeriksaan (RKP) dan RKSP,
penerimaan pegawai, absensi
pegawai, publikasi laporan BPK,
kalender diklat, monitoring kondisi
jaringan seluruh kantor, pengadaan
barang secara elektronik dan
survei pegawai online

Mulai menggunakan software ACL
dan Arburtus termasuk penyiapan
CD‐ROM based‐learning sebagai
dukungan untuk pengguna

KETERANGAN

INFRASTRUKTUR

Ketersediaan perangkat komputer
(PC/NB)

Kantor yang terkoneksi LAN/WAN
Ketersediaan akses internet
Kantor BPK yang memiliki akses WiFi
Perangkat video conference
Perangkat VOIP
Data Center

Aplikasi
Ketersediaan aplikasi berbasis web

Pemanfaatan aplikasi untuk audit

Pemanfaatan teknologi dan aplikasi
untuk transparansi proses

Pemanfaatan software audit

Tabel  Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK 

STATUS SAAT AWAL 
PENCANANGAN RB 2007

Rasio pegawai: komputer = 3:1
14 kantor
5 Mbps
1 kantor pusat
Tidak ada
5 kantor
5 kantor

Terbatas hanya untuk aplikasi
web BPK, portal siska, CAMIS
dan Dosir Induk Wilayah
(DIW). Aplikasi lainnnya
berbasis klien (client‐based).
Total aplikasi secara
keseluruhan sebanyak 4
aplikasi

Terbatas pada aplikasi CAMIS
dan DIW

Terbatas untuk pengaduan
masyarakat pada website
bpk.go.id

Terbatas pada software ACL
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Sejak Amandemen UUD 1945 dan
ditetapkannya paket UU di bidang

Keuangan Negara, peran BPK semakin
dipertegas sebagai satu‐satunya lembaga
pemeriksa di Indonesia. Untuk mewujudkan
keberhasilan menjalankan amanat tersebut,
BPK menyadari arti penting peningkatan
hubungan dan sinergi dengan para pemangku
kepentingan, seperti lembaga perwakilan
(DPR, DPD, dan DPRD‐Provinsi, Kabupaten/
Kota), pemerintah (pusat maupun daerah),
penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan
KPK), lembaga donor, BPK luar negeri, dan
masyarakat termasuk LSM dan media cetak
serta elektronik. Hubungan dan sinergi yang
kuat akan mendorong pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan Negara yang
transparan dan akuntabel sehingga

membantu BPK mencapai efektivitas dalam
tugasnya.

Reformasi yang dilakukan BPK telah
mengubah pola hubungan BPK dengan para
pemangku kepentingan. Misalnya, hubungan
BPK dengan lembaga legislatif dan penegak
hukum yang semula pasif menjadi aktif.
Kemudian, hubungan dengan entitas
pemeriksaan yang sebelumnya sebatas pada
hubungan kerjasama dalam penyelesaian
rekomendasi, menjadi hubungan kemitraan,
di mana BPK mendorong terciptanya tata
kelola keuangan negara yang baik pada
entitas pemeriksaan. Hubungan dengan
lembaga lainnya yang lebih bersifat protokoler
menjadi aktif dalam kegiatan kesadaran
masyarakat (public awareness). Sementara

Hubungan 
dan Komunikasi

Ketua BPK RI
bersama Ketua DPR
RI. Hubungan
menjadi lebih aktif.



hubungan kerjasama dalam dan luar negeri
terus ditingkatkan. 

Pada 28 Januari 2010, BPK berinisiatif
membuka komunikasi dengan para pemangku
kepentingan dengan mengadakan forum “BPK
Mendengar” di Auditorium BPK. Forum ini
diselenggarakan dengan tujuan untuk
menggali informasi tentang pandangan serta
penilaian pemangku kepentingan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Forum
berbentuk one‐way communication tersebut
menghadirkan pembicara dari pemangku
kepentingan yang terdiri dari pimpinan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Penegak Hukum, Lembaga Legislatif,
Akademisi, Lembaga Donor, LSM, dan Media
Massa. Para pemangku kepentingan
memaparkan pandangannya serta kebutuhan
dan harapan mereka terhadap pelaksanaan
tugas serta fungsi BPK. Paparan tersebut
didengarkan oleh Pimpinan dan Anggota BPK,

para pejabat Eselon I, II, III, dan IV, serta para
Pemeriksa BPK.

Berikut ini adalah upaya‐upaya BPK sejak
RB dalam meningkatkan hubungan dengan
sejumlah pemangku kepentingan: yaitu
entitas pemeriksaan (pemerintah), lembaga
perwakilan, pemerintah, penegak hukum,
media massa, masyarakat umum, dan
lembaga internasional.

Realisasi Hubungan 
dengan Entitas Pemeriksaan
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara jelas
mengatur kedudukan, wewenang, sifat
kemandirian dan independensi BPK dalam
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Sesuai
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dengan mandat dan kewenangan tersebut,
BPK dapat melakukan pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu yang hasilnya berupa
opini atas laporan keuangan, simpulan dan
rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
tersebut mencakup seluruh unsur keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan
negara, yaitu APBN, APBD, BUMN, dan BUMD
serta badan dan lembaga lainnya yang
memperoleh dan menggunakan fasilitas yang
diberikan oleh Pemerintah.

Dalam melakukan pemeriksaannya,
Pemeriksa BPK juga harus menerapkan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) dan mematuhi Kode Etik Pemeriksaan
serta melaksanakan sistem pengendalian

mutu BPK. Oleh karena itu, Pemeriksa BPK
tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak
langsung dalam kegiatan entitas pemeriksaan,
seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi,
pengembangan sistem, serta menyusun/atau
mereviu laporan keuangan entitas.

Dengan kemandiran dan independensinya
BPK tetap dapat membangun sinergi yang
harmonis, baik dengan lembaga negara
lainnya termasuk pemerintah selaku entitas
pemeriksaan maupun Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Sinergi antara BPK,
dengan entitas pemeriksaan dan APIP
merupakan suatu keharusan dalam rancang
bangun sistem tata kelola keuangan negara
yang baik. Hasil pemeriksaan APIP merupakan
sumber informasi yang sangat berharga bagi
BPK dalam merencanakan kegiatan
pemeriksaan untuk menentukan luas lingkup
dan fokus pemeriksaan BPK.
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Sebagai gambaran sederhana, jika APIP
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
atas pengurusan dan pertanggungjawaban
keuangan bendahara (bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran) secara berkala
pada saat periode tutup buku semesteran dan
akhir tahun anggaran, maka BPK tidak perlu
mengulang kembali pemeriksaan ini pada saat
melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan. Hal ini sangat membantu BPK
dalam memperluas cakupan pemeriksaan,
sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan
secara efisien dan efektif. Selain itu,
terjadinya tumpang tindih pemeriksaan
antara APIP dan BPK dapat diminimalisir.
Sayangnya sampai saat ini masih sedikit APIP
yang menyampaikan laporan hasil
pemeriksaannya kepada BPK meskipun Pasal
9 UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan wajib.

Hal ini menjadi suatu problem tersendiri.

Selain itu, pada tahun 2010, BPK memulai
inisiatif BPK Sinergi, yakni pembangunan
pusat data BPK (e‐BPK) yang terhubung
secara online dengan  entitas pemeriksaan
untuk keperluan akses data (e‐Audit). Inisiatif
ini dibahas lebih terperinci pada Bab VIII.
Sebelum ada inisiatif ini, BPK dalam
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara bidang
sumber daya alam, lingkungan hidup dan
infrastruktur telah memulai menjalin kerja
sama dengan entitas pemeriksaan, di
antaranya dengan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN) dalam bentuk
pemanfaatan data spatial milik LAPAN untuk
kepentingan pemeriksaan lingkungan,
manajemen hutan, dan pertambangan yang
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diolah melalui metode pemeriksaan berbasis
elektronik (e‐audit) yaitu dengan bantuan
teknologi Geografic Information System (GIS)
maupun teknologi remote sensing. Meskipun
data dan informasi yang disediakan oleh
LAPAN tersebut belum terkoneksi dengan
jaringan pusat data BPK, namun hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa sinergi dengan
entitas pemeriksaan memberikan dampak
positif terhadap peningkatan efisiensi dan
efektivitas pemeriksaan BPK. 

Bentuk kerja sama seperti ini dapat
dikembangkan dalam aspek yang lebih luas
dengan Kementerian/Lembaga (KL) lainnya
termasuk dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, sehingga data dan informasi yang
bersumber dari KL terkait dengan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara di lingkungannya dapat dengan mudah
diakses secara elektronis untuk kepentingan
pemeriksaan BPK. Untuk itu perlu dukungan

KL sebagai pihak penyedia data dan informasi
untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena
itu, perlu ditindaklanjuti dengan bentuk kerja
sama yang lebih konkret.

Setelah reformasi, BPK memandang
pentingnya menjalin hubungan konstruktif
dengan pemerintah. Dalam perspektif BPK,
pemerintah memiliki dua posisi, yaitu sebagai
auditee dan sebagai mitra dalam mendorong
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara. BPK menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan kepada presiden/
gubernur/bupati/walikota, yaang meliputi
hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan
hasil pemeriksaan kinerja, laporan hasil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester/IHPS dan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan. Prinsip utamanya adalah tugas
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BPK tidak hanya memeriksa, tetap BPK
menjadi mitra pemerintah dalam rangka
mencapai keadaan yang lebih baik. BPK
memikul tanggungjawab untuk bersama‐sama
dengan pemerintah memperbaiki
transparansi dan akuntabilitas keuangan
negara. Untuk mencapai sasaran ini, BPK
melakukan antara lain, (1) komunikasi dan
konsultasi dengan pemerintah, (2)
pemantauan tindak lanjut rekomendasi, dan
(3) melakukan pemberdayaan aparat
pengawas intern pemerintah (APIP).

Selanjutnya BPK akan terus bekerjasama
dan meningkatkan hubungan kemitraan
dengan saling menghormati tugas dan
wewenang masing‐masing. Dengan demikian,
diharapkan semua pihak dapat berperan lebih
baik dalam mengemban amanat konstitusi
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai target periode 2011‐
2015, yakni upaya mendorong percepatan

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK dan dalam rangka
peningkatan efektivitas pelaksanaan
pemeriksaan, BPK akan menjalin kerjasama
lebih erat dengan APIP, seperti BPKP,
Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.
Selain itu, untuk memperoleh feedback atas
kualitas dan efektivitas hasil kerja BPK, akan
dilaksanakan survei kepuasan lembaga
perwakilan atas hasil kerja BPK oleh pihak
luar yang kompeten dan independen. Juga
akan dilakukan penelitian tingkat penggunaan
hasil pemeriksaan dalam pengambilan
keputusan lembaga perwakilan.

Untuk mendorong percepatan peningkatan
kinerja pemerintah, BPK juga berencana
menyusun MoU mengenai tatacara hubungan
kerjasama BPK dengan BAKN, badan yang
bertugas untuk menelaah hasil pemeriksaan
BPK dan menyampaikan kepada Komisi‐
Komisi terkait.

126 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

Penyerahan hasil
pemeriksaan
kepada DPD. Tata
cara diatur dalam
Kesepakatan
Bersama.



Hubungan dengan Lembaga
Perwakilan
Hubungan BPK dengan lembaga perwakilan
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Di sana dinyatakan bahwa dalam
merencanakan tugas pemeriksaan, BPK
memperhatikan permintaan, saran, dan
pendapat lembaga perwakilan. Selanjutnya
ayat (2) menyatakan dalam rangka membahas
permintaan, saran, dan pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK
atau lembaga perwakilan dapat mengadakan
pertemuan konsultasi.

Selain itu, BPK menyerahkan hasil
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil
pemeriksaan BPK sesuai dengan Peraturan.
Tatacara penyerahan hasil pemeriksaan BPK
kepada DPR diatur dalam Kesepakatan
Bersama antara pimpinan BPK dan pimpinan
DPR RI yang ditandatangani pada 15
Desember 1998.

Pada tahun 2010, kesepakatan tersebut
direvisi untuk disesuaikan dengan Undang‐
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU 27/2009).
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada
DPD juga diatur dalam Kesepakatan Bersama
antara BPK dan DPD yang ditandatangani
pimpinan masing‐masing lembaga pada
tanggal 10 Juni 2009. Di tingkat daerah, tata
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Petemuan BPK RI dengan BAKN DPR RI. Mendorong percepatan peningkatan kinerja pemerintah.     



cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK
kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota telah
diatur dalam kesepakatan bersama yang
ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
masing‐masing kantor perwakilan BPK dengan
Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja antara DPR dan BPK
sebelum RB telah terjalin dengan baik.
Dukungan DPR tidak hanya dalam
peningkatan anggaran yang diterima BPK,
tetapi juga pada penguatan kelembagaan
BPK, yaitu antara lain (1) pengesahan UU BPK
yang telah memulihkan independensi dan
otonomi BPK. Kedudukan BPK menjadi
semakin kokoh sebagai lembaga yang bebas,
mandiri, dan profesional; dan (2)
pembentukan kantor perwakilan BPK di
semua provinsi sebelum akhir tahun 2008. 

Di lain pihak, kerjasama yang baik antara
BPK dan DPR juga telah membantu DPR

dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Sesuai dengan usulan BPK, DPR telah
membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) sebagai salah satu alat
kelengkapan DPR berdasarkan UU 27/2009
yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna
DPR pada tanggal 2 Agustus 2009.

Hubungan BPK dengan 
Penegak Hukum 
Laporan Pemeriksaan BPK bisa berdampak
secara politis maupun hukum. Sesuai
ketentuan undang‐undang, Laporan
Pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga
perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota). Berdasar laporan inilah,
DPR dan DPRD yang memiliki hak budjet
dapat menyusun undang‐undang dan
mendesak pemerintah memperbaiki sistem
pengelolaan uang beserta asetnya. Inilah
dampak politik.
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BPK juga memiliki mandat untuk ikut
memperbaiki sistem pengelolaan keuangan
negara. Ini berarti jika dalam pemeriksaannya
BPK menemukan indikasi tindak pidana, BPK
tidak berdiam diri. Undang‐undang
memerintahkan, jika terjadi indikasi tindak
pidana, BPK melaporkannya kepada aparat
yang berwenang. Hasil inilah yang dijadikan
dasar penyidikan. Itulah dampak hukum.

Kerja sama BPK dengan penegak hukum
dilakukan terkait dengan tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang mengandung unsur pidana.
Laporan hasil pemeriksaan itu dijadikan
sebagai dasar penyidikan oleh pejabat
penyidik yang berwenang sesuai ketentuan
Pasal 8 ayat (4) UU BPK. 

Sepanjang tahun 2006 hingga 2008 BPK
telah melakukan langkah strategis
meningkatkan kerja sama dengan berbagai
institusi penegak hukum, yaitu Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.
Undang‐undang tentang BPK (No. 15/2006)
jelas menegaskan laporan BPK tentang
adanya indikasi tindak pidana akan dijadikan
dasar penyidikan. Polisi, Kejaksaan, juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terikat
oleh undang‐undang untuk menindaklanjuti
hasil pemeriksaan BPK. 

BPK terikat kewajiban untuk menyerahkan
laporan semacam ini kepada aparat ber ‐
wenang. Ada satu pasal yang mencantumkan
ancaman pidana kalau lembaga ini tidak
menyerahkan temuan ”bermasalah”. Bahkan
ada batasan waktu bagi pemeriksa, kapan
laporan itu harus disampaikan. Konstruksi
hubungan semacam ini disusun semata untuk
menegakkan tata kelola keuangan yang bersih
dan bertanggung jawab. BPK sebagai lembaga
yang berwenang mengawasi dan memeriksa
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keuangan negara, ibaratnya adalah peng ‐
endus pertama terjadinya penyelewengan
keuangan. 

Dalam Tahun 2009 dan 2010 Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK mengungkapkan indikasi
tindak pidana dan telah disampaikan kepada
instansi penegak hukum sebanyak 105 kasus
senilai Rp 1,11 triliun dan USD 11.06 juta.
Dari jumlah tersebut delapan kasus telah
ditindaklanjuti yaitu: tiga kasus dalam
penyelidikan, tiga kasus dalam penyidikan,
satu kasus dalam penuntutan, dan dua kasus
putusan hakim. 

Kerja Sama dengan Kepolisian 
Kerja sama dengan kepolisian dimaksudkan
untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
yang berindikasi tindak pidana. Dengan
demikian, proses dan penegakan hukum
dapat segera dilakukan kepolisian.
Penyerahan hasil pemeriksaan berindikasi

tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh
Ketua BPK, tetapi juga bisa dilakukan Kepala
Perwakilan BPK di daerah kepada Kepala Polisi
Daerah setempat.

Kedua pihak menyepakati, sebelum hasil
pemeriksaan diserahkan terlebih dulu
dilakukan pemaparan oleh BPK. Kemudian
dilakukan pembahasan bersama yang bisa
berujung pada dua kemungkinan. Jika
disimpulkan hasil pemeriksaan belum cukup
menemukan bukti awal, maka BPK harus
segera melengkapi. Namun, jika disimpulkan
bahwa bukti awal sudah cukup, maka hasil
pemeriksaan bisa segera diserahkan kepada
kepolisian. Pihak terakhir itu lalu segera
menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. 

Kerja sama tidak lantas berhenti sampai
tahap itu. Jika dalam proses hukum
diperlukan berbagai penjelasan lanjutan
mengenai hasil pemeriksaan, kepolisian dapat
meminta keterangan ahli dari BPK. 
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bersama Kapolri.
Pembahasan
bersama bisa
berujung pada dua
kemungkinan.



Sementara itu, untuk kepentingan
monitoring, kepolisian secara berkala (setiap
semester) akan menyampaikan informasi
tertulis seputar penanganan hukumnya
kepada BPK. Dan sendainya sebuah perkara
mendapat perhatian publik atau atensi
pemerintah, kepolisian dapat memaparkan ‐
nya secara lisan. 

Kerja sama kedua pihak juga menyangkut
perkara‐perkara yang tidak berasal dari hasil
pemeriksaan BPK. Misalnya, kepolisian tengah
menangani perkara tetapi memerlukan bukti
adanya kerugian negara. Untuk kepentingan
itu, kepolisian dapat meminta bantuan BPK.
Selain itu, kepolisian juga dapat meminta BPK
melakukan audit dengan tujuan tertentu.
Permintaan ini diajukan sebelum masuk tahap
penyidikan.

Hasil perhitungan BPK atas kerugian
negara atau hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu itu kemudian disampaikan kepada
kepolisian. Kedua pihak kemudian duduk
bersama untuk melakukan pembahasan
bersama. Semua bentuk kerja sama tersebut
juga dapat dilakukan di tingkat daerah. Dalam
hal ini, Kepala Perwakilan BPK dan Kepala
Polisi Daerah yang mengambil peranan.

Kerja Sama dengan KPK 
Kerja sama dengan KPK dimaksudkan untuk
meningkatkan efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Ruang lingkup kerja
sama yang MoU‐nya ditandatangani pada 25

September 2006 ini meliputi: pertukaran
informasi, bantuan personil, pendidikan dan
pelatihan, pengkajian, dan koordinasi.
Namun, harus dicatat kerja sama ini tidak
menghilangkan independensi masing‐masing.

Pertukaran informasi itu dapat dilakukan,
misalnya, KPK menyerahkan laporan
pengaduan masyarakat yang berindikasi
adanya tindak pidana korupsi. KPK juga dapat
memberikan informasi lain yang diperlukan
BPK untuk melakukan pemeriksaan
investigatif. Sebaliknya, BPK juga dapat
memberikan informasi mengenai Laporan
Hasil Pemeriksaan guna melakukan
penanganan suatu kasus, penyelidikan,
penyidikan, dan supervisi serta monitor untuk
pemberantasan korupsi. Informasi lain yang
dianggap berguna juga bisa diserahkan. 

Untuk memperlancar kerja sama itu kedua
lembaga sepakat menggelar rapat koordinasi
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Pertemuan dengan KPK. Kerjasama tidak menghilangkan
independensi masing‐masing.



sekurang‐kurangnya satu kali dalam tiga
bulan. Jika dipandang perlu dan mendesak,
rapat koordinasi khusus bisa segera dilakukan.

Kerja sama dengan 
Kejaksaan Agung
Untuk menindaklanjuti perintah undang‐
undang ihwal penyerahan laporan hasil
pemeriksaan BPK kepada Kejaksaan Agung,
kedua lembaga menerjemahkannya dalam
sebuah Kesepakatan Kerja Sama yang
ditandatangani pada 25 Juli 2007. Hasil
Pemeriksaan yang dimaksud adalah yang
berindikasi tindak pidana. Tujuan dari
kesepakatan ini adalah mendukung
pelaksanaan tugas masing‐masing agar lebih
optimal. Tentu saja tujuan akhir dari sinergi
ini adalah mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bebas korupsi‐kolusi‐nepotisme,
alias KKN.

Hasil Pemeriksaan BPK yang mengandung
tindak pidana itu akan dipaparkan dan
dibahas bersama BPK. Jika pemeriksaan
sudah diangap cukup, maka Kejagung
langsung melakukan penyidikan. Namun, jika
bukti permulaan tidak cukup, Kejagung dapat
meminta BPK melakukan pemeriksaan
lanjutan. 

Agar temuan BPK tidak ”mangkrak”, kedua
lembaga sepakat bahwa Kejagung akan
memberitahukan perkembangan penyidikan
selambat‐lambatnya dalam dua bulan.
Dengan demikian, ada jaminan bahwa hasil

pemeriksaan BPK benar‐benar direspons
sesuai koridor hukum yang berlaku. Tentu
saja kedua lembaga akan tetap menggelar
koordinasi sehingga tujuan penegakan hukum
benar‐benar tercapai.

Bentuk‐bentuk koordinasi yang
dimungkinkan, antara lain pemberian
keterangan ahli atau pemeriksa BPK untuk
Kejaksaan Agung. Sebaliknya, BPK juga dapat
meminta bantuan tenaga ahli atau bantuan
dan pertimbangan hukum kepada Kejaksaan
Agung.

Kerja sama dengan PPATK
BPK menyadari bahwa salah satu cara
menyamarkan harta kekayaan yang
merupakan hasil korupsi dan penyimpangan
adalah dengan pencucian uang. Modus
penyamaran ini sudah demikian canggih
sehinga diperlukan sinergi antarlembaga yang
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Ketua BPK RI bersama Jaksa Agung. Perkembangan penyidikan
disampaikan selambat‐lambatnya dua bulan.



berkompeten guna menyelamatkan uang
negara tersebut. Untuk itulah, BPK dan PPATK
melakukan kerja sama yang ditandai dengan
penandatanganan kesepakatan pada 25
September 2006. Bentuk kerja sama itu
adalah tukar menukar informasi terkait
dengan tugas dan kewenangan masing‐
masing, saling bantu guna menunjang tugas
kedua institusi, melakukan sosialisasi rezim
antipencucian uang, dan menggelar
pendidikan serta pelatihan.

Bentuk informasi yang diberikan BPK
kepada PPATK berupa hasil pemeriksaan
dengan indikasi adanya tindak pidana
pencucian uang. PPATK juga dapat meminta
informasi lain dalam rangka melakukan
analisis laporan mengenai laporan pencucian
uang. Sebaliknya, PPATK dapat memberikan
informasi serupa kepada BPK yang terkait
adanya penyelewengan  keuangan negara
berupa pencucian uang.

Patut dicatat infomasi‐informasi tersebut
bersifat rahasia sehingga masing‐masing
bertangung jawab menjaga kerahasiaan
tersebut.

Hubungan BPK dengan 
Media Massa
BPK selama ini telah membangun hubungan
harmonis dan saling mendukung dengan
berbagai media massa cetak dan elektronik,
baik di tingkat nasional maupun lokal. Kerja
sama yang baik selama ini dapat terjalin
karena BPK dan media memiliki kesamaan
tujuan, yakni mendorong transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara, meskipun
tugas dan fungsinya berbeda satu sama lain.

Untuk mengelola pesan agar dapat
disampaikan kepada publik secara cepat,
tepat, akurat, mudah dipahami, dan
bermanfaat bagi pencitraan positif lembaga,
BPK telah merancang message house yaitu
kumpulan pesan‐pesan kunci (key messages)
mengenai BPK yang akan disampaikan kepada
publik secara berkelanjutan. Pesan tersebut
disebarluaskan melalui communication mix
berupa berbagai variasi saluran komunikasi
baik cetak maupun elektronik. Hal itu
dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas
penyampaian pesan. Misalnya dalam rangka
kegiatan penyampaian IHPS kepada lembaga
perwakilan, selain mempublikasikannya
melalui website, BPK juga menyebarluaskan
informasi melalui live report yang dilakukan
setelah acara penyampaian IHPS. Juga
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saluran komunikasi yang beragam.



diadakan press conference, crisis
management atas berbagai kasus penting
yang dihadapi BPK, seperti pemeriksaan atas
biaya perkara pada Mahkamah Agung,
pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan atas
aliran dana YPPI.

Untuk menjalin dan meningkatkan
hubungan kemitraan dengan media massa,
BPK juga menyelenggarakan kegiatan temu
muka dengan para wartawan dan pimpinan
redaksi melalui kegiatan media gathering,
media visit, press gathering, dan editor’s
forum. Dalam Editor’s Forum, para editor
memperoleh penjelasan yang memadai dari
pimpinan BPK terutama seputar hasil
pemeriksaan investigatif BPK atas kasus yang
menonjol. Untuk mendorong para insan pers
ataupun masyarakat umum mengenal lebih
dalam tentang BPK, telah diadakan
perlombaan karya jurnalistik bagi para jurnalis

atau penulis untuk kategori pemberitaan
softnews dan feature serta penulisan
editorial/tajuk. Dengan kegiatan ini
diharapkan insan pers dan masyarakat umum
ikut berpartisipasi dalam mendorong
transparansi dan akuntabilitas keuangan
negara.

BPK berharap dengan semakin banyaknya
kegiatan yang dipublikasikan media massa,
para pemangku kepentingan semakin
memahami tugas dan peran BPK dalam
mendorong transparansi dan akuntabilitas
keuangan negara.

Hubungan dengan BPK Negara
Lain dan Asosiasi Internasional
Dalam pergaulan internasional, kualitas
hubungan BPK dengan institusi sejenis di
negara lain serta lembaga donor juga
meningkat. Keadaan itu tidak hanya
mendatangkan manfaat bagi BPK, tetapi di sisi
lain BPK dapat memberikan kontribusinya
dalam pengembangan kapasitas BPK negara
lain di lingkup ASOSAI (Asian Organization of
Supreme Audit Institution) dan INTOSAI.

Dalam ASOSAI, BPK terpilih menjadi salah
satu dewan pengurus (Governing Board)
ASOSIAI periode 2009‐2012 bersama delapan
negara lain. Governing Board mempunyai
kewenangan untuk merumuskan rencana
strategis ASOSAI dan kebijakan lain terkait
dengan pengembangan kapasitas para negara
anggota melalui program‐program ASOSAI. 
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Pada 2‐6 Agustus 2010, BPK menghadiri
pertemuan ke‐42 Governing Board  ASOSAI di
Hanoi, Vietnam. Pertemuan ini merupakan
kegiatan rutin yang diselenggarakan minimal
1 tahun sekali dan diikuti oleh sebelas
Lembaga Pemeriksa atau Supreme Audit
Institution (SAI) anggota Dewan Pengurus,
yaitu: SAI Pakistan, SAI Korea Selatan, SAI
Jepang, SAI Bangladesh, SAI Cina, SAI India,
SAI Indonesia, SAI Iraq, SAI Kuwait, SAI Turkey,
dan SAI Vietnam. Delegasi BPK dipimpin oleh
Ketua BPK, Hadi Poernomo dan didampingi
oleh Anggota I BPK, Moermahadi Soerja
Djanegara, Tortama KN I BPK, Gatot
Supiartono, Plt. Kepala Direktorat Litbang
BPK, Bahtiar Arif dan Kepala Bagian
Hubungan Luar Negeri BPK , Juska M.E. Sjam.

Keikutsertaan BPK merupakan wujud
komitmen BPK dalam hubungan internasional
sesuai perannya sebagai anggota Dewan
Pengurus periode 2009‐2012. Pertemuan ini
membahas mengenai rencana strategis

ASOSAI 2011‐2015, laporan kegiatan dan
keuangan ASOSAI selama setahun dan ASOSAI
yang akan datang.

Kemudian, di tempat yang sama pada 7‐8
Agustus 2010, INTOSAI Development Initiative
(IDI) bersama dengan ASOSAI
menyelenggarakan Strategic Planning
Meeting on Quality Assurance on
Performance Auditing (QAPA). Pertemuan ini
membahas rencana kerjasama IDI‐ASOSAI
dalam pengembangan pedoman pemastian
kualitas pemeriksaan kinerja yang akan
dilakukan selama 2 tahun yaitu 2010‐2012
dengan kegiatan: 1) Pertemuan Instruktur
membahas perencanaan pada 6‐17
September 2010 di Bhutan, 2) Workshop
pada November/Desember 2010, 3) uji coba
(piloting) di masing‐masing SAI pada
Desember 2010‐Februari 2011, 4) reviu uji
coba dan pelaporan pemanfaatan pada Maret
2011, 5) pertemuan reviu bulan April 2011, 6)
kegiatan pasca pertemuan reviu, 7) evaluasi
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kerjasama oleh ASOSAI dan IDI. Pada akhir
acara Ketua Delegasi SAI menandatangani
kesepakatan kerjasama IDI‐ASOSAI dalam
program QAPA tersebut.

Hadir dalam pertemuan ini adalah delegasi
dari 11 SAI, IDI, dan ASOSAI Training
Administrator. BPK RI mengikuti program ini
bersama dengan 10 SAI lainnya, yaitu: SAI
Bangladesh, SAI Bhutan, SAI Cambodia, SAI
Cina, SAI Malaysia, SAI Mongolia, SAI Nepal,
SAI Pakistan, SAI Thailand, dan SAI Vitenam.
Delegasi BPK RI dipimpin oleh Anggota I BPK,
Moermahadi Soerja Djanegara dengan
anggota delegasi Inspektur Utama BPK, Nizam
Burhanuddin, dan Plt. Kepala Direktorat
Litbang BPK, Bahtiar Arif.

Di tingkat INTOSAI, BPK terlibat aktif
sebagai wakil ketua, anggota Steering
Committee maupun project leader dalam
INTOSAI Working Group on Environmental
Audit (WGEA), Working Group on
Accountability for and Audit of Disaster‐
related Aid (AADA), Working group on Fight
Against International Money Laundering and
Corruption (FAIMLAC), Working Group on Key
National Indicators (KNI), Task Force on
Global Financial Crisis dan Professional
Standard Committee.

Dalam perannya sebagai project leader
INTOSAI WGEA, BPK berhasil menyelesaikan
Guidance Materials on Forestry Auditing yang
telah disahkan menjadi dokumen INTOSAI.
Dokumen tersebut akan dipergunakan

sebagai petunjuk pemeriksaan oleh seluruh
supreme audit institution di dunia dalam
pemeriksaan kehutanan. Saat ini BPK juga
sedang menyusun petunjuk pemeriksaan
INTOSAI serupa khususnya untuk
pemeriksaan dana bantuan bencana.

BPK juga berperan aktif dalam
pengembangan kapasitas pemeriksa di
kawasan Asia, Afrika dan Karibia di bidang
kehutanan dengan menjadi subject matter
expert dan mengajarkan teknik penggunaan
teknologi Geographic Information System
(GIS) dalam pemeriksaan yang telah
dikembangkan BPK. Atas upaya
mengembangkan GIS untuk pemeriksaan, BPK
mendapat penghargaan dari Masyarakat Ahli
Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) pada
tahun 2008 sebagai institusi yang
menggunakan teknologi GIS dan remote
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sensing dalam pemeriksaan. Dengan
teknologi ini, BPK dapat menghemat waktu
dan tenaga serta menghasilkan temuan yang
sulit ditemukan di lapangan.

BPK telah menandatangani MoU bilateral
dalam hal pemeriksaan keuangan negara
dengan supreme audit institution di tiga belas
negara yaitu, Aljazair, Australia, Ceko, Cina,
Iran, Kamboja, Malaysia, Maroko, Norwegia,
Polandia, Rusia, Swedia, dan Tunisia. Melalui
kegiatan kerjasama tersebut BPK
meningkatkan kemampuan pemeriksanya di
berbagai bidang seperti pemeriksaan kinerja,
militer, lingkungan, bank sentral, dan lainnya.
Tujuannya adalah agar kualitas pemeriksaan
BPK berstandar internasional.

Selain itu, melalui kerjasama ini, BPK juga
turut meningkatkan kemampuan negara lain
dalam berbagai bidang yang lebih dikuasai
oleh BPK. Misalnya, BPK menjadi salah satu
tempat tujuan BPK negara lain untuk
melakukan studi banding atau pertukaran
pengalaman. Badan Pemeriksa Keuangan
negara Bhutan, Cina, Vietnam, dan Malaysia,
misalnya, pernah meminta BPK membagi
pengetahuannya di bidang pemeriksaan
lingkungan, pemeriksaan investigatif,
penerapan GIS, organisasi, SDM, infrastruktur,
pemeriksaan internal, dan keyakinan mutu.

Dewasa ini, hubungan BPK dengan
lembaga donor berkembang bukan saja
dalam program‐program bantuan untuk
pengembangan kapasitas BPK, namun juga

dalam hal pemeriksaan proyek‐proyek
lembaga donor di Indonesia. Dengan semakin
diakuinya keberadaan BPK, lembaga donor
seperti World Bank dan Asian Development
Bank mulai meminta BPK untuk menjadi
pemeriksa atas proyek‐proyeknya di
Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi tantangan
bagi BPK di masa datang.

Hubungan dengan Kantor
Akuntan Publik (KAP)
UUD 1945 mengamanatkan bahwa
keberadaan BPK adalah untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Berdasarkan amanat ini, dapat
dibayangkan bahwa objek pemeriksaan BPK
sangat besar dan luas karena meliputi semua
lingkup keuangan negara sebagaimana diatur
dalam pasal 2 UU 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Namun seberapa luas dan
besarnya objek pemeriksaan BPK tersebut,
tidak berarti bahwa BPK tidak harus
melakukan pemeriksaan. Untuk itu, UU 15
Tahun 2004 dan 2006 sedari awal
mengingatkan BPK mengenai dua hal; yaitu: 

• BPK harus melakukan evaluasi atas
Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan
Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan
berdasarkan UU atas lingkup keuangan
negara; dan

• BPK dapat menggunakan tenaga ahli dan
atau pemeriksa dari luar BPK untuk
melakukan pemeriksaan untuk dan atas
nama BPK jika BPK belum memiliki
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kemampuan baik jumlah pemeriksa
maupun keahlian. 

Dengan demikian, UU 15 Tahun 2004 ini
merupakan momentum yang makin
mempertegas jalinan harmonis antara BPK
dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).
Hubungan antara BPK dengan KAP
sebagaimana dimungkinkan dalam UU 15
Tahun 2004 dan 2006, perlu diatur lebih
lanjut mekanismenya. Oleh karenanya, BPK
telah menyusun Peraturan BPK Nomor 1
Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa
dan atau tenaga ahli dari luar BPK. Peraturan
BPK ini dilengkapi dengan Keputusan BPK
Nomor 10/K/I‐XIII.2/7/2008 tentang
Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan
Keuangan Negara; dan Keputusan BPK Nomor
11/K/I‐XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Teknis
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan

Akuntan Publik atas Laporan Keuangan. BPK
meyakini bahwa peraturan maupun
keputusan yang telah ditetapkan BPK harus
memiliki daya ungkit yang luar biasa dalam
mempercepat semangat mentransformasi
pemeriksaan menjadi sebuah “kebutuhan”. 

Untuk itu peraturan yang disusun BPK ini
harus disusun dengan mempertimbangkan
masukan dari para pihak yang terkait dan
setelah selesai disusun pun harus
disosialisasikan kepada para pihak terkait.
Peraturan dan keputusan BPK terkait dengan
penggunaan para pemeriksa dari KAP ini pun
telah didiskusikan secara intensif dengan IAPI.
Untuk itu, BPK sangat memberikan apresiasi
yang setinggi‐tingginya kepada IAPI atas
komitmennya dalam pengaturan pemeriksaan
keuangan negara ini, bahkan sosialisasi ini
pun diselenggarakan BPK secara bersama‐
sama dengan IAPI.

138 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan



LAPORAN TAHUNAN 2010     レ 139

Terobosan e‑Audit8

Bab Delapan
TEROBOSAN E‑AUDIT





LAPORAN TAHUNAN 2010     レ 141

Terobosan e‑Audit8

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan
memeriksa 2.547 laporan keuangan

entitas, yang terdiri dari Kementerian/
Lembaga, perusahaan BUMN dan pemerintah
pusat dan daerah. Tugas itu diawaki para
pemeriksa BPK, yang jumlahnya 2.717 orang
per 1 Desember 2010, dengan waktu yang
dibatasi hanya dua bulan. Selain audit laporan
keuangan yang bersifat rutin, dan
pemeriksaan kinerja, BPK juga mengemban
amanat untuk melakukan audit dengan tujuan
tertentu bilamana hasil pemeriksaan
memunculkan keharusan untuk mendalami
pemeriksaan. Apakah rasio itu cukup? Sulit
untuk menyatakan demikian, meskipun bola
reformasi yang menggelinding sejak 1998
telah membawa banyak perbaikan, termasuk
penambahan jumlah pemeriksa BPK secara
signifikan.

Dalam bingkai Reformasi Birokrasi yang
telah ditempuh BPK sejak 2006, kendala
rendahnya rasio jumlah pemeriksa dengan
jumlah entitas itu pelan‐pelan akan dicoba‐
atasi dengan terobosan e‐BPK dan e‐Audit.
Terobosan ini menjadi bagian dari langkah
Reformasi Birokrasi BPK di bidang Proses
Bisnis dan secara tegas dinyatakan dalam
Rencana Strategis TI BPK 2006‐2010. Secara
sederhana bisa dijelaskan di sini bahwa e‐BPK
dan e‐Audit adalah suatu proyek untuk
mengefisienkan serta mengefektifkan
sumberdaya BPK dalam menjalankan tugas
konstitusionalnya dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sebelumnya, pemanfaatan TIK dalam
organisasi BPK masih bersifat pendukung
(support). Dengan proyek ini, pemanfaatan
TIK meningkat menjadi pendorong (enabler).

Terobosan e‑Audit

Penandatanganan Nota
Kesepahaman Antara BPK RI
Dengan Bank Indonesia,
Kementerian Perdagangan,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, Badan
Koordinasi Penanaman Modal,
Badan Pusat Statistik, Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, dan Lembaga Penjamin
Simpanan – 29 Desember 2010



E‐BPK adalah virtualisasi sistem‐sistem
informasi yang ada di BPK, sedangkan e‐Audit
menggambarkan pemanfaatan TIK dalam
mendukung pemeriksaan BPK. 

Salah satu dampak dari pemulihan
kedudukan konstitusional BPK, yang bermula
dari amandemen Konstitusi, dan kemudian
terbitnya paket tiga undang‐undang di bidang
keuangan, adalah pengembangan organisasi
BPK. Kini, BPK memiliki postur organisasi yang
besar, dengan perwakilan di 33 provinsi. Dari
sisi internal BPK, persoalan jarak dan waktu
mengiringi pertumbuhan postur organisasi
tersebut. Jika tidak diantisipasi dengan
pemanfaatan teknologi informasi, kendala itu
tentu dapat mengganggu proses kinerja BPK.
Dari sisi eksternal, pemanfaatan teknologi
informasi untuk membangun sinergi dengan
entitas terperiksa adalah potensi yang sangat
menjanjikan dalam mendukung kinerja BPK.
Ini sejalan dengan paradigma baru BPK dalam
memandang entitas terperiksa sebagai mitra
demi mewujudkan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara yang
transparan dan akuntabel.

E‐audit merupakan sebuah metode
pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi
antara Sistem Informasi Internal BPK‐RI (e‐
BPK) dengan Sistem Informasi Internal milik
entitas pemeriksaan (e‐Auditee) yang
membentuk komunikasi data online antara e‐
BPK dengan e‐Auditee dan secara sistematis
membentuk Pusat Data Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara di BPK.

Inisiatif ini mula‐mula ditawarkan Ketua BPK
Hadi Poernomo kepada para pimpinan
Lembaga Negara dalam pertemuan di Istana
Bogor pada 21 Januari 2010. Ketua BPK
menjelaskan bahwa lembaganya berinisiatif
menjalin sinergi dengan lembaga‐lembaga
negara dalam rangka membentuk pusat data
BPK dengan memanfaatkan kemajuan
lembaga informasi. Dengan pusat data
dimaksud, BPK akan dapat melakukan
perekaman, pengelolaan, pertukaran,
pemanfaatan dan monitoring data dalam
rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara. Konsep ini
diberi nama BPK Sinergi. Pada prinsipnya, BPK
Sinergi bertujuan mewujudkan efektivitas
pemeriksaan BPK dan mendorong
optimalisasi pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara yang transparan dan
akuntabel.

Secara internal, BPK telah melakukan
pengembangan yang meliputi penambahan
kapasitas jaringan dan jumlah perangkat
komputer, termasuk peripheral bagi para
pelaksana BPK. Berbagai aplikasi juga telah
mulai diintegrasikan secara bertahap. Pada
2010, misalnya, telah tersedia aplikasi Sistem
Informasi Eksekutif (SIE) yang merupakan
integrasi dari berbagai aplikasi pemeriksaan
dan non‐pemeriksaan yang ada di BPK.

Contoh aplikatif tentang kegiatan e‐BPK
yang menunjang pemeriksaan adalah
penguat an jaringan dokumentasi dan
informasi hukum (JDIH) BPK dengan cara:

142 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan



(a) meredesign program dan tampilan web
JDIH yang berorientasi pada kebutuhan pelak ‐
sana an pemeriksaan BPK, (b) mem bangun
web JDIH di setiap kantor perwakilan yang
ter hubung secara online dengan web JDIH di
Pusat serta Pusat JDIH di level nasional dan
seluruh JDIH pada tiap‐tiap kementerian dan
provinsi/kabupaten/kota, (c) secara berkala
meng‐update materi yang di tampil kan web
JDIH, dan (d) menyesuaikan materi web
dengan tematik pemeriksaan BPK.

Gambaran tentang peningkatan sarana
dan prasarana TI sejak pencanangan
Reformasi Birokrasi di BPK hingga tahun 2010
bisa dilihat pada tabel di Bab IV (Aspek Sarana
dan Prasarana).

Nota Kesepahaman
Para pimpinan Lembaga Negara menyambut
baik inisiatif BPK Sinergi. BPK dengan sigap
menyiapkan langkah‐langkah awal untuk
merealisasikan inisiatif tersebut dan telah
membuahkan sejumlah nota kesepahaman
dengan Lembaga‐lembaga Negara,
Kementerian dan lembaga‐lembaga di bawah
Presiden, serta Badan‐Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Pada tahap awal BPK
menandatangani kesepakatan dengan
menteri BUMN, Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu juga telah ditandatangani nota
kesepahaman dengan beberapa BUMN
seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Krakatau
Steel dan PT Aneka Tambang. 
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Bak bola salju, kesepakatan untuk
mewujudkan BPK Sinergi itu terus bergulir.
Pada 17 Desember 2010, BPK menanda ‐
tangani nota kesepahaman dengan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)
mengenai pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi. Lima hari kemudian, pada
22 Desember 2010, BPK menandatangani
kesepakatan dengan sejumlah kementerian/
lembaga, antara lain Kementerian Energi
Sumber Daya Alam, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kehutanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga
Sandi Negara, dan Badan Narkotika Nasional.
Selanjutnya, pada 29 Desember 2010, BPK

menandatangani nota kesepahaman dengan
Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Komunikasi dan Informasi,
Kementerian Koperasi dan UKM, Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat
Statistik, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan dan Lembaga Penjamin
Simpanan. Menyusul kemudian nota
kesepahaman dengan Komnas HAM,
Kementerian Hukum dan HAM, Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Penandatanganan MoU dengan
entitas untuk merealisasikan BPK Sinergi terus
dilakukan pada tahun 2011.

Sampai dengan akhir 2010, untuk
keperluan BPK Sinergi, BPK telah menanda ‐
tangani nota kesepahaman dengan 6
Lembaga Negara, 29 Kementerian/Lembaga,
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Aktivitas

MoU dengan entitas yang
diperiksa untuk
pengembangan akses data
secara online dalam rangka
pembangunan Pusat Data BPK

Penyusunan grand design
kegiatan audit BPK dengan
memanfaatkan Pusat Data
BPK

Sinergi antara BPK dan entitas
yang diperiksa melalui audit
tematik

Target

2010‐2011

2011

2012

Status s.d Desember 2010

Telah ditandatangani MoU dengan
6 Lembaga Negara, 29 Kementerian
Negara/Lembaga dan empat BUMN

Direncanakan akan dilaksanakan
oleh Tim Kerja yang akan
menyusun tema audit dan mapping
informasi audit pada tahun 2011

Tabel Roadmap Pengembangan e‐Audit

Tahap

e‐Linking

e‐Matching

e‐Audit



dan empat BUMN. Yang disepakati dalam
nota‐nota kesepahaman tersebut adalah
hubungan kerjasama pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi untuk akses
data, dalam rangka pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negarai. Paling tidak, nota‐nota kesepahaman
itu membawa tiga manfaat, yakni terbentuk ‐
nya pusat data BPK, mempermudah pelak ‐
sanaan pemeriksaan BPK dan mendorong
transparansi dan akuntabilitas auditee. Secara
bertahap, realisasi inisiatif BPK Sinergi dimulai
dengan penjalinan hubungan (linking) selama
tahun 2010 dan dilanjutkan dengan upaya
pemaduan (matching) pada tahun 2011.
Tahap matching yang dimaksud di sini adalah
pemenuhan kebutuhan data untuk
kepentingan audit BPK oleh auditee. 

Antisipasi Kendala
Sebagai sebuah gebrakan baru, inisiatif BPK
Sinergi tentu saja tak lepas dari kendala‐
kendala, baik internal maupun eksternal.
Untuk internal BPK, tenaga‐tenaga pemeriksa
akan dididik untuk menguasai sistem yang
dipakai dalam e‐Audit. Bukan e‐Audit saja, e‐
BPK perlu pemahaman dan pelatihan bagi
karyawan. Intinya, bagaimana teknologi ini
bisa digunakan. Penggunaan TI juga rawan
terhadap gangguan‐gangguan, seperti hacker
dan lain‐lain. Oleh karena itu, BPK
menggunakan sistem pengaman berlapis.
Misalnya, untuk perangkat komputernya,
tidak semua komputer di BPK dapat
digunakan untuk mengakses data auditee.
Komputer harus didaftar dulu. Sehingga
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komputer lain tak bisa mengaksesnya.
Pengguna komputer tersebut juga didaftar
dengan kata sandi khusus.

Kendala eksternalnya terutama
menyangkut kesalahpahaman. Misalnya,
dengan amanat undang‐undang, BPK
memang memiliki wewenang untuk
mengakses data entitas terperiksa. Namun,
dalam melaksanakan itu, BPK memerlukan
cara komunikasi yang baik dengan auditee.
Hal semacam ini kerap memunculkan
anggapan keliru dari masyarakat bahwa untuk
melakukan audit, BPK memerlukan
kesepakatan. Padahal, kesepakatan yang
dibuat BPK dengan auditee adalah untuk
menyusun protokol. Dalam konteks BPK
Sinergi, protokol yang dibuat adalah prosedur
perolehan data/informasi elektronik secara

online, yaitu bagaimana BPK, tanpa
menghadirkan pemeriksanya di tempat
auditee, tanpa terikat waktu, bisa mengambil
data. Termasuk di dalam protokol itu tentu
saja adalah urusan pengamanan data auditee.

Inisiatif BPK Sinergi tidak menghadapi
resistensi dari entitas terperiksa. Bahkan,
sebagian instansi yang telah mendapat
penjelasan menyambut dengan antusias dan
ingin segera dimasukkan dalam program e‐
Audit. Ini dikarenakan auditee bisa meng ‐
hemat waktu dibandingkan dengan jika
pemeriksa BPK mendatangi instansi yang
bersangkutan, karena pemeriksa tak perlu
menggunakan waktu kerja auditee dalam
memperoleh, mempelajari dan menganalisa
dokumen. Yang masih menjadi persoalan
adalah sebagian entitas belum mengarah kan
teknologi informasinya untuk men dukung e‐
Audit. Bagi BPK, ini bukan masalah besar.
Sebab, setiap intansi atau auditee biasanya
memiliki anggaran TI, dan BPK cukup
meminta optimalisasi anggaran yang sudah
ada guna menyukseskan e‐Audit.

Dalam jangka panjang, realisasi inisiatif
BPK Sinergi diharapkan dapat membawa
sejumlah manfaat: Pertama, mengurangi
korupsi, kolusi, dan nepotisme secara
sistemik. Kedua, mendukung optimalisasi
penerimaan negara. Ketiga, mendukung
efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.
Keempat, mengoptimalkan tindak lanjut
temuan BPK; dan Kelima, mengoptimalkan
pemeriksaan kinerja.
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Badan Pemeriksa Keuangan berhasil
melewati tahun strategis ini dengan baik.

Target pemeriksaan yang telah dicanangkan
dapat terpenuhi, sedangkan dari sisi kinerja
akuntabilitas mampu masuk kategori baik.
Buktinya Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara memberikan pernghargaan
kepada BPK atas Hasil Laporan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Pusat
dan Lembaga 2010. Bagi sebuah lembaga
pemeriksa, posisi semacam ini tentu menjadi
modal berharga untuk meneruskan
pengabdian di tahun‐tahun berikutnya.

Tantangan Internal
Dalam beberapa tahun terakhir BPK mampu
menjalankan visi, misinya dengan baik.
Bahkan ada tren yang meningkat dari tahun
ke tahun. Ini tak lepas dari kian kokohnya
mandat BPK setelah ditetapkannya UU No. 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan. Selain itu BPK menjawab peluang
yang kian terbuka tersebut dengan melakukan
reformasi birokrasi yang digelar sejak 2007.
Sebenarnya proyek ini merupakan pilot
project yang dilakukan bersama Kementerian
Keuangan  dan Mahkamah Agung dengan
tujuan membentuk birokrasi yang bersih,
efisien, efektif, produktif, transparan, melayani
masyarakat,  dan akuntabel. 

Harus dicatat, sebelumnya BPK sudah
mencanangkan tekad melakukan penataan
institusi dengan  menyusun Rencana Strategis
2006 ‐ 2010. Target program ini  adalah
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPK.
Maka penetapan BPK sebagai pilot project
reformasi birokrasi bagai–dalam ungkapan
bahasa Jawa–“tumbu ketemu tutup”, karena
program itu bisa menjadi ujung tombak dalam
memperlancar dan mengefektifkan visi, misi,
sasaran, dan kegiatan Renstra. 

Hasilnya tidak mengecewakan. Program
Reformasi Birkorasi telah berhasil mencetak
berbagai prestasi internal, antara lain, opini
laporan keuangan BPK yang diaudit kantor
akuntan publik hasil penunjukan PR, hasil peer
review oleh BPK Belanda tahun 2009, Laporan
akuntabilitas kinerja intansi pemerintah
(LAKIP), dan laporan Sistem Manajemen
Kinerja (SIMAK) yang menunjukkan adanya
perbaikan sangat signifikan.

Toh, di tengah berbagai pencapaian positif
itu, BPK menyadari segalanya belumlah
sempurna. Masih terdapat permasalahan‐
permasalahan yang membutuhkan perhatian
guna diatasi pada waktu‐waktu mendatang.
Permasalahan tersebut, adalah:
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● manajemen perubahan belum dilakukan
optimal 

● proses pemeriksaan walaupun sudah
mengalami perkembangan pesat, masih
memerlukan penyempurnaan 

● masih ada berbagai peraturan yang belum
harmonis dan sinkron 

● masih terdapat fungsi di dalam organisasi
yang kurang tepat

● Prosedur Operasional Standar (POS) yang
belum lengkap

● otomatisasi kantor yang masih perlu
dikembangkan

● implementasi sistem manajemen SDM yang
masih perlu dikembangkan

● penguatan Inspektorat Utama (Itama)
sebagai unit pemastian kualitas di BPK
perlu terus dilakukan

● pelayanan publik yang belum optimal, dan
● pola pikir dan budaya kerja birokrat belum

mendukung birokrasi yang efisien, efektif,
produktif dan profesional.

Berdasar pengalaman kesuksesan
reformasi birokrasi sebelumnya, BPK
memandang jalan itu masih layak diteruskan.
Maka BPK mencanangkan komitmen
Reformasi Birokrasi 2011 ‐ 2015 yang
diwujudkan dalam dalam Renstra dan RIR BPK
2011 ‐ 2015. Selain itu juga disusun Road
Map Reformasi Birokrasi BPK 2011‐ 2015. 

Target dari reformasi birokrasi jilid dua ini,
adalah: 

● menghasilkan kesamaan persepsi,

komitmen, konsistensi serta keterlibatan
seluruh tingkatan pegawai dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi BPK

● tercapainya peraturan‐peraturan yang
harmonis dan sinkron serta dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien

● meningkatnya efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi BPK

● terselenggaranya transparansi,
akuntabilitas, dan standarisasi 

● proses penyelenggaraan pemerintahan
diterapkannya sistem manajemen SDM
guna mendukung birokrasi yang efisien,
efektif, produktif dan profesional,

● tercapainya tujuan organisasi serta
berjalannya pengelolaan keuangan negara
yang andal dan terpercaya

● berjalannya sistem akuntabilitas kinerja
organisasi yang efektif

● serta terselenggaranya pelayanan publik
yang lebih cepat dan lebih baik. 

Sedangkan tujuan besar dari pencapaian
itu, adalah: 

● terciptanya efisiensi dan optimalisasi
penggunaan anggaran

● peningkatan kualitas pelayanan publik
● serta peningkatan akuntabilitas kinerja BPK

dan pencegahan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).

Tantangan Eksternal
Tantangan  eksternal yang dihadapi BPK juga
tidak kalah berat. Upaya BPK untuk terus
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mendorong transparansai dan akuntabilitas
Keuangan Negara dalam rangka penegakan
good governance tidak bisa dikatakan
semakin ringan  meskipun sistem keuangan
Negara menunjukkan tanda‐tanda membaik
dalam beberapa tahun terakhir.

Tantangan masih besar karena sistem
manajemen keuangan pemerintah masih
lemah, tingkat korupsi yang masih tinggi, dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rendah.
Ini semua merupakan kendala bagi
terciptanya transparansi dan akuntabilitas
Keuangan Negara. 

Harus disadari kian kokohnya BPK sebagai
lembaga pemeriksa Keuangan Negara,
memang menjadi modal kuat, namun tidak
menjadikan tugas ke depan semakin enteng.
Negeri ini tengah berjuang luar biasa keras
melepaskan diri dari jebakan budaya korupsi
yang seperti tak kunjung lenyap saja. BPK
bagaimana pun berada di garda depan
bersama lembaga penegak hukum dalam
upaya menumpas budaya haram itu.

Hingga tahun 2010, alias sesudah lebih
dari 10 tahun sejak negeri ini mencecap
reformasi, hantu korupsi masih saja
mengancam masa depan republik. Ibaratnya,
praktik penilapan uang rakyat sekarang
menjadi musuh nomor satu di Bumi Pertiwi.
Mari simak data berikut. 

Berdasar survey Transparency
International (TI) 2010, Corruption

Perspective Index (CPI) Indonesia adalah 2.8.
Ini sangat buruk sekali, karena dalam skala 1 –
10, angka 10 menunjukkan sebuah negeri
yang bebas dari korupsi. Dengan demikian
kondisi Indonesia benar‐benar memprihatin ‐
kan. Negeri ini berada di peringkat 110
diantara negara‐negara lain di dunia. CPI
tertinggi diraih Denmark, Selandia Baru, dan
Singapura dengan angka 9.3.

BPK tentu saja tidak dalam posisi
memberantas budaya korupsi itu dari sisi
hukum, karena itu adalah ranah para penegak
hukum. Peran Badan bisa diibaratkan sebagai
jalan pembuka kearah pemberantasan korupsi
secara lebih efektif melalui berbagai audit
yang dilakukan. Sumbangsih yang dilakukan
Badan adalah berusaha menemukan berbagai
praktik penyimpangan Keuangan Negara yang
dikelola lembaga pemerintah. Penyimpangan
yang berindikasi pelanggaran hukum itulah
yang kemudian diserahkan kepada penegak
hukum dengan harapan akan direspons
secara memadai.  

Justru pada aspek terakhir itulah yang
masih menjadi masalah. Sejauh ini tindak
lanjut  atas hasil pemeriksaan masih lemah.
Ini sejajar dengan lemahnya transparansi dan
akuntabilitas keuangan pemerintah. Sehingga
yang terlihat adalah terciptanya kesenjangan
antara apa yang diharapkan BPK (das sein)
dengan realitas yang dihasilkan dari peme rik ‐
sa  an tersebut (das sollen). Jarak ini harus di ‐
persempit, sebab jika semakin lebar akan kian
besar pula tantangan yang dihadapi BPK.
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Tak berlebihan, menghadapi situasi itu
peranan BPK untuk mendorong menciptakan
transparansi dan akuntabilitas keuangan
Negara harus terus ditingkatkan. Langkah
konkret yang bisa dilakukan, adalah:

● tak henti menyampaikan temuan
pemeriksaan yang berindikasi tindak
pidana korupsi kepada penegak hukum

● memperluas cakupan pemeriksaan
● membantu pemerintah menerapkan tiga

paket undang‐undang Keuangan Negara
2003‐2004

● secara bertahap meningkatkan
pemeriksaan kinerja guna menilai efisiensi,
nilai ekonomi, maupun efektifitas kegiatan
instansi pemerintah 

Satu program yang tak mungkin terelakkan
sesuai tuntutan kemajuan adalah
pengembangan e‐Audit guna mewujudkan
sistem pemeriksaan atas  pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang lebih
efisien dan efektif. Program ini layak
diprioritaskan tak lain untuk mencapai
sasaran program reformasi birokrasi. 
Alasan mendasar sehingga e‐Audit menjadi
prioritas adalah:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra 2006–2010, outcome
(hasil) yang diperoleh BPK masih belum
optimal. Pada tahun 2010 terdapat 63
Laporan Keuangan yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 590
laporan keuangan yang diperiksa BPK. Hal itu
menandakan tingkat transparansi informasi
keuangan dalam laporan keuangan
pemerintah masih rendah dan belum
memenuhi standar akuntansi pemerintah
yang berlaku. Dengan e‐Audit diharapkan ada
perbaikan dalam kualitas laporan
pemeriksaan atas keuangan Negara di
berbagai instansi.

Demikianlah, sejumlah agenda yang
menunggu dan akan dijalankan BPK guna
menjalankan peran sejarahnya secara
optimal. BPK akan terus melangkah
melaksanakan tugas sesuai amanat
perundang‐undangan dan berusaha
memperbaiki diri agar memenuhi harapan
banyak pihak, yakni menjadikan BPK sebagai
lembaga pemeriksa Keuangan Negara yang
kredibel dengan menjunjung tinggi nilai‐nilai
dasar, dan berperan aktif dalam mendorong
terwujudnya tata kelola keuangan negara
yang akuntabel dan transparan.

152 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan


	Bab AWAL_Laporan Tahunan BPK_Final
	Bab I_Sejarah Ringkas BPK_Final
	Bab II_Rencana Strategis_Final
	Bab III_Rencana Kerja Tahun 2010_Final
	Bab IV_Hasil Kerja & Capaian Penting 2010_Final
	Bab V_Evaluasi & Capaian_Final
	Bab VI_Reformasi Birokrasi_Final
	Bab VII_Hubungan & Komunikasi_Final
	Bab VIII_Terobosan E-Audit_Final
	Bab IX_Tantangan Masa Depan_Final

