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Pengantar Ketua BPK RI

Hadi Poernomo

Tantangan BPK RI dalam pemeriksaan keuangan negara semakin meningkat. 
Tingginya ekspektasi pemangku kepentingan dan terbatasnya sumber daya 

mendorong BPK RI untuk menghadapi tantangan melalui 
peningkatan kapasitas. Salah satu program peningkatan 
kapasitas BPK RI dilaksanakan melalui kerja sama 
dengan Australian National Audit Office (ANAO) di 
dalam kerangka kerja sama Pemerintah RI dan Australia 
melalui government partnership fund (GPF).

Bagi BPK RI, kerja sama tersebut tidak hanya peningkatan 
kapasitas di bidang pemeriksaan melalui secondment 
dan technical assistance, tetapi juga di bidang tindak 
lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga perwakilan. 
Pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 

(BAKN) di DPR RI dan Panitia Akuntabilitas Publik 
(PAP) di DPD RI merupakan salah satu wujud peningkatan kapasitas tersebut. 

Tujuh tahun kerja sama BPK RI – ANAO telah menorehkan banyak manfaat, 
khususnya bagi BPK RI. Pengalaman yang penuh dinamika dan nilai tersebut 
didokumentasikan di dalam buku ini, meskipun mungkin tidak menggambarkan 
keseluruhannya secara rinci. 

Atas nama BPK RI, saya berterima kasih kepada ANAO serta Pemerintah Australia 
dan Indonesia atas bantuan melalui GPF. Saya berharap kerja sama BPK RI dan 
ANAO dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Jakarta,    Desember 2013
Ketua BPK RI

PENINGKATAN 
KAPASITAS BPK
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Saya senang untuk berkontribusi pada publikasi ini sebagai sejarah hubungan 
Australian National Audit Office (ANAO) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 

RI). ANAO sangat menghargai kerja samanya dengan 
BPK RI karena Indonesia merupakan salah satu mitra 
regional utama Australia. Staf saya telah mendapatkan 
banyak manfaat sebagai hasil kemitraan melalui 
keterlibatan dengan rekan-rekan di berbagai kegiatan 
untuk mendukung audit sektor publik. 

Hubungan kami awalnya dikembangkan sebagai akibat 
bencana Tsunami 2004, dan sebagai respon terhadap 
permintaan BPK RI terhadap tambahan keahlian teknis 
dan dukungan kepada BPK RI. Namun demikian, selama 
bertahun-tahun hubungan kami telah menjadi matang 
dan kami berharap ini dapat terus membantu BPK RI 

untuk memperkuat kemampuan pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja untuk 
memenuhi kewajiban masa depan dalam lingkungan pemeriksan modern yang 
berubah dengan cepat dan kompleks.

Saya berharap untuk kelanjutan kerja sama kita dan penguatan berkelanjutan 
hubungan ANAO – BPK RI.

Canberra,    Desember 2013
Auditor General Australia

Ian McPhee

MANFAAT BERSAMA 
MELALUI KERJASAMA

Pengantar Auditor General Australia

Ian McPhee
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AASG

The Assurance Audit Services Group

ABS

Australian Bureau of Statistics

ACAG

Australasian Council of Auditor General

ACPAC

Australasian Council of Public Accounts 
Committee

ACS

Australian Customs Service

ACT

 Australian Capital Territory

AIPRD

Australia-Indonesia Partnership for 
Reconstruction and Development

AKN

Auditorat Utama Keuangan Negara

ANAO

the Australian National Audit Office

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ASOSAI

Asian Organization of Supreme Audit 
Institutions

ASIC

Australian Securities and Investments 
Commission

ATO

Australian Taxation Office

AusAID

the Australian Agency for International 
Development

AUSTRAC

Australian Transaction Reports and 
Analysis Centre

BAKN

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

BLU

Badan Layanan Umum

BI

Bank Indonesia

BKF

Badan Kebijakan Fiskal

BNP2TKI

 Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia

BPS

Badan Pusat Statistik

BPKS

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

BRR Aceh-Nias

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BUMD 

Badan Usaha Milik Daerah

BUMN 

Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR SINGKATAN
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CAATs 

Computerized Assisted Audit Techniques

CMB

Corporate Management Branch

CO

Commonwealth Ombudsman

CSG

The Corporate Services Group

Diklat

Pendidikan dan Pelatihan

Ditama Binbangkum

Direktorat Utama Pembinaan dan 
Pengembangan Hukum Pemeriksaan 
Keuangan Negara

Ditama Revbang

 Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, 
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pemeriksaan Keuangan Negara

DFAT

Department of Foreign Affairs and Trade

DOF

Department of Finance

DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia

DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia

DPRD RI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik 
Indonesia

GPF

Government Partnership Fund

IFRS

International Financial Reporting 
Standards

IHPS

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

INTOSAI

International Organization of Supreme 
Audit Institutions

Irtama

Inspektur Utama

IT

Information Technology

Itama

 Inspektorat Utama

JCPAA

Joint Public Committee Accounts and Audit

Juklak

Petunjuk Pelaksana

Juknis

Petunjuk Teknis

Kaditma

Kepala Direktorat Utama

KAP

Kantor Akuntan Publik

KemenPAN-RB

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi  Birokrasi

KKN

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

KKP

Kertas Kerja Pemeriksaan
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KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KY RI

Komisi Yudisial Republik Indonesia

LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan

LK

Laporan Keuangan

LKKL

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPP

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LPS

Lembaga Penjamin Simpanan

MA RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia

MK RI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MPR RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia

NSW

New South Wales

NT

Northern Territory

OAG WA

Office of Auditor-General of West Australia

OJK

Otoritas Jasa Keuangan

P2

Program Pemeriksaan

PAC

Public Accounts Committee

PAP DPD RI

Panitia Akuntabilitas Publik Dewan 
Perwakilan Daerah Republik  Indonesia

PASG

The Performance Audit Service Group

PDTT

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan

PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSB

Professional Services Branch

Pusdiklat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

QLD

Queensland

QA 

Quality Assurance

QC

Quality Control

RBA

Risk Based Audit
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Renstra

Rencana Strategis

RI

Republik Indonesia

SA

South Australia

SAP

Standar Akuntansi Pemerintah

Sekjen 

Sekretaris Jenderal

Setjen

Sekretariat Jenderal

SIAP

Sistem Aplikasi Pemeriksaan

SOP

Standard Operation Procedure

SPAP

 Standar Profesional Akuntan Publik

SPI

 Sistem Pengendalian Intern

SPKN

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

TA

Tahun Anggaran

TAS

Tasmania

TI

Teknologi Informasi

TMP

Tidak Memberikan Pendapat

Tortama

 Auditor Utama

TW

Tidak Wajar

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

US-GAO

United States General Accountability Office

UU

Undang-Undang

UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945

VIC

Victoria

WA

Western Australia

WDP

Wajar Dengan Pengecualian

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian
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Latar Belakang

Era reformasi yang digulirkan tahun 1998 menuntut peningkatan 
transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan yang bersih serta bebas dari 
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu dampak reformasi 
terhadap keuangan negara adalah memperkuat kedudukan dan tugas Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 23E, 
23F, dan 23G menegaskan mandat, tugas, struktur, dan kedudukan BPK 
RI. Selanjutnya, paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara1, 
memperkuat tugas BPK RI yang telah diatur dalam Amandemen UUD 1945. 
Selain itu, Undang-Undang BPK RI disahkan pada tahun 2006.2  Undang-
Undang (UU) BPK RI tersebut merupakan penjabaran Pasal 23E, 23F, dan 
23G UUD 1945, sekaligus menggantikan UU BPK RI sebelumnya.3  

Tuntutan reformasi di bidang keuangan negara dan perubahan peraturan 
perundang-undangan tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan pada 

1  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.

2 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

3 UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  
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BPK RI. Selain memperkuat independensi dan tugas BPK RI, kelembagaan 
BPK RI juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut 
meliputi objek pemeriksaan BPK RI yang semakin luas; jenis pemeriksaan 
yang mengalami penambahan; pembukaan perwakilan BPK RI di setiap 
provinsi; dan perekrutan pegawai baru-termasuk pemeriksa-dalam jumlah 
besar.  

Bersamaan dengan tuntutan perubahan di atas, BPK RI memperoleh 
bantuan dari kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa Australia atau 
the Australian National Audit Office (ANAO). Kerja sama tersebut terjalin 
melalui skema dana kemitraan pemerintah (Government Partnership Fund 
/GPF) pada program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Rekonstruksi 
dan Pembangunan (Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction 
and Development /AIPRD). Biasa disingkat dengan GPF AIPRD.  

Di sisi lain, dengan project GPF ini dapat memperkuat Rencana Strategis 
(Renstra) BPK RI 2006-2010 yang salah satunya menitikberatkan pada 
penguatan kapasitas kelembagaan BPK RI. Jadi, GPF juga menjadi salah 
satu sarana bagi BPK RI untuk memperkuat arah Renstra tersebut. 

Kerja sama kedua lembaga pemeriksa ini pada awalnya terjalin tanpa 
direncanakan. Ada momen penting yang memicu dimulainya kerja sama 
bilateral dalam pengembangan pemeriksaan keuangan negara BPK RI 
melalui skema GPF. Momen penting tersebut adalah terjadinya bencana 
gempa bumi dan tsunami di Aceh.

Bencana gempa bumi yang disusul tsunami terjadi di Aceh dan sekitarnya 
itu, terjadi pada 26 Desember 2004. Salah satu bencana alam terbesar ditilik 
dari jumlah korban jiwa dan besarnya kerusakan infrastruktur di Indonesia.

Pasca bencana gempa bumi dan tsunami Aceh, pada 5 Januari 2005, 
Perdana Menteri Australia John Howard melakukan pertemuan dengan 
Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. 
Hasil pertemuan tersebut, antara lain Perdana Menteri John Howard 
mengumumkan program AIPRD yang dananya mencapai  USD1 miliar 
atau sekitar Rp10 triliun. Bantuan yang diberikan berupa hibah sebesar  
USD500 juta dan loan jangka panjang sebesar  USD500 juta. Fokus 
bantuan dalam proyek pengembangan ekonomi dan sosial. 
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Program AIPRD yang diumumkan Perdana Menteri John Howard itu 
merupakan program kerja sama berkelanjutan yang disalurkan melalui 
the Australian Agency for International Development (AusAID)4 dan 
merupakan paket bantuan tunggal terbesar dalam sejarah Australia. 

Dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca 
tsunami. Selain itu, terdapat komponen dana bantuan kemitraan 
pemerintah/GPF sebesar USD50 juta atau sekitar Rp450 miliar untuk kerja 
sama beberapa kementerian/lembaga dari dua negara, termasuk BPK RI di 
antaranya.  

Mulainya jalinan kerja sama BPK RI dan ANAO ditandai dengan kunjungan 
Deputy Auditor General-ANAO Steve Chapman ke BPK RI pada 17 
Desember 2005. Kunjungan itu sebagai misi awal untuk mengidentifikasi 
area dan bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan antara ANAO dan 
BPK RI ke depan. 

4  AusAID merupakan badan pemerintah Australia yang bertanggung jawab dalam mengelola 
program bantuan Pemerintah Australia bagi negara-negara lain yang membutuhkan.  

Kunjungan Deputy Auditor General-ANAO 
Steve Chapman ke BPK RI pada 17 Desember 
2005
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Dua bulan setelahnya, pada pertengahan Februari 2006, delegasi BPK RI 
yang dipimpin Anggota BPK RI I Gusti Agung Made Rai, berkunjung  ke 
ANAO, Australia.  Tujuan kunjungan tersebut untuk mewujudkan kerja 
sama secara lebih konkrit.  Hasil dari kunjungan tersebut disepakati area 
dan bentuk kerja sama BPK RI dan ANAO selama tiga tahun ke depan. 

Menindaklanjuti kesepakatan kerja sama tersebut, Ketua BPK RI Anwar 
Nasution menyampaikan surat dukungan atau letter of support kepada 
ANAO atas area dan bentuk kerja sama BPK RI dan ANAO. Letter of 
support tersebut menjadi dasar penandatanganan record of understanding 
antara perwakilan AusAID dan ANAO pada 30 Agustus 2006. Dengan kata 
lain letter of support merupakan persetujuan dari BPK RI atas kerja sama 
antara BPK RI dan ANAO. Sementara record of understanding merupakan 
dokumen kesepakatan antara AusAID sebagai lembaga donor  dan ANAO 
sebagai lembaga Australia penerima donor, yang mengatur, antara lain 
anggaran yang diperlukan untuk implementasi kerja sama bilateral antara 
ANAO dan BPK RI. 

Kontribusi ANAO dalam pengembangan kapasitas pemeriksaan di BPK 
RI ini mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia dengan Keputusan 
Presiden RI Nomor 042/TK/Tahun 2009 tanggal 9 Agustus 2009 dengan 
menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Ian 
McPhee, Auditor-General Australian National Audit Office (ANAO) atas 
kontribusi yang besar dalam meningkatkan kerjasama internasional yang 
mendukung pelaksanaan tugas BPK RI dan pengembangan kapasitas 
Pemeriksa BPK RI.
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Seputar GPF

GPF merupakan bantuan hibah (grant) dengan model pembiayaan langsung 
(direct financing). Artinya, AusAID mengucurkan dana hibah tersebut 
secara langsung kepada pihak terkait yang melaksanakan kegiatan kerja 
sama tersebut.

Tujuan GPF adalah penguatan kapasitas instansi-instansi Pemerintah 
Indonesia dan institusi di Indonesia lainnya untuk menerapkan kebijakan-
kebijakan pengelolaan ekonomi, keuangan dan sektor publik. Bentuknya 
berupa pertukaran keterampilan, pengetahuan, dan keahlian antara 
departemen-departemen Pemerintah Australia serta lembaga-lembaga 
Australia  dan lembaga kunci sektor publik di Indonesia. Ada 13 kerja 
sama antara Kementerian/Lembaga Indonesia dan Australia dalam 
kerangka GPF yaitu BPK RI-ANAO, OJK-APRA, OJK-ASIC, BI-
APRA, Kementerian Keuangan-DOF, BKF-Treasury, Ditjen Pajak-ATO, 
Kementerian Perdagangan-DFAT, PPATK-AUSTRAC, Kementerian PAN-
APSC, Setwapres-APSC, Ombudsman RI-CO, BPS-ABS.

Implementasi GPF untuk BPK RI dan ANAO merupakan sebuah kerja 
sama antar lembaga pemeriksa di negara masing-masing di bidang 
pengembangan pemeriksaan sektor publik yang dilakukan dalam skema 
kemitraan melalui pembiayaan AusAID. 

Penganugerahan Bintang Jasa Utama kepada Auditor General ANAO oleh 
Duta Besar RI untuk Australia H.E. Primo Alui Julianto di Canberra, Australia
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Tahapan GPF

GPF Tahap I dimulai 1 Juli 2006 sampai 30 Juni 2009, yang diperpanjang 
sampai 30 Juni 2010. AusAID menggelontorkan dana sebesar AUD2,8 
juta atau sekitar Rp19,9 miliar. Karena volume kegiatan yang bertambah, 
anggaran dari program AIPRD ditambah menjadi AUD3,3 juta atau sekitar 
Rp27,7 miliar. Setelah perpanjangan waktu kerja sama selama setahun, 
dana dari AusAID bertambah menjadi AUD4,3 juta atau sekitar Rp36,1 
miliar. Bentuk implementasi kerja samanya mencakup pilot project 
pemeriksaan, program secondment, supervisory visit, dan mendalami 
contract management dalam lingkup pengembangan pemeriksaan 
keuangan dan pemeriksaan kinerja. BPK ingin memfokuskan proyek pada 
penguatan pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Program GPF Tahap II dimulai dari tanggal 1 Januari 2011 sampai 31 
Desember 2013 yang dihubungkan dengan waktu penghubung (bridging 
time) selama enam bulan, dari 1 Juli 2010 sampai 31 Desember 2010. 
AusAID mengalokasi anggaran bantuan untuk GPF II ini sebesar AUD3,75 
juta atau sekitar Rp35,1 miliar, di luar dana pada saat bridging time sebesar 
AUD 974.790.  

Tahap I - 1 Juli 2006-30 Juni 2010

Bridging Time 1 Juli 2010-31 Desember 2010

Tahap II - 1 Januari 2011-31 Desember 2013 

AUD4.375.039

AUD974.790

AUD3.750.000
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Untuk GPF Tahap II ini, area yang dikerjasamakan ada empat bidang, yaitu: 
(1) pemeriksaan kinerja pada tataran manajerial dan teknis; (2) pemeriksaan 
keuangan dan penjaminan kualitas (quality assurance) hasil pemeriksaan; 
(3) penguatan hubungan BPK RI dan DPR RI; dan manajemen sumber 
daya manusia.

Penetapan jangka waktu kerja sama dilakukan antara AusAID dan ANAO 
setelah melihat evaluasi kerja sama BPK RI dan ANAO pada tahap 
sebelumnya. Selain itu, besar bantuan juga didasarkan pada ketersediaan 
dana dan masa project atau program.

Tujuan dan Lingkup Buku

Buku ini secara umum mengungkapkan upaya BPK RI dalam pengembangan 
pemeriksaan keuangan negara di Indonesia, melalui kerja sama BPK RI dan 
ANAO dalam payung GPF. Lingkup buku ini mencakup pengembangan 
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, serta pengembangan 
pemeriksaan oleh pemeriksa dari luar BPK RI yang bekerja untuk dan 
atas nama BPK RI atau di ANAO dikenal dengan contract management. 
Contract management ini diperlukan karena ada gap besar antara sumber 
daya manusia BPK RI yang terbatas dan objek pemeriksaan keuangan 
entitas sedemikian banyak. Dengan contract management, maka BPK RI 
bisa mengelola pendelegasian tugas pemeriksaan, khususnya pemeriksaan 
keuangan entitas, kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga sumber 
daya manusia BPK RI dapat menjalankan tugas pada jenis pemeriksaan 
lainnya dengan lebih baik.   

Buku ini juga memaparkan pengembangan pemanfaatan hasil pemeriksaan 
BPK RI oleh lembaga perwakilan. Hasil pemeriksaan perlu dimanfaatkan 
secara maksimal oleh lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI), termasuk di dalamnya Badan Akuntabilitas 
Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR RI dan dan 
Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) sebagai alat kelengkapan DPD RI. 

Pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut sebagai salah satu pelaksanaan 
fungsi pengawasan dari lembaga perwakilan terhadap kinerja pemerintah. 
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Kontribusi ANAO dalam pengembangan kapasitas pemeriksaan 

di BPK RI ini mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia dengan

 Keputusan Presiden RI Nomor 042/TK/Tahun 2009 tanggal 9 Agustus 2009

 dengan menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama 

kepada Ian McPhee, Auditor-General Australian National Audit Office

 (ANAO) atas kontribusi yang besar dalam meningkatkan kerjasama

 internasional yang mendukung pelaksanaan tugas BPK RI dan

 pengembangan kapasitas Pemeriksa BPK RI.“
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Fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan diantaranya dapat  
dengan cara memanfaatkan rekomendasi yang diberikan di dalam laporan 
hasil pemeriksaan BPK RI. Dengan mendorong pemerintah melaksanakan 
rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan dapat memperbaiki 
kinerja administrasi pemerintah. Oleh karena itu, hubungan BPK RI 
dengan lembaga perwakilan tersebut perlu dikuatkan untuk mendorong 
transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara. 

Praktik pemanfaatan hasil pemeriksaan ANAO oleh salah satu badan di 
Parlemen Australia, yakni Joint Committee of Public Accounts and Audit 
(JCPAA) Australia  merupakan salah satu hasil yang diperoleh dalam 
kerja sama ini guna mendorong kinerja,  transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Dampak dari hasil kerja sama tersebut, 
salah satunya, didirikan BAKN dan PAP. Dalam konteks itu, maka proyek 
GPF secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam inisiasi 
pembentukan model panitia khusus di parlemen Indonesia tersebut, yang 
menjadi partner BPK RI dalam mendorong kinerja, transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Dengan mengulas mengenai pengembangan pemeriksaan keuangan negara, 
diharapkan akan terlihat upaya dan peran BPK RI dalam memperkuat 
kapasitas lembaganya, khususnya hasil dari kerja sama bilateral dengan 
ANAO di bawah payung GPF. Selain sebagai bentuk dokumentasi dan 
akuntabilitas yang menandai pengembangan tersebut, hal tersebut juga bisa 
dijadikan pelajaran bagi berbagai pihak di Indonesia dan Australia dalam 
melakukan kerja sama bilateral antar institusi.

 

Sistematika Buku

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Bab I mengungkapkan latar belakang 
pengembangan pemeriksaan keuangan negara melalui kerja sama BPK RI 
dan ANAO, tujuan dan lingkup buku serta sistematika buku.

Bab II membahas gambaran umum kedua badan pemeriksa yaitu BPK RI 
dan ANAO. Hal ini meliputi mandat, tugas, lingkup, organisasi, kedudukan, 
dan hasil pemeriksaan BPK RI dan ANAO.
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Bab III mengungkapkan pengembangan pemeriksaan keuangan di 
BPK RI melalui kerja sama dengan ANAO. Pengembangan ini meliputi 
bantuan teknis dan program magang (secondment). Di dalam bab ini 
juga diungkapkan hasil yang dicapai dalam pengembangan pemeriksaan 
keuangan melalui kerja sama BPK RI dan ANAO. 

Bab IV membahas pengembangan pemeriksaan kinerja di BPK RI melalui 
kerja sama dengan ANAO. Pengembangan pemeriksaan kinerja meliputi 
bantuan teknis dan program magang (secondment) pemeriksaan kinerja. 
Bab ini juga mengungkapkan hasil yang dicapai dalam pengembangan 
pemeriksaan kinerja melalui kerja sama BPK RI dan ANAO.

Bab V mengungkapkan pengembangan pemeriksaan oleh pemeriksa 
dari luar BPK RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI. Bab ini 
mengungkapkan dasar hukum, mekanisme, dan pengembangan serta hasil 
yang dicapai melalui kerja sama BPK RI dan ANAO. 

Bab VI menguraikan peningkatan manfaat hasil pemeriksaan BPK RI oleh 
lembaga perwakilan. Bab ini membahas pembentukan BAKN DPR RI dan 
PAP DPD RI serta pelajaran dari praktik pertemuan antara Joint Committee 
Public Accounts and Audit (JCPAA) dan ANAO.  

Bab VII mengungkapkan hambatan dan pengembangan ke depan kerja sama 
BPK RI dan ANAO. Bab ini membahas berbagai hambatan atas program 
pengembangan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI melalui kerja 
sama dengan ANAO. Bab ini juga mengungkapkan pengembangan ke 
depan kerja sama bilateral BPK RI dan ANAO. 

Buku ini dilengkapi dengan berbagai lampiran dan salinan dokumen 
yang terkait, serta foto-foto kegiatan yang relevan, sehingga, diharapkan 
ada gambaran utuh mengenai proses pengembangan kapasitas BPK RI, 
khususnya dalam kerja sama bilateral dengan ANAO.  
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 Letter Of Support
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Record Of Understanding 
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Sejarah dan Kedudukan

BPK RI sebagai salah satu lembaga negara lahir dengan ditetapkannya 
UUD 1945 pasal 23 ayat (5)  yang menyatakan bahwa ”Untuk memeriksa 
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 
Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang.” 
Sebagai perwujudan atas ayat tersebut, maka berdirilah BPK RI pada 
tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/UM 
tanggal 28 Desember 1946. Sejak saat itu, tanggal 1 Januari diperingati 
sebagai hari jadi BPK RI.

Seiring dengan perjalanan sejarah, BPK RI juga mengalami lika-liku 
perubahan. Tugas, kewajiban, susunan dan tata kerja BPK RI pertama 
kali ditetapkan pada masa revolusi fisik (1947-1950), kemudian berlanjut 
sampai masa reformasi (1998-sekarang). BPK pernah menggunakan 
beberapa peraturan perundang-undangan antara tahun 1950 dan 1998 yaitu 
Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR), 
Indische Comptabiliteitswet (ICW), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, UUD 1945 serta 
UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.  UU tentang 
BPK terakhir kali ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 2006. 
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UUD 1945 juga mengalami amandemen dalam tahun 1999-2002. Sebelum 
amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5), 
kemudian setelah amandemen ayat tersebut dikembangkan menjadi 
satu bab tersendiri (BAB VIIIA) dengan tiga pasal (23E, 23F dan 23G) 
dan tujuh ayat. Kedudukan BPK yang tidak dapat diintervensi dalam 
menjalankan tugasnya lebih dipertegas. Pada Bab VIIIA, Pasal 23E, Ayat 
1, dinyatakan: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas 
dan mandiri”.

Berdasarkan amandemen UUD 1945 BPK RI merupakan lembaga negara 
yang sejajar dengan lembaga negara lainnya Presiden Republik Indonesia 
(Presiden RI), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR 
RI), DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), dan Komisi Yudisial 
Republik Indonesia (KY RI). Sebagai auditor negara, BPK RI memeriksa 
seluruh pengelola keuangan negara, termasuk juga lembaga-lembaga 
negara itu. Di sisi lain, walau posisinya sejajar, BPK RI menyampaikan 
hasil pemeriksaannya kepada DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah. 

Sementara, pada UU No. 15 Tahun 2006 pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa BPK 
merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan berkedudukan di 
ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

Sementara itu, ANAO dibentuk oleh Parlemen Australia jauh sebelum 
BPK RI didirikan, yaitu pada tahun 1901, tahun dimana Australia menjadi 
negara dengan kemerdekaan di dalam persemakmuran Inggris. ANAO 
merupakan auditor nasional atau federal bagi Parlemen dan pemerintah 
Australia. 

ANAO bertanggung jawab langsung terhadap Parlemen. Berdasarkan hal 
itu, dalam menjalankan tugasnya, ANAO bekerja sama dengan pihak-pihak 
yang bertanggung jawab dalam pemerintahan, termasuk Public Accounts 
dan  Komite Audit di Parlemen.

Parlemen merupakan klien utama ANAO. Oleh karena itu, tujuan ANAO 
sendiri adalah untuk memberikan pelayanan kepada Parlemen untuk 
memeriksa administrasi publik dan memastikan jaminan kualitas laporan 
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keuangan sektor publik, administrasi, dan akuntabilitasnya atas lembaga 
pemerintahan/sektor publik. 

Pada tahun 1901, tahun dimana ANAO berdiri, dibuatlah peraturan 
perundang-undangan yang dikenal dengan Audit Act 1901. Undang-
undang tersebut merupakan payung hukum ANAO dalam menjalankan 
tugasnya. Aturan ini memberikan dasar legal bagi manajemen keuangan 
Persemakmuran dan audit terhadap akun-akun tertentu. Aturan ini juga 
memberikan dasar hukum bagi penunjukan Auditor-General. 

Dalam sejarahnya, Audit Act 1901 kemudian diamandemen beberapa kali, 
termasuk pada 1979. Tujuan dari amandemen tersebut untuk memberikan 
dasar hukum bagi audit kinerja atau audit efisiensi. Audit kinerja 
menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas tugas pemerintah. Audit 
Act 1901 yang diamandemen pada tahun 1979 itu kemudian digantikan 
oleh peraturan yang baru: Undang-Undang Auditor-General Tahun 1997 
(Auditor-General Act 1997). Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 
1 Januari 1998. Ada setidaknya tiga kelebihan dari undang-undang baru 
tersebut (Auditor-General Act 1997). 

Pertama, memperkuat independensi Auditor-General dan ANAO. Kedua, 
penguatan peran Auditor-General sebagai auditor eksternal badan 
Persemakmuran, otoritas, perusahaan dan turunannya, termasuk mandat 
komprehensif untuk melakukan-dengan beberapa batasan-audit laporan 
keuangan dan kinerja seluruh bagian pemerintah. Ketiga, memberikan 
klasifikasi mandat serta kekuasaan Auditor-General.Kedudukan ANAO di 
Australia berbeda dengan BPK RI di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem 
pemerintahan yang berbeda. Indonesia dengan sistem negara kesatuan 
republik-nya, sedangkan Australia merupakan negara persemakmuran 
yang bersifat federal. 

Dalam konteks di atas, terkait dengan tempat kedudukan, Indonesia 
terdiri dari provinsi-provinsi dimana BPK RI memiliki perwakilan di 
setiap provinsinya. Saat ini BPK RI memiliki satu kantor pusat di ibu kota 
negara dan 33 kantor perwakilan di setiap provinsi dan ini memungkinkan 
penambahan jumlah kantor perwakilan seiring bertambahnya jumlah 
provinsi di Indonesia. Sementara, ANAO hanya ada di Canberra sebagai 
ibu kota negara. Sedangkan di setiap negara bagian di Australia memiliki 
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Auditor-General dengan lembaga pemeriksanya di masing-masing negara 
bagian dan wilayah administratifnya. Posisi mereka sama-sama otonom. 

Dari sisi Sumber Daya Manusia, BPK memiliki sekitar 6.100 staf per Juni 
2013 dengan anggaran Rp2,8 triliun, sedangkan ANAO memiliki 346 staf  
per 30 Juni 2013 dengan anggaran sebesar AUD6.329.000.

Merujuk pada perbedaan tersebut, ANAO merupakan lembaga pemeriksa 
federal atau tingkat pusat. Adapun setiap negara bagian memiliki lembaga 
pemeriksa sendiri yang independen, tidak menginduk pada ANAO. 
Berbeda dengan BPK RI yang perwakilannya di setiap provinsi menginduk 
pada BPK RI Pusat.

Australia sendiri memiliki enam negara bagian dan dua wilayah teritorial. 
Sehingga secara administratif wilayah, Australia memiliki delapan 
wilayah administratif (negara bagian dan wilayah territorial), yaitu: New 
South Wales (NSW), Victoria (VIC), Queensland (QLD), Australia Barat 
(Western Australia/WA), Australia Selatan (South Australia/SA), Tasmania 
(TAS), , Teritorial Utara (Northern Territory/NT) dan Teritorial Ibu Kota 
Australia (Australian Capital Territory/ACT). 

Oleh karena itu, ada sembilan Auditor-General, termasuk Auditor-General 
ANAO. Setiap Auditor-General adalah independen dari yang lain dan 
menyusun laporan masing–masing untuk diserahkan kepada negara bagian 
dan wilayah teritorinya. Sementara Auditor-General ANAO meliputi 
pemeriksaan atas lembaga-lembaga persemakmuran di tingkat federal atau 
pusat. Namun, baru-baru ini, Parlemen Australia memberikan wewenang 
tambahan kepada Auditor-General ANAO untuk memeriksa beberapa 
lembaga dari delapan negara bagian dengan beberapa persyaratan.

Visi Organisasi

Dari mandat undang-undang, BPK RI menetapkan visi, yaitu menjadi 
lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung 
tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya 
tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Sedangkan 
visi ANAO adalah melakukan perbaikan sektor publik dan perannya 
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adalah melakukan perbaikan kinerja dan akuntablitas sektor publik melalui 
pelaporan independen kepada Parlemen, pemerintah dan publik.

Tugas, Fungsi dan Wewenang

BPK RI memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara secara bebas dan mandiri. Tugas ini diatur dalam UUD 
1945, khususnya dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G. 

Sebagai penjabaran ketentuan tentang BPK RI dalam UUD 1945, BPK RI 
diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang  Badan Pemeriksa Keuangan. 
Selain UU No. 15 Tahun 2006, tugas pemeriksaan BPK RI juga disebutkan 
dalam paket tiga UU bidang keuangan negara5. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK RI bertugas 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara 
lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan 
yang dilakukan BPK RI meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 pasal 9, 10, dan 11 BPK RI antara 
lain wewenang, yaitu : 

a.  Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta 
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

b.  Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan 
oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

5  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.
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c.  Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan 
barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan 
dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap 
perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan negara;

d.  Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib 
disampaikan kepada BPK RI;

e.  Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah 
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang 
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara;

f.  Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara;

g.  Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK 
RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;

h.  Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP); 

i.  Memberi pertimbangan atas rancangan Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

j.  BPK RI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara 
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/
BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan negara;

k.  Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK 
RI berwenang memantau:

(1).  Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan 
oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
dan pejabat lain;

00000 ANAO - BAHASA.indb   33 23/12/2013   15:49:27



34

(2).  Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada 
bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau 
badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah 
ditetapkan oleh BPK; dan

(3).  Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang 
ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.

l.  Memberikan pendapat kepada DPR RI, DPD RI, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, 
BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, 
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

m.  Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/
daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Daerah; dan/atau

n.  Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai 
kerugian negara/daerah.

ANAO sendiri, dengan berdasarkan payung hukum yang ada (terakhir 
dengan Auditor-General Act 1997), tugas utamanya adalah melakukan 
pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja program dan pengelolaan. 
Lingkup tugasnya sendiri memeriksa entitas-entitas pada pemerintah 
federal dan entitas dari negara bagian dan sektor swasta yang menerima 
uang dari pemerintah federal. Artinya, entitas-entitas yang diperiksa 
ANAO biasanya terbatas di pemerintah tingkat pusat saja. Sementara, 
entitas-entitas di negara-negara bagian diserahkan kepada Auditor-Auditor 
General pada masing-masing provinsi.  

Selain itu, entitas-entitas yang diperiksa ANAO juga dikategorikan menjadi 
dua: ‘klien primer’ dan ‘klien sekunder’. 

Berdasarkan hal itu, walaupun Parlemen Australia adalah klien utama, 
pemerintah dan institusi publik pun menjadi klien kedua dan penting bagi 
ANAO. Seperti disebutkan sebelumnya, ANAO melaksanakan pemeriksaan 
keuangan terhadap seluruh elemen pemerintah pusat Australia. ANAO 
melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan secara konstruktif 
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“Kedudukan ANAO di Australia berbeda dengan BPK RI di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang berbeda. 

Indonesia dengan sistem negara kesatuan republik-nya, 

sedangkan Australia merupakan negara persemakmuran 

yang bersifat federal. 
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dan konsultatif. Pendekatan secara konstruktif, ANAO dalam melakukan 
pemeriksaannya selalu memberikan masukan yang konstruktif secara 
objektif pada area-area mana saja yang perlu diperbaiki pada entitas yang 
diperiksanya. Pendekatan konsultatif diimplementasikan dengan menerima 
masukan Komite Gabungan Akuntantabilitas Publik dan Audit (JCPAA), 
dan pandangan dari institusi serta pemangku kepentingan. 

ANAO memiliki kewenangan memperoleh akses informasi dan dokumen 
dari Pemerintah Persemakmuran sebagai Pemerintah Federal. Tugas 
ANAO pun ditentukan oleh standar auditing yang mengadopsi standar 
yang diterapkan lembaga profesi audit di Australia. Berdasarkan standar 
ini; laporan pemeriksaan kinerja, laporan pemeriksaan keuangan dan audit 
kualitas dibuat untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Adapun 
tingkat kualitas aktual dapat diperoleh dengan memperhatikan beberapa 
faktor, seperti: subyek yang diaudit; keterbatasan dari pengawasan internal; 
penggunaan uji coba ; serta masalah biaya.

Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi, BPK RI terdiri dari sembilan Anggota BPK RI, 
dan memiliki satu Ketua dan satu Wakil Ketua yang merangkap sebagai 
Anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari kesembilan anggota 
tersebut. Sifat kepemimpinan BPK RI berdasarkan kolektif kolegial, 
dimana dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-
sama oleh kesembilan anggota BPK RI melalui Sidang BPK RI. 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK RI dibantu oleh 
Pelaksana BPK RI yang terdiri dari: Sekretariat Jenderal (Setjen); Inspektorat 
Utama (Itama); Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, 
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang 
dan Diklat); Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum 
Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum); tujuh Auditorat 
Utama Keuangan Negara (AKN); 33 Perwakilan BPK RI; dan Staf Ahli. 

Setjen BPK RI bertugas menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran 
BPK RI; pembinaan administrasi dan pelayanan administrasi; serta 
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mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk 
kelancaran tugas dan fungsi BPK RI serta pelaksana BPK RI. Sekretariat 
Jenderal ini dipimpin oleh pejabat eselon I yang disebut Sekretaris Jenderal 
(Sekjen). Membawahi satuan-satuan kerja eselon II, yaitu: Biro Sekretariat 
Pimpinan, Biro Humas dan Luar Negeri, Biro Sumber Daya Manusia, Biro 
Keuangan, Biro Teknologi Informasi, dan Biro Umum. 

Itama BPK RI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK RI. Dipimpin oleh seorang 
pejabat eselon I yang disebut Inspektur Utama (Irtama). Membawahi tiga 
satuan kerja eselon II, yaitu: Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat 
III. 

Ditama Revbang BPK RI bertugas menyelenggarakan perencanaan 
strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, 
penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pemeriksaan 
keuangan negara. Dipimpin oleh pejabat eselon I yang disebut Kepala 
Direktorat Utama (Kaditama). Membawahi satuan-satuan kerja eselon 
II, yaitu: Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, 
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Direktorat Penelitian dan 
Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan. 

Ditama Binbangkum BPK RI bertugas memberikan konsultasi dan bantuan 
hukum kepada Anggota BPK RI dan Pelaksana BPK RI, legislasi, pelayanan 
informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian 
negara/daerah. Dipimpin seorang pejabat eselon I yang disebut Kaditama. 
Membawahi dua satuan kerja eselon II, yaitu: Direktorat Konsultasi Hukum 
dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah dan Direktorat Legislasi, 
Analisis, dan Bantuan Hukum. 

AKN BPK RI merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan, baik 
itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu. BPK RI memiliki tujuh AKN yang memiliki 
tugas pemeriksaan di bidang yang berbeda-beda. Masing-masing dari 
ketujuh AKN itu dipimpin oleh pejabat setingkat eselon I yang disebut 
dengan Auditor Utama (Tortama). Ketujuh Tortama ini bertanggung jawab 
kepada tujuh Anggota BPK RI. Setiap AKN membawahi beberapa satuan 
kerja pemeriksaan setingkat eselon II yang membidangi obyek-obyek 
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pemeriksaan.  

Sebaliknya, struktur organisasi ANAO terlihat lebih sederhana. Organisasi 
ANAO terbagi ke dalam tiga kelompok fungsional: The Assurance Audit 
Services Group (AASG), The Performance Audit Service Group (PASG), 
dan The Corporate Services Group (CSG). Pembagian AASG dan PASG 
dalam struktur organisasi ANAO ini menggambarkan dua jenis audit yang 
dilakukan oleh ANAO.

AASG bertugas memberikan opini atas laporan keuangan entitas 
yang diperiksa. Satuan kerja ini fokus pada pemberian opini laporan 
keuangan. Tugasnya menyediakan layanan atas audit laporan keuangan 
dan administrasi secara independen bagi seluruh institusi pemerintahan 
nasional atau federal di Australia. Selain itu, tugasnya juga meliputi 
penyediaan teknologi informasi untuk keperluan audit dan proyek lain  
misalnya menyusun laporan tahunan, 

PASG melakukan audit kinerja. Kontribusinya untuk memperbaiki 
administrasi dan akuntabilitas sektor publik dengan melakukan audit 
kinerja pada institusi pemerintah di Australia serta membuat publikasi 
terkait.

Sedangkan CSG menyediakan dukungan administrasi dan teknis. Selain 
itu, kelompok ini bertugas dalam melakukan review atas penjaminan 
mutu (quality assurance) hasil pemeriksaan ANAO. Bisa dikatakan, CSG 
ini merupakan satuan kerja pendukung bagi satuan kerja pemeriksaan 
keuangan dan satuan kerja pemeriksaan kinerja serta kerja ANAO secara 
keseluruhan. 

CSG ini terdiri dari dua satuan kerja, yaitu: Professional Services Branch 
(PSB) dan Corporate Management Branch (CMB). PSB mendukung 
penyusunan laporan hasil audit dengan memberikan bantuan teknis 
kepada satuan-satuan kerja pemeriksaan atau audit. Dengan kata lain 
Cabang Layanan Profesional ini menyediakan layanan profesional seperti 
dukungan teknis, penjaminan kualitas, laporan berkala profesional serta 
seminar teknis. Sementara CMB memberikan nasehat dan layanan kepada 
seluruh divisi ANAO. Dengan kata lain, Cabang Manajemen Perusahaan 
ini menyediakan dukungan administratif, seperti fungsi satuan kerja 
pendukung di  BPK RI. Fungsi pendukung disini termasuk koordinasi 
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kegiatan dengan BUMN, sumber daya manusia, keuangan, hubungan 
dengan pihak luar, dukungan teknologi informasi serta layanan organisasi.

Di sisi lain, ANAO memiliki empat area hasil kunci (Key Result Area): 
Klien (Clients), yang terdiri dari Parlemen sebagai klien utama ANAO dan 
entitas di pemerintahan; produk berupa hasil audit dan pelayanan audit 
(Products and Services); pegawai (People); dan kinerja bisnis (Business 
Performance).

Elemen penting dalam struktur ANAO adalah Dewan Manajemen 
Eksekutif, yang dipimpin oleh Auditor-General. Fungsi dari Dewan ini 
untuk memimpin ANAO dalam menjalankan tugas dan strateginya sesuai 
rencana organisasi dan membantu Auditor-General memenuhi tanggung 
jawabnya sesuai Undang-Undang Auditor General Tahun 1997 (Auditor-
General Act 1997) dan Undang-Undang Akuntabilitas dan Manajemen 
Keuangan Tahun 1997 (Financial Management and Accountability Act 
1997). 

Parlemen Australia mempunyai panitia khusus untuk menerima dan 
mempertimbangkan laporan dan pekerjaan ANAO bernama JCPAA 
Australia. Panitia ini disebut Joint Committee karena memiliki anggota 
dari House of Representatives (DPR) dan the Senate (DPD).

 Di JCPAA juga merupakan komite audit dari Parlemen, sama seperti di 
setiap lembaga di Australia lainnya juga memiliki komite audit. Sebagai 
contoh komite audit di ANAO yang bernama audit and fraud control 
committee mengawasi persiapan LK ANAO, internal audit dan efektivitas 
dalam mencegah korupsi. Komite ini memberikan konsultasi kepada 
auditor general mengenai efektivitas anggaran. Komite Audit dipimpin 
oleh Anggota Eksternal Independen.

Adanya satuan kerja pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang 
masing-masing terpisah dan berdiri sendiri adalah proses perubahan struktur 
organisasi yang dilakukan ANAO. Sebelumnya, ANAO juga memiliki 
model seperti di BPK RI, yaitu unit kerja auditorat yang melaksanakan 
tugas pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja.

Namun, dengan berjalannya waktu, ANAO menemukan bahwa laporan 
keuangan semakin kompleks. Sementara, topik pemeriksaan kinerja lebih 
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beragam. Akhirnya, ANAO memutuskan untuk memisahkan dua area kerja 
tersebut agar lebih fokus. Salah satu konsekuensi perubahan ini, seperti 
terlihat pada unit kerja pemeriksaan kinerja, banyak auditor yang memiliki 
latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Kebanyakan 
mereka bukan akuntan.  

Secara organisasi, ANAO dikepalai oleh seorang Auditor-General yang 
ditunjuk oleh Gubernur-Jenderal atas rekomendasi Menteri Keuangan, dan 
setelah  berdiskusi dengan JCPAA dengan masa jabatannya selama sepuluh 
tahun. Gubernur-Jenderal ini merupakan bagian dari Parlemen Australia. 
Walau ditunjuk oleh Parlemen, namun Auditor-General merupakan pejabat 
yang independen atau bebas dari pengaruh Parlemen dan juga pemerintah 
Australia. 

Tugas dan fungsinya diatur dalam Auditor-General Act 1997 (Undang-
Undang Auditor-General Tahun 1997). Undang-undang tersebut diterbitkan 
pada tahun 1997 yang mendefinisikan peran dari Auditor-General ANAO 
yang dikenal sebagai ‘Independent Officer of the Parliament’. ANAO 
sendiri secara organisasi mendukung tugas Auditor-General. 

Fungsi dan tugas utama Auditor-General berdasarkan Auditor-General 
Act 1997 yakni melakukan audit laporan keuangan badan Persemakmuran, 
otoritas, perusahaan dan lainnya berdasarkan Financial Management and 
Accountability Act 1997 (Undang-Undang Manajemen dan Akuntabilitas 
Keuangan tahun 1997). Dengan kata lain, berdasarkan undang-undang 
tersebut, Auditor-General bertanggung jawab melakukan audit terhadap 
seluruh aktivitas institusi sektor publik pemerintah nasional atau federal. 
Selain itu, melakukan audit kinerja yang hasilnya disampaikan kepada 
Parlemen.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK RI secara keseluruhan disampaikan kepada 
DPR RI, DPD RI, serta pemerintah. Artinya, secara berkala, BPK 
RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 
pemerintah dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester yang disertai Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) ke DPR RI, DPD RI, dan pemerintah dan/atau 
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entitas yang diperiksa. Setelah LHP disampaikan kepada DPR RI dan DPD 
RI, maka LHP tersebut menjadi terbuka untuk publik.  

LHP-LHP tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS). Ada sekitar lebih dari 700 entitas yang diperiksa BPK RI, dalam satu 
semester. Sebagian besar hasil pemeriksaan keuangan entitas yang diperiksa 
dirangkum dalam IHPS pertengahan tahun. Sementara hasil pemeriksaan 
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dirangkum awal tahun. 
Khusus hasil pemeriksaan investigatif, BPK RI menyerahkannya kepada 
aparat penegak hukum.

Secara konstruktif, pemeriksaan BPK ini memuat rekomendasi-
rekomendasi atas temuan-temuan dalam pemeriksaan. Tujuannya agar 
entitas yang diperiksa BPK RI dapat menindaklanjuti rekomendasi yang 
diberikan. Sehingga dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan kinerja 
masing-masing entitas. BPK RI memantau tindak lanjut rekomendasi 
tersebut yang dilakukan entitas yang diperiksa, dan hasil pemantauan BPK 
RI tersebut dimuat dalam IHPS yang dilaporkan kepada DPR RI dan DPD 
RI. 

ANAO sendiri seluruh hasil pemeriksaan keuangannya disampaikan 
kepada parlemen dua kali dalam setahun. Untuk jumlah entitas yang 
diperiksa, BPK RI lebih banyak yaitu lebih dari 700 entitas. ANAO 
hanya memeriksa 266 entitas yang berada di bawah Pemerintah Australia, 
khususnya, menyangkut laporan keuangan. 

ANAO menyampaikan laporan pemeriksaan kinerja segera setelah 
pelaporan selesai. Setiap satu topik pemeriksaan kinerja akan dituangkan 
dalam sebuah laporan. ANAO menghasilkan sekitar 50 laporan pemeriksaan 
kinerja setiap tahun. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Parlemen, 
menteri yang bersangkutan, kepala entitas yang bersangkutan, dan mitra 
persemakmuran yang dalam hal ini diwakili direktur atau manajer senior. 
Hasil pemeriksaan juga terbuka untuk publik. Setiap laporan pemeriksaan 
juga diunggah dalam website pada hari yang sama penyampaian ke 
Parlemen. 

00000 ANAO - BAHASA.indb   41 23/12/2013   15:49:28



42

UUD 1945 yang mengatur BPK RI terdapat pada Bab VIIIA 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23E, 23F, dan 23G. 
Bunyi dari ketiga pasal itu sebagai berikut: 

Pasal 23E
(1)  Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 
Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2)  Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3)  Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

 Pasal 23F
(1)  Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2)  Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota.

Pasal 23G
(1)  Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, 

dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 
diatur dengan undang-undang.
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Latar Belakang

Pemeriksaan keuangan6 bagi BPK RI bukan hal baru. Sejak berdiri, BPK 
RI sudah melaksanakannya. Meskipun pelaksanaan dan hasil pemeriksaan 
keuangan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku. 
Apalagi, pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah dan 
badan lain yang diatur dalam undang-undang merupakan pemeriksaan 
yang wajib dilakukan BPK RI setiap tahunnya dan ditentukan batas waktu 
pemeriksaannya.7 

Pemeriksaan keuangan dalam arti pemeriksaan atas laporan keuangan yang 
lengkap dilakukan BPK RI pada Tahun 2005. Hal ini sebagai pelaksanaan 
pertama kali paket UU bidang keuangan negara yang mengharuskan 
pemerintah untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
dalam suatu laporan keuangan. Komponen dalam laporan keuangan yang 
diperiksa oleh BPK RI ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, arus 
kas, dan catatan atas laporan keuangan.

6  Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan yang disusun 
oleh entitas yang diperiksa BPK RI. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas ini pada 
dasarnya adalah bentuk akuntabilitas entitas dalam mengelola uang negara. 

7  Di antaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pemeriksaan 
atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK 
RI.
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Sebagai pelaksanaan paket UU bidang Keuangan Negara, setiap tahun 
BPK RI melaksanakan pemeriksaan atas 87 laporan keuangan pemerintah 
pusat dan 524 pemerintah daerah (33 provinsi dan 491 kabupaten/kota). 

Standar Akuntansi dan Standar Pemeriksaan 

Dalam pemeriksaan keuangan, BPK RI memperhatikan dua standar, yaitu 
standar akuntansi dan standar pemeriksaan. Standar akuntansi digunakan 
untuk menilai atau sebagai kriteria kewajaran suatu laporan keuangan 
yang disusun oleh entitas. Untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah menetapkan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah setelah memperoleh 
pertimbangan dari BPK RI. Hal ini diharuskan dalam Pasal 32 UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 8

Pemeriksaan keuangan BPK RI sendiri dilakukan sesuai dengan standar 
pemeriksaan. Standar pemeriksan ditetapkan oleh BPK RI setelah 
melakukan konsultasi dengan Pemerintah. BPK RI menetapkan Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam Peraturan BPK RI No. 1 
Tahun 2007. Terkait pemeriksaan keuangan, BPK RI mengacu pada standar 
umum, standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, dan standar pelaporan 
pemeriksaan keuangan yang diatur dalam SPKN.

Hasil dari pemeriksaan keuangan berupa opini, yaitu satu di antara empat 
opini: (1)Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), (3) Tidak Wajar (TW), dan (4) disclaimer atau Tidak Memberikan 
Pendapat (TMP). Opini tersebut diberikan BPK RI atas laporan keuangan 
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku atau SAP.

8  Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003  - (1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun 
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2) Standar akuntansi 
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang 
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
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Tantangan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK RI

Untuk menjalankan mandat pemeriksaan keuangan sesuai dengan 
perundang-undangan, BPK RI menghadapi tantangan yang cukup tinggi 
terkait dengan waktu, jumlah entitas yang diperiksa, dan kedalaman 
cakupan pemeriksaan. 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BPK RI hanya memiliki 
dua bulan sejak BPK RI menerima laporan keuangan dari pemerintah 
tersebut, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya objek pemeriksaan. Di 
samping waktu, BPK RI harus melakukan pemeriksaan seluruh laporan 
keuangan pemerintah pada semester I setiap tahun, khususnya bulan April 
dan Mei, yang memiliki konsekuensi untuk mempersiapkan sumber daya 
pemeriksaan yang matang. 

Bayangkan saja, BPK RI punya kewajiban memeriksa Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 
(LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jumlahnya 
mencapai lebih dari 600 entitas setiap tahunnya. Di samping itu, BPK RI 
juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BI, Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS), dan badan lain yang diatur dalam UU. Pemeriksaan ini 
juga dilakukan dalam waktu yang diatur dalam UU terkait, seperti selama 
tiga bulan dan pada semester I setiap tahun.

Dengan jumlah objek pemeriksaan yang banyak; waktu yang terbatas; dan 
pelaksanaan yang bersamaan pada semester I; pemeriksaan keuangan oleh 
BPK RI menghadapi tantangan terkait dengan ketersediaan pemeriksa dan 
kualitas hasil pemeriksaan. 

Terkait sumber daya manusia, BPK RI menghadapi tantangan dari sisi 
jumlah pemeriksa yang dibutuhkan pada semester I dengan kompetensi 
pemeriksaan keuangan serta kecukupan komposisi peran pemeriksa 
dalam tim pemeriksa, seperti: pengendali mutu, pengendali teknis, ketua 
tim, dan anggota tim. Perlu diketahui, sebagian besar pemeriksa BPK RI 
masih cukup muda karena pengembangan organisasi baru terjadi pada 
tahun 2000-an, setelah reformasi atau lima tahun, sebelum pemeriksaan 
keuangan ini dilakukan. Jadi, banyak pemeriksa BPK RI yang masih pada 
posisi anggota tim.  
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Pengembangan Kapasitas di BPK RI

A. Kompetensi Pemeriksa 

Tantangan di bidang sumber daya pemeriksa dihadapi BPK RI dengan 
mengembangkan program peningkatan kapasitas pemeriksa keuangan. 
Pengembangan kapasitas BPK RI melalui program pelatihan dilakukan 
oleh  Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI. 

rogram pelatihan tersebut meliputi antara lain: pelatihan anggota tim, 
ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu, dan pelatihan pemeriksaan 
keuangan pemerintah (workshop). Selain itu juga terdapat program 
diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa, penyusunan kompetensi teknis, 
diklat sertifikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau 
International Financial Reporting Standards (IFRS), dan diklat pendukung 
lainnya.  

Pelatihan tersebut tidak hanya dilakukan di Pusdiklat BPK RI di Jakarta, 
tetapi di Balai Diklat di Medan, Yogyakarta, dan Makasar, khususnya untuk 
pemeriksa di perwakilan BPK RI yang tersebar di 33 provinsi. 

B. Metodologi Pemeriksaaan  

Selain pelatihan, BPK RI juga mengembangkan berbagai pedoman 
pemeriksaan terkait dengan metodologi pemeriksaan keuangan. Di 
antaranya petunjuk pelaksanaan (juklak) pemeriksaan keuangan. 
Turunan dari  petunjuk pelaksanaan ( juklak) pemeriksan keuangan ini, 
BPK RI juga telah mengembangkan petunjuk teknis (juknis) penetapan 
materialitas, penilaian risiko, sampling, Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
dan sebagainya. 

Juklak pemeriksaan keuangan dengan turunannya yang tertuang pada 
beberapa juknis tersebut merupakan kerangka besar dari metodologi 
pemeriksaan keuangan di BPK RI. Juklak pemeriksaan mengatur langkah-
langkah pemeriksaan mulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan 
pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk mengatur langkah-
langkah lebih detail dari tahapan pemeriksaan tersebut, dibuatlah beberapa 
Juknis. Dari juklak pemeriksaan keuangan dan juknis-juknisnya ini 
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menjadi pedoman bagi pemeriksa BPK RI dalam menjalankan pemeriksaan 
keuangan. Termasuk di dalamnya menggunakan pendekatan Risk Based 
Audit (RBA). 

BPK RI juga mengembangkan pengaturan atas working paper atau kertas 
kerja pemeriksaan (KKP). Biasa disebut juklak KKP. Juklak KKP ini berisi 
pengaturan KKP yang sistematis dan terstruktur dari sisi perencanaan, 
pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. 

Selain itu, BPK RI telah mengembangkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan 
(SIAP) LKPD. Termasuk software pemeriksaan khusus LKPD. SIAP 
LKPD ini pada dasarnya penyusunan KKP secara elektronik atau e-KKP 
untuk LKPD. 

C. Pemeriksaan Berbasis Risiko (RBA)

Di antara pengembangan metodologi yang penting bagi BPK RI dalam 
melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan tantangan di atas adalah 
pengembangan metodologi pemeriksaan berbasis risiko atau RBA.

Inisiasi pengembangan RBA dimulai dengan mempelajari best practices 
yang dilakukan oleh ANAO. RBA sendiri adalah sebuah metodologi 
pemeriksaan yang mempertimbangkan tingkat risiko yang terjadi pada 
entitas terperiksa, dimana risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan 
kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

 Dalam konteks ini, RBA merupakan metode pemeriksaan keuangan yang 
dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan 
pemeriksaan. Dengan RBA, pemeriksa akan fokus untuk melakukan 
pengujian pada area yang berisiko. 

Area yang berisiko tersebut tercermin dalam besaran anggaran; proses 
bisnisnya; pos-pos anggaran; peraturan yang terkait dengan entitas yang 
diperiksa; pimpinan manajemennya; dan yang hal-hal yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan suatu entitas. 

Proses RBA dimulai dengan mengidentifikasi, menilai dan menetapkan 
risiko signifikan. Selanjutnya pemeriksa menguji bagaimana pengendalian 
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risiko yang disiapkan oleh entitas. Hasil dari pengujian pengendalian 
risiko digunakan untuk membuat program pemeriksaan (P2) yang menjadi 
pedoman bagi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Pengembangan Kapasitas Melalui Skema GPF

A. Pilot Project

Pada GPF Tahap I, untuk penguatan kapasitas pemeriksaan keuangan 
BPK RI, ANAO membantu pengembangan RBA melalui workshop dan 
pilot project. Pada 11-24 November 2007 dilakukan workshop tahap 
perencanaan pemeriksaan untuk piloting tiga objek pemeriksaan untuk 
Tahun Anggaran (TA) 2008, yaitu: pemeriksaan LKPP, Laporan Keuangan 
(LK) Kementerian Keuangan, dan LK Perseroan Terbatas Pelayaran 
Nasional Indonesia (PT Pelni). 

Setelah itu, dilakukan piloting tahap pelaksanaan pemeriksaan pada 2-7 
Maret 2008. Lalu, tahap pelaporan audit pada 23-27 Juni 2008. Dalam 
piloting tersebut, ANAO mengirimkan empat instrukturnya: Brandon Jarret, 
Jocelyn Ashford, Susan Knox, dan Amy Fox sebagai bentuk technical 
assistance. Mereka datang ke BPK RI untuk membantu peserta piloting 
dalam memahami konsep RBA agar mampu melakukan pemeriksaan 
dengan pendekatan RBA. Salah satunya dengan memperkenalkan 
metodologi RBA yang digunakan ANAO serta penerapan RBA dalam 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan ANAO di Australia. Selain itu, 
mereka juga melakukan pendampingan pemeriksa BPK RI pada saat 
melakukan pemeriksaan. 

Kemudian diadakan tiga workshop berturut-turut. Pada 15-24 September 
2008, diadakan workshop umum tentang RBA. Lalu, workshop pilot 
project pemeriksaan LKPP, LK Kementerian Keuangan, dan LK PT 
Pelni TA 2009 yang diselenggarakan pada 16-24 September 2008. Dalam 
workshop ini sendiri disampaikan konsep risiko; penilaian risiko; penetapan 
tingkat risiko; hubungan antar risiko, materialitas dan kecukupan bukti 
pemeriksaan.
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Hasil dari workshop pilot project pemeriksaan keuangan tersebut kemudian 
dipresentasikan kepada jajaran manajemen senior di BPK RI. Presentasinya 
diselenggarakan pada 24 September 2008. Lanjutan dari workshop 
pilot project pemeriksaan tersebut adalah piloting tahap pelaksanaan 
pemeriksaan dan tahap pelaporan pemeriksaan. 

Secara umum, pengiriman delegasi ANAO pada workshop piloting 
pemeriksaan keuangan atas LKPP, LK Kementerian Keuangan, dan LK PT 
Pelni dalam dua tahun anggaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
pendampingan. Khususnya, memberikan pendampingan penerapan 
RBA untuk piloting pemeriksaan BPK RI atas LKPP, LK Kementerian 
Keuangan dan LK PT Pelni TA 2008 dan 2009.9 Dengan adanya asistensi 
ini membantu pemeriksa BPK RI dalam membangun metodologi RBA dan 
model penilaian risiko (template RBA).

Pada 25-26 September 2008, diselenggarakan workshop RBA yang salah 
satu isinya mengenai pemanfaatan dukungan information technology (IT) 
auditor dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan. Hal ini penting karena 
teknologi informasi (TI) yang sedemikian berkembang perlu diakomodir 
oleh pemeriksa. Dengan pemanfaatannya, proses pemeriksaan BPK RI 
akan lebih efektif dan efisien. 

Pada 12-14 Januari 2010, dilaksanakan kegiatan capacity building 
pemeriksaan keuangan BPK RI. ANAO mengirimkan delegasinya: Wayne 
Jones dan Jocelyn Ashford. Wayne Jones merupakan Direktur Eksekutif 
Pemeriksaan berbasis Teknologi Informasi (Executive Director IT Audit) 
ANAO. Sementara Jocelyn Ashford adalah Direktur Eksekutif AASG. 

B. Workshop

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rentang 12-
14 Januari 2010, yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada hari pertama, 
12 Januari 2010 adalah Workshop Pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun 
2009 di auditorium Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta. Pada acara 
workshop tersebut, delegasi ANAO memberikan presentasi tentang filosofi 
9  Alasan dilakukan piloting selama dua tahun anggaran tersebut untuk melihat sejauh mana 

perubahan signifikan dari pemanfaatan piloting pemeriksaan dari tahun pertama (2008) dan 
tahun kedua (2009) dengan menggunakan metodologi RBA.  
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pendekatan RBA, teknik sampling dan materialitas. Peserta workshop 
adalah para pemeriksa BPK yang akan mengikuti LKPP dan LKKL tahun 
2009. 

Dalam workshop LKPP/LKKL, ANAO memaparkan tentang pelaksanaan 
audit keuangan di ANAO. Terutama, penerapan RBA di sana. Adapun 
hal-hal yang disampaikan di seputaran financial reporting framework di 
ANAO dan pendekatan RBA. 

Di ANAO sendiri, pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga fase yaitu 
planning, interim dan final. Terkait RBA, pemahaman ANAO atas risiko 
audit terdapat di business/entity level, process level, dan transaction 
level. Dalam hal materialitas, ANAO menggunakan overall materialitas 
untuk memperkirakan materialitas perencanaan, menentukan tipe, 
waktu dan jumlah prosedur audit yang dilakukan dalam setahun dan 
mengidentifikasikan serta menilai misstatement. Selain itu, ANAO biasa 
menggunakan non statistical atau statistical sampling methods.

Hari kedua, 13 Januari 2010, diselenggarakan diskusi tentang juknis 
pemeriksaan keuangan dengan Direktorat Litbang BPK RI. Pada 
kesempatan tersebut, Litbang memberikan presentasi tentang juklak 
pemeriksaan keuangan di BPK RI, teknik sampling, materialitas dan 
risiko audit. Selain itu, dibahas juga tentang Computerized Assisted Audit 
Technique (CAAT).

Delegasi ANAO kemudian memberikan masukan mengenai pengembangan 
juknis pemeriksaan yang sedang dikembangkan oleh BPK RI. Salah satu 
masukan yang mereka sampaikan adalah mengenai hubungan antara 
tingkat risiko dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan audit keuangan. 
Selain itu, memberikan masukan mengenai identifikasi risiko fraud dalam 
pelaksanaan audit keuangan.

Lalu, dilakukan courtesy call dengan Sekretaris Jenderal BPK RI. 
Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi tentang pengembangan capacity 
building pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja di BPK RI 
dengan Ditama Revbang Diklat (Pusdiklat dan Litbang) dan alumni 
secondee10 pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja periode 2007-
2009. Dalam diskusi dibahas mengenai bagaimana capacity building 

10  Secondee adalah orang yang terpilih untuk mengikuti program secondment.
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di BPK RI, terutama dalam pengembangan audit keuangan dan kinerja 
dengan memanfaatkan hasil kerja sama antara BPK RI dan ANAO yang 
telah dilaksanakan selama ini. 

Hari ketiga, 14 Januari 2010, delegasi ANAO memberikan asistensi khusus 
kepada assigned tim dari peserta workshop LKPP/LKKL di auditorium 
Pusdiklat, Kalibata. Tim peserta workshop yang diberi asistensi khusus 
tersebut, yaitu: Tim Audit Laporan Keuangan Kementarian Agama dan 
Tim Audit Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam 
kegiatan tersebut delegasi ANAO memberikan masukan mengenai 
penerapan RBA di kedua departemen tersebut. Terutama dalam hal 
pemilihan sampling dan pelaksanaan pengujian pengendalian.

Acara dilanjutkan dengan diskusi tentang quality assurance di BPK RI 
dengan Tim dari Itama. Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti studi 
banding yang dilakukan oleh tim Itama ke ANAO pada bulan November 
2009.

Dalam diskusi tentang quality assurance, Itama menyampaikan bahwa 
Itama memiliki dua peran yaitu sebagai internal pemeriksa sekaligus 
sebagai pemantau quality assurance. Sementara delegasi ANAO 
menyatakan bahwa di ANAO, terdapat sebuah committee yang secara 
khusus menangani sistem quality assurance. Sedangkan internal audit, 
digunakan ANAO untuk menyusun audit agar lebih fokus dan straight 
forward.

 Pada GPF Tahap II, area yang dikerjasamakan adalah pemeriksaan keuangan 
dan jaminan kualitas hasil pemeriksaan keuangan (quality assurance) di 
tataran manajerial dan teknis. Penerapan e-audit yang dicanangkan BPK RI 
juga mendapatkan imbas positif dalam kerja sama bilateral BPK RI-ANAO 
dalam payung GPF Tahap II ini. 

Seperti pada 24-25 November 2011, diselenggarakan kegiatan terkait 
pemanfaatan TI untuk pemeriksaan, hal yang terkait juga dengan 
penerapan e-audit di BPK RI. Unit kerja BPK RI yang bertugas dalam 
mengembangkan e-audit menyelenggarakan forum berbagi pengetahuan 
dan pengalaman tentang audit dengan menggunakan sistem informasi 
dengan delegasi dari ANAO dan Office of Auditor-General of West 
Australia (OAG WA) atau kantor audit negara bagian Australia Barat. 
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“Lebih lanjut dikatakan Brandon Jarret, oleh karena keterbatasan tes kontrol,

maka perlu dilakukan IT General Controls. Biasanya, 

IT Control hanya memberikan gambaran singkat saja. 

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih banyak, 

perlu dilakukan tes terhadap kontrol tidak langsung 

yang mengendalikan aplikasi TI. 

Hal inilah yang disebut IT General Control, 

dan IT auditor harus menguasainya. 
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Sebagai narasumber forum tersebut adalah Direktur Eksekutif PSB ANAO 
Brandon Jarrett, Direktur Audit Sistem Informasi (Director of Information 
System Audit) OAG Australia Barat, Peter Bouhlas dan Paul Nicoll, Subject 
Matter Expert ANAO. Pada umumnya, ketiga narasumber memaparkan 
tentang pemanfaatan TI untuk pemeriksaan keuangan di ANAO dan OAG 
serta penerapan e-audit di OAG. 

Tujuan diselenggarakannya forum diskusi ini sendiri adalah berbagi 
pengetahuan dan pengalaman ANAO dan OAG Australia Barat dalam 
melakukan audit dengan pendekatan sistem informasi. Pengetahuan dan 
pengalaman ANAO dan OAG Australia Barat ini yang dinilai relevan 
dengan implementasi e-audit di BPK RI.11

Kunjungan delegasi ANAO dan OAG Australia Barat yang dijadikan sebagai 
narasumber pada forum tersebut merupakan bagian dari pengembangan 
kapasitas piloting e-audit atas pemeriksaan laporan keuangan interim 
Semester I TA 2011; sebagai implementasi kerja sama bilateral antara BPK 
11  BPK RI sendiri dalam semester II TA 2011, tengah melakukan piloting pelaksanaan e-audit 

atas pemeriksaan laporan keuangan interim semester I TA 2011. Beberapa tim audit dari 
setiap AKN terlibat dalam piloting ini.

Executive Director Performance Service Branch 
ANAO, Brandon Jarrett dan Director of Information 
System Audit , Office of the Auditor General (OAG) 
Australia Barat, Peter Bouhlas melakukan courtesy 
call dengan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo
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RI dan ANAO di bawah kerangka GPF Tahap II; juga sebagai tindak lanjut 
dari pertemuan bilateral antara Ketua BPK RI dengan Ketua OAG WA 
disela-sela keikutsertaan Ketua BPK RI dalam Australasian Conference 
of Auditor-General di Perth pada April 2011.  Counterpart utama dalam 
kunjungan ini adalah Biro TI, Direktorat Litbang, tim pilot e-audit dari 
AKN II dan VII. 12

Kegiatan pada 24 November 2011 adalah presentasi tentang grand design 
BPK atas pelaksanaan e-audit. Presentasi yang disampaikan oleh Kepala 
Biro TI yang menjelaskan mengenai e-audit, yaitu sebuah sistem yang 
memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK-RI (e-BPK) 
dengan sistem informasi internal milik entitas yang diperiksa atau disebut 
dengan e-auditee.13 Sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara 
online antara e-BPK dengan e-auditee yang secara sistematis membentuk 
pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK RI. 
Diuraikan juga mengenai sasaran dan tujuan e-audit; efisiensi kegiatan 
pemeriksaan; efektivitas pelaksanaan pemeriksaan lapangan (field 
audit); proses link and match data auditee; dan pembentukan pusat data 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Presentasi juga disampaikan delegasi ANAO dan OAG WA. Presentasi 

12  Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat AKN V dan VI, Gedung Arsip Lantai 3, 
Kantor Pusat BPK Ri, Jakarta.

13  Istilah e-auditee ini merupakan istilah dari sistem teknologi informasi yang digunakan 
auditee, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Istilah 
auditee sendiri bisa diartikan sebagai entitas atau pihak yang diperiksa oleh yang dalam 
hal ini BPK RI. 

Pertemuan Bilateral dengan Auditor General 
- Western Australia di Perth
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yang disampaikan Brandon Jarrett terkait dengan information technology 
(IT) audit in a risk based audit. Menurutnya, kemajuan teknologi telah 
membuat masyarakat Australia sangat bergantung dengan kemajuan 
teknologi. Bahkan, Pemerintah Australia juga mengadopsi kemajuan 
teknologi dalam menjalankan bisnis prosesnya. Kegiatan ini lebih efisien 
karena tidak memakan waktu, tetapi akan memunculkan risiko yang bisa 
saja disebabkan oleh kegiatan fraud dan staf yang tidak memiliki kapasitas 
yang memadai.

Selain itu, semua entitas pemerintahan Australia menggunakan file yang 
terkomputerisasi untuk memantau dan melaporkan transaksi keuangan. 
Kebanyakan entitas menggunakan tenaga outsource di bidang teknologi 
informasi ke perusahaan swasta. 

Pemerintah Australia sendiri berencana membangun beberapa software 
paling inovatif di dunia. Misalnya, Australian Taxation Office (ATO) 
telah menghabiskan biaya yang cukup besar untuk menangani otomatisasi 
proses penilaian dan pengumpulan pajak pendapatan. Termasuk pengajuan 
pengembalian pajak melalui internet. Di Australia, pengembangan sistem 
TI terbesar yang terjadi dalam lima tahun terkahir adalah di ATO, Australian 
Customs Service (ACS) dan Department of Immigration and Citizenship.

Hal terpenting disampaikannya adalah peran IT audit dalam RBA. 
Dikatakan Brandon Jarrett  bahwa audit dikatakan sukses ketika seorang 
ahli TI terlibat dalam audit dan menggunakan keahlian TI-nya dalam 
menyusun rencana audit.

Hal lain dikatakannya, kerumitan sistem TI pemerintah menuntut 
keterlibatan spesialis TI dalam audit untuk memahami sistem, risiko dan 
memetakan kunci pengendalian atau dikenal dengan IT auditor. ANAO 
sendiri menggunakan IT auditor untuk membantu memetakan proses 
pelaporan keuangan yang sangat bergantung pada teknologi informasi. 
Sebab, entitas pemerintah telah menggunakan teknologi TI yang canggih; 
penggunaan kertas berkurang dan informasi direkam serta ditelusuri dengan 
menggunakan sistem TI. IT auditor sangat diperlukan untuk membantu 
memahami bagaimana proses dan desain-desain tersebut dikendalikan.

Lebih lanjut dikatakan Brandon Jarret, oleh karena keterbatasan tes kontrol, 
maka perlu dilakukan IT General Controls. Biasanya, IT Control hanya 
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memberikan gambaran singkat saja. Untuk dapat memberikan gambaran 
yang lebih banyak, perlu dilakukan tes terhadap kontrol tidak langsung 
yang mengendalikan aplikasi TI. Hal inilah yang disebut IT General 
Control, dan IT auditor harus menguasainya. 

Sementara itu, dalam presentasinya, Peter Bouhlas memaparkan tentang 
audit of information system. Menurut dia, untuk mendukung pengembangan 
IT audit, diperlukan general computer control yang terdiri dari: information 
security, risk management, business continuity, change management, IT 
operations, dan physical security.

Terkait dengan piloting e-audit yang dilaksanakan oleh BPK RI, Peter 
Bouhlas mengatakan, dalam sebuah piloting, penting untuk menentukan 
prioritas utama dari kegiatan tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan aktivitas 
yang dilakukan menjadi terpencar-pencar (scattered) sehingga tujuan 
utama piloting tidak dapat tercapai. 

Peter Bouhlas juga menyatakan, modal utama untuk membangun IT 
audit adalah kemampuan dan lingkungan TI yang mendukung. Untuk 
menyukseskan program piloting, perlu diperhatikan juga kesiapan auditee 
dalam menyiapkan infrastruktur dan kompetensi pegawainya. Dengan kata 
lain, keberhasilan project e-audit bukan hanya ditangan BPK RI, tetapi 
juga bergantung pada kesiapan auditee dalam menyiapkan TI mereka. 
Terakhir, Paul Nicoll menyampaikan bahwa project yang bersifat on going 
memerlukan project management untuk mempermudah pelaksanaannya. 
Sehingga, diperlukan project manager untuk project e-audit ini.

Kegiatan pada 25 November 2011, dilaksanakan presentasi dan diskusi 
tentang pelaksanaan piloting e-audit di BPK RI. Hasil presentasi dan diskusi 
disimpulkan, bahwa piloting e-audit dilakukan pada 17 entitas dan BPK 
memperkenalkan grand design e-audit BPK ke auditee serta pembangunan 
data centre dan command centre yang merupakan tempat dimana data dan 
informasi auditee ditampung. Selain presentasi dan diskusi, kegiatan yang 
dilakukan adalah courtesy call dengan Ketua BPK RI. Dalam kegiatan 
tersebut, delegasi didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Kepala Ditama 
Revbang, Kepala Biro Humas dan LN, Kepala Biro TI dan Kepala Sub 
Direkorat Litbang Pemeriksaan. 
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Dalam kesempatan tersebut, Brandon Jarrett dan Peter Bouhlas berdiksusi 
langsung dengan Ketua BPK RI tentang pelaksanaan pilot project e-audit di 
BPK RI. Juga, masukan dari mereka untuk meningkatkan dan mendukung 
suksesnya piloting e-audit BPK RI, antara lain, perlunya BPK menetapkan 
satu pejabat Eselon sebagai project manager untuk e-audit.

 Pada 29 Oktober - 2 November 2012, ANAO juga mengirimkan dua orang 
delegasi. Mereka adalah Direktur Eksekutif AASG ANAO Puspa Dash dan 
Direktur Senior AASG ANAO Josephine Bushell. 

Kedua pejabat ANAO ini melakukan diskusi dan workshop terkait fraud 
dalam Opini Laporan Keuangan (fraud over financial statement). Diskusi 
melibatkan Direktorat Litbang BPK RI dan AKN II BPK RI. Sementara 
workshop melibatkan Direktorat Litbang, AKN II, Pusdiklat, dan Pejabat 
Eselon 3 sampai dengan Ketua Tim Senior dan Yunior dari kantor pusat dan 
kantor Perwakilan. Khususnya, dari satuan kerja di bidang pemeriksaan 
laporan keuangan.

Pada GPF Tahap II ini pula ANAO mengirimkan subject matter expert di 
bidang pemeriksaan kinerja dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dia adalah 
Paul Nicoll. Ia dikirim ANAO dalam melakukan asistensi secara langsung 
selama rentang waktu lama. Pengiriman seorang ahli ini dikenal dengan 
program deployment. 

C. Program Magang 

Salah satu bentuk kerja sama dalam peningkatan kapasitas pemeriksaan 
keuangan BPK RI adalah dilaksanakannya program magang (secondment) 
pada pemeriksaan keuangan. Program secondment ini dilakukan baik pada 
GPF Tahap I dan II. 

Dalam program magang tersebut, pemeriksa BPK RI yang dipilih 
merupakan pemeriksa yang berhasil lolos seleksi. Seleksi sendiri terdiri 
dari syarat administrasi, tes tertulis dan tes wawancara. Penguji seleksi 
awalnya berasal dari tim BPK RI dan ANAO. Setelah itu penguji juga ada 
yang berasal dari eks secondee.

Terkait dengan seleksi administrasi ini, pemeriksa BPK yang ingin 
diikutsertakan dalam program secondment harus memenuhi beberapa 
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syarat administrasi, diantaranya: memenuhi pangkat/golongan (minimal 
IIIb); lama mengabdi di BPK RI di atas lima tahun; serta berpengalaman 
dalam melakukan pemeriksaan keuangan; berpengalaman menjadi ketua 
tim pemeriksa. 

Adapun proses seleksi yang dilakukan setelah seleksi administrasi, antara 
lain: tes kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan, serta 
kemampuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan (kemampuan teknis). 
Sementara tes wawancara lebih kepada motivasi dan keinginan peserta 
seleksi jika lolos menjadi peserta dalam program magang, serta terkait 
kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru. Juga, komitmen 
penerapan pengalaman calon peserta program secondment setelah magang. 

Para peserta yang lolos seleksi sebelum diberangkatkan ke Australia 
dilakukan persiapan singkat terlebih dahulu. Persiapan singkat ini terkait 
dengan pengenalan ANAO, entitas-entitas yang diperiksa ANAO, termasuk 
kemungkinan para secondee akan memeriksa di entitas-entitas tersebut. 

Pada tiga tahun pertama pelaksanaan kerja sama bilateral BPK RI-ANAO, 
program secondment pemeriksaan keuangan dilaksanakan selama kira-
kira delapan bulan. Delapan bulan ini diambil karena rentang waktu itu 
merupakan siklus kegiatan pemeriksaan di ANAO. Fokus pemeriksaan 
yang dipilih sesuai dengan usulan Tortama BPK RI. Selain itu, disesuaikan 
dengan ketersediaan objek pemeriksaan di ANAO.        

Sebelum dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan di ANAO, secondee 
terlebih dahulu mendapatkan pelatihan atau kursus singkat. Pelatihannya 
berkisar pemahaman mengena tata pemerintahan, Parlemen, sistem 
tata kelola keuangan negara di Australia; metodologi RBA ANAO dan 
standar pemeriksaan keuangan Australia. Selain itu, secondee juga 
diberi pemahaman mengenai budaya di sana, khususnya cara pendekatan 
dengan klien-lembaga ANAO. Juga seluk-beluk organisasi ANAO sampai 
pengenalan ruangan di Kantor ANAO. Setelah itu, baru ditempatkan di unit 
kerja ANAO. 

Selain itu juga ada pelatihan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. 
Termasuk bagaimana penulisan mengenai laporan pemeriksaan. Pelatihan 
tersebut bertujuan untuk menunjang tugas pemeriksaan di sana. 
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Ada juga pendampingan bagi pemeriksa BPK RI yang mengikuti 
secondment. Dimana, secondee akan mendapatkan teman kerja dari 
ANAO yang bisa diajak berdiskusi. Dengan begitu, jika ada kesulitan atau 
permasalahan yang dihadapi secondee ketika magang kerja di ANAO, bisa 
dicari jalan keluarnya.     

D. Pemastian Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Pada GPF Tahap II, salah satu bentuk kerja samanya, ditekankan pada 
pemeriksaan keuangan serta pemastian kualitas hasil pemeriksaan keuangan 
dalam tataran manajerial dan teknis. Pemastian kualitas hasil pemeriksaan 
ini dengan cara mengembangkan quality control dan quality assurance.

Perlu diketahui di sini, terdapat perbedaan dalam penerapan quality control 
dan  quality assurance di BPK RI dan ANAO. Di BPK RI, fungsi quality 
control melekat pada setiap tim pemeriksaan, namun Itama juga melakukan 
reviu atas quality control selain bertanggung jawab atas quality assurance 
atas hasil pemeriksaan BPK RI. Jadi, Itama berfungsi mereviu kualitas dan 
kesesuaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI dengan standar pemeriksaan 
yang berlaku. Sementara di ANAO, quality control atas hasil pemeriksaan 
melekat pada tanggung jawab masing-masing peran dalam tim. Sedangkan 
quality assurance merupakan tanggung jawab AASG. 

Adapun kegiatan dalam kerangka kerja sama BPK RI-ANAO di bidang 
quality control  dan  quality assurance sendiri telah dilakukan sejak 
dilakukannya piloting pemeriksaan keuangan pada tahun 2008. Kegiatan 
lainnya adalah scoping study tentang penerapan quality control  dan quality 
assurance di BPK RI, pada 11 – 15 April 2011. Kegiatan ini merupakan 
tahapan untuk mempelajari bagaimana penerapan quality control  dan 
quality assurance di BPK RI sebagai dasar penyusunan modul training. 

Pengembangan kapasitas ini dilanjutkan dengan penyusunan modul 
training tentang quality assurance di Kantor ANAO, Canberra, Australia, 
pada 20 – 28 Juni 2011. Output dari kegiatan ini adalah modul training. 
Modul Training digunakan untuk workshop di Pusdiklat BPK RI pada 
21 – 30 November 2011 dengan narasumber Brandon Jarret, Executive 
Director PSB ANAO. Tujuan dari training ini adalah untuk membantu 
mengembangkan kapasitas staf Itama atas penjaminan kualitas laporan 
hasil pemeriksaan.
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Implementasi kerja sama dengan ANAO yang terakhir adalah review 
quality assurance atas laporan pemeriksaan keuangan di Kantor BPK RI 
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
oleh dua Senior Director PSB ANAO, Clea Efstathiadis dan Linda Gorrell, 
pada 29 Oktober sampai 11 November 2012. Hasil kunjungan ini adalah 
masukan dari mereka terkait laporan review tim Itama atas laporan hasil 
pemeriksaan BPK RI. 

Hasil yang Dicapai

Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan antara BPK RI dan ANAO dalam 
menjalankan proyek GPF AIPRD dalam bidang pemeriksaan keuangan, 
banyak hal yang didapat BPK RI. Apa yang didapat BPK RI tersebut, 
akan mampu memperkuat BPK RI dalam pemeriksaan keuangannya, baik 
secara kelembagaan, individu, maupun bisnis prosesnya. Salah satu yang 
menonjol adalah pemeriksaan keuangan dengan menerapkan pendekatan 
RBA yang efektif pada seluruh pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Sebelum ada RBA, penentuan sampling hanya berdasarkan besarnya 
jumlah aggaran. Namun setelahnya, sampling juga harus dilihat dari 
riwayat anggaran tersebut. Penentuan risiko harus diperhatikan terutama 
dalam hal fraud risk.

Dalam bidang pemeriksaan keuangan sendiri, BPK RI sebenarnya sudah 
cukup matang dijalankan. Namun, oleh karena jumlah entitas yang diperiksa 
begitu besar -sama halnya dengan objek yang diperiksa- sementara jumlah 
pemeriksa BPK RI terbatas, pendekatan RBA ini penting diterapkan 
BPK RI. Tujuannya, agar pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK RI 
dengan sumber daya terbatas dan jumlah yang diperiksa begitu besar bisa 
dilakukan secara efektif.  

Sebelum RBA diterapkan di BPK RI, pemeriksaan keuangan hanya 
menggunakan teknik sampling atas dasar besarnya jumlah anggaran di 
pos-pos anggaran auditee. Jadi, pemeriksaan BPK ditujukan pada pos-
pos anggaran yang nilainya besar saja. Setelah diterapkannya RBA, 
pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan auditee didasarkan pada pos-
pos anggaran yang dinilai punya risiko terjadinya penyimpangan, dilihat 
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dari riwayatnya, dan lain-lain. Penentuan risikonya sendiri berdasarkan 
pada besarnya kecenderungan risiko fraud (fraud risk). 

Selain itu, dalam bidang pemeriksaan keuangan, BPK RI juga dapat 
melakukan perbaikan pada juklak pemeriksaan keuangan dan penyusunan 
juknis penilaian risiko. Hal lainnya adalah mempelajari penjaminan 
kualitas hasil pemeriksaan atau QA dari ANAO. Dalam hal ini Itama BPK 
RI, sebagai satuan kerja BPK RI yang mempelajarinya dari ANAO. 

Penjaminan kualitas ini bertujuan untuk memastikan review atas 
pemeriksaan keuangan. Jadi, Itama mengontrol pemeriksa BPK RI yang 
menjalankan fungsinya melakukan pemeriksaan keuangan secara maksimal 
dan sesuai standar.  

ANAO juga membantu BPK dalam mempersiapkan pemeriksaan laporan 
keuangan berbasis akrual. Program ini selaras dengan target pemerintah 
Republik Indonesia untuk menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual 
pada tahun 2015. ANAO telah berbagi pengalamannya dalam melakukan 
audit pada masa transisi cash toward acrual basis ke fully accrual.  ANAO 
juga akan memberikan bantuan teknis kepada BPK RI dalam melakukan 
pemeriksaan atas kesiapan pemerintah dalam penerapan pelaporan berbasis 
akrual. 

Workshop on Risk Based Financial Audit di 
Hotel Borobudur Jakarta

00000 ANAO - BAHASA.indb   64 23/12/2013   15:49:40



PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

65

Hal lainnya, berkat implementasi kerja sama bilateral BPK RI-ANAO dalam 
pemeriksaan keuangan ini, BPK RI dapat memperbaiki, menyempurnakan, 
dan menyusun, terkait proses bisnis pemeriksaan keuangan, seperti: juklak 
dan juknis terkait dengan pemeriksaan keuangan dan modul pelatihan 
pemeriksaan keuangan dengan pendekatan RBA. Selain itu, SIAP LKPD 
juga berhasil disusun berkat program secondment pemeriksaan keuangan. 
Sistem ini merupakan sistem berbasis elektronik (e-KKP) khusus untuk 
LKPD. 

Melalui program secondment pemeriksaan keuangan, BPK RI juga 
secara langsung membangun kapasitas pemeriksanya. Pemeriksa BPK RI 
yang dikirim untuk mengikuti program secondment ini menjadi terlatih, 
terdidik, dan berpengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan. 
Khususnya, pengetahuan mereka dalam pemeriksaan keuangan yang 
dilaksanakan ANAO. 

Lebih dari itu, apa yang didapatkan para secondee ini diharapkan dapat 
menularkankannya kepada pemeriksa BPK RI lainnya. Ada transfer 
knowledge. Sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas individu 
secondee, tetapi juga bisa membantu BPK RI secara kelembagaan untuk 
meningkatkan kapasitasnya melalui para pemeriksa BPK RI yang andal. 
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Juklak Pemeriksaan Keuangan             Bab II 

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan  5

07 Langkah perencanaan pemeriksaan meliputi 10 langkah kegiatan, 
yaitu: (1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, 
(2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) 
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, (5) 
Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan 
Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan 
Tertoleransi, (8) Penentuan Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan 
Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program Pemeriksaan 
dan Program Kegiatan Perseorangan. 

Tahap perencanaan 
pemeriksaan terdiri 

dari 10 langkah 

08 Langkah pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, 
yaitu: (1)  Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian 
Sistem Pengendalian Intern, (3) Pengujian Substantif Atas Transaksi & 
Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5) Penyusunan Konsep TP, 
(6) Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis, dan (7)  Penyampaian TP. 

Tahap pelaksanaan 
pemeriksaan terdiri 

dari 7 langkah 

09 Langkah pelaporan pemeriksaan meliputi lima langkah kegiatan, yaitu: 
(1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian 
Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat Entitas Yang 
Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 
dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat 
Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian 
Laporan Hasil Pemeriksaan. 

Tahap pelaporan 
terdiri dari 5 

langkah 

Metodologi Pemeriksaan
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Latar Belakang

Sebelum era reformasi, berdasarkan undang-undang, BPK RI belum 
diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Walau begitu, 
sebetulnya, pemeriksaan kinerja telah dikembangkan BPK RI pada tahun 
1980-an. Pada saat itu, BPK RI menugaskan pemeriksanya mengikuti 
program fellowship di badan pemeriksa Amerika Serikat atau United 
States General Accountability Office (U.S.-GAO). Selanjutnya, BPK RI 
mengundang ahli dari U.S.-GAO untuk memberikan pelatihan di BPK RI. 

Hasil dari pelatihan tersebut, BPK RI mengembangkan suatu pilot audit. 
Tapi, pilot audit tersebut kemudian kurang memberikan kontribusi 
maksimal. Sebab, pilot project pemeriksaan tersebut tidak berhasil 
menerbitkan laporan hasil pemeriksaan, setelah lebih dari satu tahun 
melakukannya. 

Selain itu, pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI sangat jarang 
dilakukan. Kadang, tidak semua satuan kerja pemeriksa melakukan 
pemeriksaan kinerja dalam setahun. Objek yang diperiksa merupakan 
program pemerintah untuk menilai keefisienan, keefektifan, dan 
keekonomisannya.
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Dalam era reformasi, pada tahun 2004, disahkanlah UU No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. Dalam undang-undang tersebut, BPK RI diberikan mandat 
untuk melakukan pemeriksaan kinerja, selain pemeriksaan keuangan dan 
PDTT. Hal ini juga diperkuat dengan disahkannya UU No. 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menggantikan undang-undang 
sebelumnya: UU No. 5 Tahun 1973.

Tantangan BPK RI 

BPK RI belum mengembangkan pemeriksaan kinerja, sampai dengan 
diakomodasinya pemeriksaan kinerja dalam UU No. 15 Tahun 2004. 
Dengan demikian, landasan pemeriksaan kinerja ini belum  semapan 
pemeriksaan keuangan  baik, dalam tataran praktis maupun metodologi 

Selain itu, sumber daya yang dimiliki BPK RI  juga  masih kurang 
dibandingkan dengan mandat yang diberikan negara kepada BPK RI untuk 
melakukan pemeriksaan pada tiga level pemerintahan. Namun  BPK RI  
tetap berupaya untuk  mengembangkan dan melakukan  pemeriksaan 
kinerja, terutama atas  tema-tema pemeriksaan yang menjadi prioritas, 
seperti pendidikan dan kesehatan. 

Selain itu, pemeriksaan kinerja menjadi salah satu harapan pemangku 
kepentingan untuk menjawab kebutuhan penilaian efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan keuangan negara. Dalam pemeriksaan kinerja, BPK RI 
dapat memberikan rekomendasinya untuk perbaikan program-program 
pemerintah  maupun pengelolaanya sehingga dapat meningkatan efisiensi 
dan efektivitas  sektor publik, yang diperiksa. Dengan begitu program-
program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya., Hal ini 
selaras dengan tuntutan masyarakat yang sedemikian tinggi terhadap BPK 
RI sebagai lembaga negara yang dapat mendorong good governance dan 
clean government di Indonesia. 
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Sementara itu, ANAO telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 
cukup mapan dalam melakukan pemeriksaan kinerja. Justru pemeriksaan 
kinerja inilah yang menjadi pemeriksaan paling penting di Australia. Tak 
heran jika ANAO sudah lebih maju dalam pemeriksaan kinerja ini, baik 
dari tataran praktis maupun metodologinya. 

Pengembangan Kapasitas di BPK

A. Kompetensi Pemeriksa

Tantangan di bidang sumber daya pemeriksa BPK RI untuk pemeriksaan 
kinerja jauh lebih besar dibandingkan pada pemeriksaan keuangan. Sebab, 
pemeriksaan kinerja ini terbilang baru dan pemeriksa BPK RI sendiri lebih 
terbiasa dengan pemeriksaan keuangan. Walau begitu, Pusdiklat BPK RI 
telah mencoba mengembangkan program peningkatan kapasitas pemeriksa 
kinerja. Salah satunya, melalui penyelenggaraan diklat pemeriksaan 
kinerja. 

Penyelenggaraan diklat pemeriksaan kinerja ini diperuntukkan pada 
pemeriksa BPK RI pada tingkatan Anggota Tim Yunior, Anggota Tim 
Senior, Ketua Tim Yunior, dan Ketua Tim Senior. Selain itu, diklat 
pemeriksaan kinerja juga diselenggarakan untuk pejabat struktural BPK 
RI.

B. Metodologi Pemeriksaan

Pengembangan metodologi pemeriksaan kinerja sejak adanya mandat yang 
tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2004 telah diupayakan untuk mendukung 
pemeriksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan kinerja. Upaya 
tersebut terutama dengan disusunnya SPKN tahun 2007, yang menjadi 
prinsip dasar pengembangan metodologi pemeriksaan kinerja. Namun 
demikian, prinsip dasar ini perlu dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan 
yang memudahkan pemeriksa untuk merencanakan, melaksanakan, dan 
melaporkan hasil pemeriksaan kinerja pada suatu entitas, kegiatan, dan 
program. 
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Untuk kebutuhan pemeriksaan di lapangan pada awal adanya mandat 
pemeriksaan kinerja, metodologi pemeriksaan kinerja menggunakan 
praktik-praktik yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemeriksa negara lain 
atau pedoman kinerja yang dikeluarkan oleh International Organization of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan Asian Organization of Supreme 
Audit Institutions (ASOSAI). Namun, referensi tersebut belum sesuai 
dengan karakteristik dan lingkungan pada entitas sektor publik di Indonesia, 
sehingga BPK RI terus mempersiapkan diri dan mengembangkan pedoman 
pemeriksaan kinerja sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan pada 
entitas publik di Indonesia.

Proses pengembangan kapasitas kinerja di bidang pengembangan 
metodologi ini telah menjadi komitmen lembaga yang tertuang dalam 
Renstra BPK RI sejak tahun 2006, dan menjadi rencana operasional unit 
kerja penelitian dan pengembangan BPK RI ke depannya. Dengan adanya 
program skema GPF, maka proses pengembangan metodologi ini menjadi 
lebih akseleratif dan memperkuat kedalaman dan cakupan pedoman 
pemeriksaan kinerja, terutama hal-hal yang selalu menjadi isu di lapangan 
terkait dengan bagaimana teknis pemeriksaan kinerja itu di lakukan. 

Pengembangan Kapasitas Melalui Skema GPF

Dengan perbedaan kapasitas dalam pemeriksaan kinerja ini, ANAO 
membantu BPK RI dalam mengembangkan pemeriksaan kinerja. Melalui 
GPF, ANAO berbagi pengalaman dan menyalurkan pengetahuannya kepada 
BPK RI. Seperti halnya dalam area pemeriksaan keuangan, implementasi 
kerja sama dalam bidang pemeriksaan kinerja berkisar pada pilot project, 
workshop, program magang, serta program deployment. 

A. Workshop dan Pilot Project

Sebelum masuk dalam tahapan implementasi kerja sama dalam bidang 
pemeriksaan, para Tortama BPK RI diminta untuk mengirimkan beberapa 
pemeriksa terbaik dalam rangka mengikuti workshop dan pilot project 
(piloting)  pemeriksaan kinerja. 
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Setiap kegiatan piloting pemeriksaan kinerja dimulai dengan workshop  
yang diikuti oleh tim pilot project dan perwakilan pemeriksa dari semua 
AKN serta perwakilan dari Ditama Revbang dan Pusdiklat BPK RI. 
Workshop ini ditujukan untuk menghasilkan program pemeriksaan kinerja. 

Pada GPF Tahap I dimulai dengan kedatangan dua pejabat ANAO Paul 
Nicoll dan Russell Lapthorne ke BPK RI pada penghujung tahun 2006. 
Kedatangan mereka untuk memulai serangkaian program kerja sama. 
Penekanannya pada rencana pilot project pemeriksaan kinerja dan proses 
persiapan program secondment di ANAO bagi para pemeriksa BPK RI.  

Pilot project dimulai dengan mempersiapkan tiga pilot project pemeriksaan 
pada AKN. Ketiga pilot project tersebut, yaitu: pemeriksaan atas Kantor 
Pertanahan;  pemeriksaan atas Flu Burung; serta pemeriksaan atas Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.  Ketiga pilot project  
dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu:

1.  Tahapan perencanaan yang berlangsung dari tanggal 11-22 September 
2006; 

2.  Tahapan pelaksanaan yang berlangsung dari tanggal 15-19 Januari 
2007; dan

3.  Tahapan pelaporan yang berlangsung dari tanggal 26 Maret-2 April 
2007.

Telah disinggung sebelumnya, bahwa sebelum dilakukan pilot project pada 
tiga pilot project tersebut, dilakukan terlebih dahulu workshop. Workshop 
ini dilakukan pada masing-masing tahapan dalam piloting pemeriksaan. 
Jadi, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, masing-masing 
dilakukan workshop terlebih dahulu. 

Pelaksanaan workshop pilot project pemeriksaan kinerja ini sendiri juga 
lebih pada model on job training. Para peserta workshop yang merupakan 
tim pemeriksa pada ketiga pilot project, langsung mempraktikkan hasil dari 
workshop tersebut. Dari teori langsung ke praktik. Jadi, ketika workshop, 
tim pemeriksa BPK RI yang dilibatkan mengambil beberapa teori dan 
konsep pemeriksaan kinerja yang disampaikan instruktur dari ANAO. 
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“Tantangan di bidang sumber daya pemeriksa BPK RI 

untuk pemeriksaan kinerja jauh lebih besar 

dibandingkan pada pemeriksaan keuangan. 

Sebab, pemeriksaan kinerja ini terbilang baru 

dan pemeriksa BPK RI sendiri lebih terbiasa dengan pemeriksaan keuangan.
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Lalu, diterapkan melalui beberapa pilot project pemeriksaan dengan 
menggunakan pendekatan ANAO. 

Dalam workshop pada tiga pilot project tersebut, Paul Nicoll dan Russell 
Lapthorne menjelaskan konsep dan metodologi dasar pemeriksaan kinerja, 
dimana mereka menyusun modul training pemeriksaan kinerja mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada dasarnya mereka 
menjelaskan konsep dan metodologi pemeriksaan kinerja yang telah 
diterapkan ANAO. Apa yang telah diterapkan di ANAO tersebut dapat 
menjadi satu rujukan BPK RI dalam melaksanakan pilot project. 

Workshop pemeriksaan kinerja juga dilakukan pada pilot project 
pemeriksaan kinerja pada tahun kedua dan ketiga implementasi kerja sama 
BPK RI-ANAO. Pelaksanaan dan materi yang disampaikan juga sama 
dengan workshop pada piloting di tahun pertama.

Tiga tim pemeriksaan yang dibentuk pada tiga pilot project pemeriksaan 
kinerja untuk pertama kalinya itu melakukan pemeriksaan pada masing-
masing objek pemeriksaan yang dijadikan pilot project. Tiga tim dari 
masing-masing pilot project itu mengikuti workshop tersebut. Hasil yang 
diperoleh adalah program pemeriksaan yang akan dijadikan pedoman 
pemeriksaan pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dijadikan 
piloting.

Kegiatan pilot project juga dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 
tahun kedua, 2007,  kerja sama BPK RI-ANAO, pilot project dilakukan 
pada tiga bidang, yaitu pemeriksaan kesehatan; pemeriksaan pendidikan; 
dan pemeriksaan infrastruktur Aceh (pasca bencana tsunami Aceh). Pada 
pilot project tahun kedua, untuk melakukan pendampingan dan pelatihan, 
delegasi ANAO mengirimkan Paul Nicoll, Russell Lapthorne, Grant Caine, 
dan Anne Cronin. 

Pada tahun ketiga, pertengahan 2008 - awal 2009, dilakukan lebih banyak 
pilot project, yaitu: pemeriksaan kinerja Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pemekaran 
Wilayah, Pendidikan, dan PT Garuda Indonesia. Untuk pendampingan 
dan pelatihannya, ANAO mengirimkan delegasinya, yaitu: Paul Nicoll, 
Alexander Wilkinson, dan Grant Caine.
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Kerja sama BPK RI dan ANAO dalam bidang pemeriksaan kinerja 
ini ditekankan pada pilot project. Sebab, kegiatan ini sangat penting 
agar penerapan teori dan metodologi pemeriksaan kinerja yang biasa 
dilakukan ANAO kemudian dituangkan dalam workshop bisa langsung 
diimplementasikan dalam melakukan pemeriksaan. Dengan begitu, 
pemeriksa BPK RI yang mengikuti workshop sekaligus pilot project akan 
terlatih dengan sendirinya. Bisa memahami karena ada teori, konsep, 
dan metodologi pemeriksaan kinerja yang diajarkan dalam workshop, 
kemudian dipraktikkan dalam pemeriksaan sesungguhnya, walau dalam 
bentuk piloting. Dari pilot project juga BPK RI bisa memperbaiki modul 
training pemeriksaan kinerja dan manual pemeriksaan kinerja.

Pada  20 Agustus 2008 diselenggarakan workshop eksekutif pemeriksaan 
kinerja yang diikuti oleh Eselon 2 dari kantor pusat dan kantor perwakilan 
BPK RI. Workshop ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan 
pemeriksaan kinerja kepada level eselon 2 atas metodologi pemeriksaan 
kinerja.

Pada 11-15 Juli 2011, diselenggarakan workshop pemeriksaan kinerja. 
Peserta workshop terdiri dari pemeriksa BPK RI yang telah mengikuti 
workshop pendahuluan pemeriksaan kinerja sebelumnya. Delegasi ANAO 
yang ditunjuk sebagai instruktur, yaitu: Sally Ramsey dan William Bonney. 
Workshop itu sendiri menghasilkan program pemeriksaan tentang sistem 
kendali kecurangan. Sebelumnya, diselenggarakan juga workshop pada 
tanggal 8-12 Februari 2010. Dalam workshop tersebut, delegasi ANAO: 
Alex Wilkinson dan Celine Roach didampuk sebagai instrukturnya. 

Workshop lainnya adalah untuk Eselon 1, mengenai perbaikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja pada 25 Juni 2013 oleh Dr. Paul Nicoll. 
Workshop ini dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI. Tujuan dari workshop 
adalah menyamakan persepsi atas pelaporan kinerja yang mudah dipahami 
dan dimengerti oleh pembaca.
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B. Program Magang (Secondment)

Sama halnya dengan program secondment untuk pemeriksaan keuangan, 
untuk pemeriksaan kinerja pun dilakukan sejak awal implementasi kerja 
sama bilateral BPK RI-ANAO. Program secondment pemeriksaan kinerja 
ini dilakukan sekitar  sebelas bulan hampir satu tahun. Rentang waktu ini 
diambil karena siklus pemeriksaan kinerja di ANAO selama itu. 

Adapun penentuan objek pemeriksaan kinerja dan pembekalan bagi 
pemeriksa BPK RI sama seperti program secondment pemeriksaan 
keuangan, dimana, Tortama BPK RI mengusulkan objek pemeriksaannya 
dengan disesuaikan ketersediaan objek pemeriksaan di ANAO sendiri. 
Pelatihan atau kursus juga dilakukan untuk membekali pemeriksa BPK RI 
dalam menjalankan pemeriksaan di ANAO.  

C. Program Deployment

Dalam kerangka bilateral BPK RI-ANAO, di bidang pemeriksaan kinerja 
juga dilakukan program deployment. Dimana, ANAO mengirimkan ahli 
pemeriksaan kinerja, yaitu Paul Nicoll. 

Pembukaan Workshop “Perbaikan LHP Kinerja : 
Small Effort, High Impact” oleh Wakil Ketua BPK 
RI, Hasan Bisri
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Program deployment pada dasarnya merupakan pengiriman ahli pemeriksaan 
kinerja ANAO  di bawah kerangka GPF Tahap I , sebagai subject matter 
yang melakukan pendampingan atas pemeriksaan kinerja BPK RI  sejak 
November 2009. Diposisikan sebagai co-partner bagi BPK yang dapat 
memberikan konsultasi tatkala BPK RI menemui permasalahan dalam 
melakukan pemeriksaan kinerja, dari sisi strategis dan manual pemeriksaan 
kinerja. Sehingga ada kedekatan problem solving-nya. Tujuannya, agar 
kapasitas pemeriksaan kinerja BPK bisa terbangun secara komprehensif dan 
institusional.  Tugas seorang SME di antaranya: membantu penyempurnaan 
juklak dan juknis pemeriksaan kinerja; memberikan asistensi khusus ke tim 
pemeriksaan kinerja sesuai permintaan; dan asistensi pemeriksaan kinerja 
di unit kerja Kantor Pusat dan BPK RI Perwakilan. 

Dengan adanya subject matter expert ini akan mempercepat proses 
transformasi dalam keahlian pemeriksaan kinerja dari ANAO ke BPK 
RI secara kelembagaan. Hal ini dikarenakan SME dapat menginisiasi 
kunjungan-kunjungan tingkat tinggi antara Ketua BPK RI, Hadi Poernomo 
dan Auditor General ANAO, Ian Mc Phee. Paul Nicoll juga memberikan 
konsultasi tentang perbaikan pelaporan kinerja serta perbaikan proses  
pelaporan IHPS. Sejauh ini dia telah melakukan  31 workshop. Dia juga 

Paul Nicoll memberikan pendampingan teknis atas 
pemeriksaan kinerja BPK RI
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membantu pengembangan awal Sistem Kendali Kecurangan ( Fraud 
Control System) di BPK RI dan fokus pada bagaimana BPK RI dapat  
meningkatkan implementasi atas  tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI 
dengan cara memberikan perhatian lebih pada manfaat atas rekomendasi 
yang diberikan BPK RI. 

Hasil yang Dicapai

Kerja sama BPK RI dan ANAO dalam kerangka GPF, khususnya terkait 
pemeriksaan kinerja telah memberikan dampak bagi pengembangan 
pemeriksaan kinerja di BPK RI. Meskipun belum maksimal, namun BPK 
RI telah meningkatkan jumlah obyek pemeriksaan kinerja, memiliki 
pedoman pemeriksaan kinerja, dan pemeriksa-pemeriksa yang terlatih 
dalam pemeriksaan kinerja. 

Di bidang metodologi, penetapan kriteria pemeriksaan kinerja menjadi 
faktor yang seringkali menyulitkan pemeriksa dalam mengembangkan 
dan melaksanakan program pemeriksaan. Selain itu, pengungkapan tujuan 
pemeriksaan yang jelas dan realistis juga sering dialami pemeriksa, sehingga 
kesulitan dalam membuat simpulan pemeriksaan saat mengembangkan 
laporan hasil pemeriksaan kinerja. Lebih dari itu, metodologi pemeriksan 
kinerja secara umum belum terbangun secara sistematis sehingga pemeriksa 
masih banyak melakukan improvisasi dalam melakukan pemeriksaan. 

Melalui kerja sama bilateral BPK RI-ANAO, pemeriksaan kinerja di BPK 
RI dapat menyusun kriteria pemeriksaan kinerja secara terstruktur dan 
sistematis. Dengan kata lain, pemeriksa BPK RI dapat menyusun sebuah 
kriteria pemeriksaan untuk menilai sebuah kondisi pada suatu entitas. 

Kriteria pemeriksaan kinerja ini dapat diukur, dianalisis, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Contohnya, menilai efekvitias pengelolaaan 
(management efffectivness) suatu pelayanan rumah sakit. Dalam konteks 
ini, pemeriksa dapat mengembangkan suatu kriteria yang memang 
digunakan oleh manajemen rumah sakit dalam kegiatan operasionalnya. 
Misalnya,  adanya fungsi perencanaan yang baik, kecukupan sumber daya, 
kepatuhan terhadap standard operation procedure (SOP) pelayanan dan 
adanya evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan. 
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Kriteria pemeriksaan kinerja ini bukan hanya melakukan penilaian ‘baik’ 
dan ‘buruk’. Kriteria pemeriksaan kinerja juga menjelaskan bagaimana 
BPK RI dengan pemeriksaan kinerjanya dapat memberikan manfaat 
untuk memperbaiki kinerja sektor publik, kinerja suatu kebijakan, atau 
program dari entitas yang diperiksa BPK RI. Sehingga esensi pemeriksaan 
kinerja BPK bukan hanya berdasarkan temuan-temuan saja, tetapi juga 
rekomendasinya yang diharapkan bisa memperbaiki kinerja kebijakan atau 
program suatu entitas. 

Dengan adanya kerja sama ini, BPK RI mendapatkan pelajaran bahwa 
bagaimana menyusun pengelolaan transfer pengetahuan (transfer 
knowledge management) melalui cara melakukan pemeriksaan yang 
terstruktur, sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang 
dinamakan better management practice. Inilah poin penting dari hasil kerja 
sama bilateral BPK RI-ANAO. Sebab, ke depannya, dari sinilah dihasilkan 
dua hal positif: sisi membuat kriteria pemeriksaan dan membuat simpulan 
pemeriksaan. 

Better management practice ini bisa disebut juga model of good 
management. Model of good management merupakan suatu model 
pengembangan kriteria yang berdasarkan fungsi manajemen yang efektif, 
yang menggambarkan, antara lain: perencanaan, pengorganisasian sumber 
daya, implementasi dan monitoring evaluasi kegiatan, seperti contoh 
berikut ini. (Lihat diagram MGM)

Selain itu, berkat kerja sama bilateral BPK RI-ANAO ini, BPK RI memahami 
bahwa dalam melakukan pemeriksaan kinerja semestinya berawal dari hal-
hal yang kecil dulu (start small). Setelah itu baru melakukan hal-hal yang 
besar (getting bigger). Hal ini dipelajari agar diketahui terlebih dahulu 
konsep pemeriksaannya. Hal ini penting bagi BPK RI dalam merencanakan 
suatu pemeriksaan kinerja, khususnya dalam harapan penugasan, tujuan, 
lingkup, serta risiko pemeriksaan yang mungkin timbul.

BPK RI juga memahami bahwa dalam melakukan pemeriksaan kinerja 
khususnya, itu harus rasional. Harus menyeimbangkan antara tujuan atau 
harapan audit dan sumber daya yang dimiliki. Tidak boleh ambisius. Dengan 
kata lain, dalam melakukan pemeriksaan kinerja, BPK RI harus realistis 
atas sumber daya yang dimilikinya dengan program-program pemeriksaan 
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yang akan dilakukan. Tidak memaksakan kehendak, jika sumber dayanya 
sendiri tidak mendukung untuk itu.

Saat ini, BPK RI telah memiliki juknis penyusunan kriteria pemeriksaan. 
BPK RI juga telah memperbaiki juklak pemeriksaan kinerja tahun 2008 
diperbaiki. Petunjuk teknis pemeriksaan juga ikut diperbaiki. 

Hal lainnya adalah pada tahun 2010, BPK RI berhasil menyusun modul 
pelatihan pemeriksaan kinerja untuk Pusdiklat BPK RI. Modul ini 
berdasarkan dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerangka 
implementasi kerja sama bilateral BPK RI-ANAO.  

Khusus pada pemeriksaan kinerja, modul pelatihan pemeriksaan 
kinerja yang disusun bersama-sama ANAO pada saat kegiatan piloting 
pemeriksaan kinerja berperan langsung bagi pengembangan kapasitas 
BPK RI di bidang pemeriksaan kinerja. Sebab, akhirnya menjadi modul 
pelatihan pemeriksaan kinerja di Pusdiklat BPK RI. 

Saat ini BPK perlu mengembangkan sendiri pemeriksaan kinerja yang 
paling sesuai dengan tingkat kematangan pemerintah serta kondisi 
sektor publik.  Nantinya pemeriksaan kinerja BPK bukanlah merupakan 
jiplakan dari ANAO namun telah disesuaikan dengan ukuran, organisasi, 
kompetensi, prioritas dan kebutuhan stakeholders BPK di  Indonesia.

Pada akhirnya proyek GPF memiliki keselarasan dengan rekomendasi yang 
diberikan dalam Peer Review 2009 yaitu perlunya  BPK mengembangkan 
pemeriksaan kinerja.
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PEMERIKSAAN 
UNTUK DAN ATAS 

NAMA BPK RI
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Latar Belakang

Telah disinggung sebelumnya, setelah era reformasi, BPK RI memiliki 
kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya, melakukan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam 
menjalankan tugas pemeriksaannya, BPK RI tidak lagi hanya menjalankan 
mandat pemeriksaan keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan kinerja, 
PDTT, dan pemeriksaan investigatif.

Kewenangan yang besar ini membuat tantangan BPK RI ke depan 
semakin berat. BPK RI tidak hanya harus melakukan tugas mandatori, 
pemeriksaan keuangan, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan kinerja 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di sisi lain, sumber daya manusia 
yang dimiliki BPK RI kurang mencukupi. 

Beratnya tugas yang diemban BPK RI sebenarnya bisa terlihat dari 
pemeriksaan keuangan. Waktu pemeriksaan yang terbatas yaitu hanya 
selama dua bulan14, serta  objek pemeriksaan keuangan yang begitu banyak 
lebih dari 700 entitas baik di pusat maupun di daerah wajib diperiksa oleh 
BPK RI.

14  BPK RI hanya diberikan waktu selama dua bulan untuk melakukan pemeriksaan atas 
laporan keuangan entitas setelah tanggal diterimanya laporan unaudited tersebut
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Sementara BPK RI sendiri punya keterbatasan jumlah pemeriksa yang 
dimiliki. Padahal, jumlah pemeriksa yang terbatas itu, juga harus 
melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Ini menjadi tantangan sekaligus permasalahan tersendiri bagi BPK RI pada 
era reformasi saat ini.

Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI merupakan salah satu jalan 
keluar yang diberikan undang-undang kepada BPK RI dalam mengatasi 
permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi sebuah lembaga 
pemeriksa yang memiliki wewenang besar di sebuah negara yang begitu 
luas cakupan pemeriksaannya.

Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI ini pada dasarnya dimaksudkan 
untuk bidang pemeriksaan keuangan. Dimana, BPK RI melakukan kontrak 
pemeriksaan keuangan kepada pemeriksa dari luar BPK RI yang bekerja 
untuk dan atas nama BPK RI. Pemeriksa dari luar BPK RI tersebut 
diantaranya adalah akuntan publik yang bekerja pada KAP.

Walau sebenarnya tidak dikhususkan untuk pemeriksaan keuangan saja, 
tetapi hal yang paling mendesak saat ini adalah pemeriksaan keuangan. 
Sebab, pemeriksaan keuangan yang diwajibkan dan diatur waktunya dalam 
undang-undang. Selain itu, seperti yang telah disinggung di atas, cakupan 
pemeriksaan keuangan sedemikian besar, sehingga perlu dilakukan bantuan 
oleh pemeriksa dari luar BPK RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK 
RI. 

Dengan adanya kebijakan Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI 
ini, maka BPK RI bisa melaksanakan pemeriksaan keuangan secara 
lebih memadai. Di sisi lain, memberikan peluang untuk pengembangan 
pemeriksaan kinerja dan PDTT serta pemeriksaan investigatif. 

Kerja sama bilateral BPK RI dan ANAO membuka peluang itu dengan 
ditetapkannya area kerja sama, yang salah satunya adalah contract 
management. Contract management inilah yang kemudian memunculkan 
istilah ‘Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI’.  

Di sisi lain, dalam hal penggunaan pemeriksa lain, ANAO memang sudah 
sejak lama melakukannya. Bahkan, 80 persen pekerjaan pemeriksaan 
keuangan ANAO dikerjakan oleh pihak swasta yang dalam hal ini 
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adalah KAP. Artinya, ANAO sudah punya pengalaman yang lebih 
dalam menggunakan tenaga pemeriksa dari luar untuk menunjang tugas 
pemeriksaan keuangannya. Pekerjaan ANAO sendiri, sebagian besar lebih 
difokuskan kepada pemeriksaan kinerja.

Dengan menggunakan KAP, pemeriksaan keuangan di ANAO mengalami 
kenaikan persentase. Hal ini terjadi karena KAP-KAP tersebut memiliki 
lebih banyak pengalaman dibanding ANAO dalam pemeriksaan keuangan, 
seperti keahlian memeriksa foreign exchange dan Reserve Bank of 
Australia.

Pada pemeriksaan keuangan, ANAO mengontrak KAP-KAP untuk bekerja 
atas nama ANAO. Sementara ANAO yang memberikan petunjuk dan 
me-review hasil pemeriksaan yang dilakukan KAP-KAP tersebut. KAP-
KAP yang bekerja untuk dan atas nama ANAO kemudian merencanakan 
dan melaksanakan pemeriksaan keuangan serta memberikan nasehat dan 
pendapatnya kepada Auditor-General. Atas masukan dari KAP-KAP 
tersebut, Auditor-General bisa menerima, mengubah, atau menolaknya. 

Dasar Hukum

Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI telah diberikan wewenang 
oleh undang-undang. Dalam seperangkat peraturan perundang-undangan, 
memperbolehkan BPK RI untuk melakukan pendekatan itu.

Ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan  untuk dan atas nama BPK 
dijelaskan dalam pasal Bab I, Pasal 1, Ayat 10 UU No. 15 Tahun 2006. 15 
Pada Pasal 9 Ayat 1, Huruf g16 hal tersebut juga dinyatakan dengan jelas. 

BPK RI dapat menggunakan tenaga dari luar untuk melakukan Pemeriksaan 
Untuk dan Atas Nama BPK RI juga ditegaskan dalam UU No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

15  Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

16  Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga 
pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
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“Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI ini dimulai dengan 

pemilihan KAP melalui pengadaan (procurement) sesuai dengan 

ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa. 

Jika salah satu KAP memenangkan tender, maka KAP itu yang melakukan

 pemeriksaan laporan keuangan atas entitas yang telah ditentukan BPK RI,

 setelah melakukan penandatanganan kontrak dengan BPK RI.
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Negara dalam Pasal 9 Ayat 3.17

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara 
eksplisit, menjelaskan bahwa BPK RI dapat menggunakan tenaga dari luar 
untuk melakukan pemeriksaannya. Terutama pemeriksaan keuangan.

Pengembangan Contract Management 

Kegiatan yang dilakukan dalam area contract management ini pada 
dasarnya lebih pada ‘membagi’ pengetahuan dari pihak ANAO ke BPK RI. 
Kegiatannya mulai dilakukan pada tahun ketiga pada periode GPF Tahap I. 

Pada tahun ketiga itu, ada beberapa kegiatan yang diimplementasikan. 
Pertama, pengiriman delegasi BPK RI ke ANAO. Delegasi RI yang 
dikirim, yaitu Tenaga Ahli BPK RI Theodorus M.  Tuanakotta, staf BPK 
RI Hadi Priyanto dan Dwi Setiawan.

Pengiriman delegasi BPK RI tersebut dalam rangka mempelajari contract 
management yang dijalankan ANAO. Hasil dari pengiriman delegasi itu, 
nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan 
BPK RI mengenai penggunaan KAP dalam pemeriksaan BPK RI. 

Selama di sana, delegasi BPK mempelajari contract management dari 
sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tak hanya itu, mereka 
juga bertemu langsung dengan pihak KAP yang ditunjuk ANAO untuk 
melakukan pemeriksaan laporan keuangan entitasnya. 

Setelah melakukan kunjungan ke ANAO untuk mempelajari teknis 
contract management, kegiatan kedua yang dilakukan adalah pelatihan 
untuk pengembangan peraturan terkait dengan contract management 
antara BPK RI dengan KAP. Lalu, kegiatan ketiga, pelatihan pelaksanaan 
contract management.

17  Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau 
tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
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Hasil yang Dicapai

Hasil dari implementasi kerja sama bilateral BPK RI dan ANAO pada 
area contract management ini adalah dirilisnya peraturan BPK RI terkait 
hal itu. Setelah kunjungan delegasi BPK RI dalam mempelajari contract 
management, tak lama kemudian BPK RI berhasil merilis beberapa 
peraturan. 

Pertama, Peraturan BPK RI RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Isi dari peraturan ini pada 
dasarnya merevisi Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 1995. Kemudian 
menggantinya dengan SPKN. Dalam SPKN inilah, BPK RI dapat 
menggunakan tenaga ahli atau pemeriksa dari luar untuk melakukan 
Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI.

Kedua, Peraturan BPK RI  No.1 Tahun 2008 tentang Penggunaan 
Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan. 
Ketiga, BPK RI juga kemudian menerbitkan Keputusan BPK RI No.10/
K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan KAP yang 
Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara. 

Juklak Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI pun akhirnya berhasil 
disusun pada tahun 2010. Bahkan pada awal tahun 2012, sudah dilakukan 
piloting. Dimana, BPK menggunakan KAP untuk melakukan pemeriksaan 
laporan keuangan beberapa entitas.

Pada akhir tahun 2012, BPK RI telah merilis pengumuman prakualifikasi 
tertanggal 10 Desember 2012. Isinya mengenai pengadaan jasa KAP dalam 
pelaksanaan Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI pada Pemeriksaan 
Laporan Keuangan Ombudsman RI TA 2012.

BPK RI juga mengeluarkan pengumuman prakualifikasi tertanggal 20 
Desember 2012. Pengumumannya mengenai pengadaan jasa KAP dalam 
pelaksanaan Pemeriksaan Untuk dan atas Nama BPK RI pada Pemeriksaan 
Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 
2012.

Kedua pengumuman prakualifikasi tersebut merupakan implementasi 
dari Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI yang merupakan hasil 
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dari kerja sama bilateral BPK RI-ANAO pada area contract management. 
Pengumumannya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non 
Konstruksi pada Kantor BPK RI Pusat dan BPK RI Perwakilan.

Ada syarat KAP yang bisa mengikuti kualifikasi untuk mendapatkan 
pekerjaan Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI. Utamanya harus 
memiliki ijin usaha sebagai KAP dari Kementerian Keuangan dan terdaftar 
di BPK RI. Di sisi lain, pemeriksaan dan pengujiannya sesuai yang diatur 
dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan SPKN. Cara 
pendaftaran dilaksanakan secara elektronik.18

Mekanisme

Mengingat pekerjaan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan negara, 
maka BPK RI perlu memiliki keyakinan bahwa pemeriksa dari luar BPK 
RI-yang dalam hal ini KAP-yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI 
harus memiliki keahlian dan pengetahuan tentang pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 

Di Indonesia, standar akuntansi sektor publik berbeda dengan standar 
akuntansi sektor privat. Pada umumnya, KAP bekerja pada pemeriksaan 
sektor privat, sehingga BPK RI perlu memberikan pelatihan dan sertifikasi 
bagi KAP tersebut. Selain itu, KAP tersebut dalam melaksanakan tugas 
pemeriksaan untuk dan atas nama BPK RI harus mematuhi SPKN. Setelah 
pelatihan dan lulus sertifikasi yang dilakukan BPK RI, maka KAP tersebut 
dapat mendaftarkan pada BPK RI sebagai KAP terdaftar di BPK RI.

Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI ini dimulai dengan pemilihan 
KAP melalui pengadaan (procurement) sesuai dengan ketentuan mengenai 
pengadaan barang/jasa. Jika salah satu KAP memenangkan tender, maka 
KAP itu yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas entitas yang 
telah ditentukan BPK RI, setelah melakukan penandatanganan kontrak 
dengan BPK RI.

18  Dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat 
website LPSE : http://www.lpse.depkeu.go.id.
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Pelaksanaan mekanisme Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI 
sendiri sampai saat ini belum mapan. Hal ini disebabkan belum jelasnya 
keseragaman bentuk perikatan dan lingkup pekerjaan. Bentuk perikatan 
yang belum jelas tersebut terkait dengan perikatan dengan penggunaan 
akuntan publik dari KAP yang terdaftar sebagai anggota tim pemeriksa 
BPK RI, atau pemberian pekerjaan kepada KAP yang terdaftar atas 
kegiatan pemeriksaan secara keseluruhan. 

Secara lingkup pekerjaan, perikatan Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama 
BPK RI juga perlu dipertegas terkait dengan tanggung jawab penyusunan 
program; penyusunan laporan hasil pemeriksaan; fungsi supervisi; serta 
pengelolaan kertas kerja dan batas waktu tanggung jawab KAP terkait hasil 
pemeriksaannya.

Selain itu, tantangan lainnya, sektor publik atau sektor keuangan negara 
dan swasta memiliki standar akuntansi dan auditing yang berbeda. Ada 
juga keraguan mengenai kapasitas KAP di provinsi. Sama halnya dengan 
penerimaan pemerintah pusat atas peran KAP yang bekerja untuk dan atas 
nama BPK RI.  

00000 ANAO - BAHASA.indb   91 23/12/2013   15:49:48



92

00000 ANAO - BAHASA.indb   92 23/12/2013   15:49:48



6

PENINGKATAN 
MANFAAT HASIL 
PEMERIKSAAN

00000 ANAO - BAHASA.indb   93 23/12/2013   15:49:48



94

Latar Belakang

Hasil pemeriksaan BPK RI bermanfaat banyak bagi peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas keuangan negara jika ditindaklanjuti oleh 
entitas pengelola keuangan negara. Hal yang sama juga pada penegakan 
hukum. Manfaat hasil pemeriksaan BPK RI akan terasa jika aparat penegak 
hukum menggunakannya untuk memerangi korupsi atau fraud atas 
penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara. 

Peningkatan manfaat hasil pemeriksaan BPK RI melalui pelaksanaan tindak 
lanjut oleh entitas memerlukan peran lembaga perwakilan yang dalam hal 
ini adalah DPR RI dan DPD RI. Sebab, kedua lembaga tersebut memiliki 
fungsi pengawasan. Dengan demikian, banyaknya hasil pemeriksaan BPK 
RI yang perlu ditindaklanjuti, perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas 
DPR RI dan DPD RI untuk meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan BPK 
RI.

Dalam kerja sama bilateral BPK RI-ANAO, hal ini mendapatkan perhatian 
sebagai salah satu area kerja sama. Salah satu implementasinya adalah 
perolehan pengetahuan dan pengalaman ANAO dan Parlemen Australia 
di dalam peningkatan manfaat hasil pemeriksaan. Di dalam Parlemen 
Australia, terdapat satu komite khusus yang mendalami hasil pemeriksaan 
ANAO, yaitu JCPAA.
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Pengembangan Kapasitas

Pengetahuan dan pengalaman ANAO dan JCPAA Australia menjadi 
gagasan untuk pembentukan badan khusus sebagai alat kelengkapan DPR 
RI dan DPD RI. Berdasarkan hal itulah awal terbentuknya BAKN sudah 
mulai dirintis sejak tahun 2006.19

Pada 2006, Paul Nicoll mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Komisi 
XI DPR RI. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan mengenai apa yang 
dilakukan Komisi DPR RI dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. 
Setelah pertemuan itu, Paul Nicoll mengusulkan kepada Ketua BPK RI 
keuntungan adanya PAC di Parlemen Indonesia dalam menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan BPK RI.

Selang sekitar dua tahun kemudian, diselenggarakan Musyawarah Nasional 
Khusus Asosiasi DPRD RI Provinsi tentang PAC pada tanggal 5 April 2008 
di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam musyawarah nasional tersebut, 
ANAO mengirimkan delegasinya untuk menjadi pembicara, yaitu Paul 
Nicoll, atas undangan dari Ketua BPK RI ketika itu, Anwar Nasution, yang 
juga didampuk sebagai pembicara. Dalam musyawarah tersebut, Ketua BPK 
RI Anwar Nasution mengusulkan perlunya dibentuk sebuah PAC, baik di 
Parlemen Indonesia tingkat pusat maupun daerah untuk mengembangkan 
fungsi pengawasan Parlemen terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI. 
Hal ini didukung oleh Paul Nicoll.20 Paul Nicoll sendiri sudah memiliki 
pengalaman bekerja di Sekretariat JCPAA sehingga sudah memahami 
fungsi PAC dan pentingnya lembaga ini dalam menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK.

Beberapa bulan setelah musyawarah nasional tersebut, delegasi ANAO 
yang diwakili Paul Nicoll dan Alexander Wilkinson melakukan pertemuan 
dengan Sekretariat DPR RI. Pertemuan tersebut  membahas tentang rencana 
pembentukan PAC  di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2008. 

19  Informasi terkait BAKN dapat diakses pada website : www.dpr.go.id/id/bakn sedangkan 
informasi terkait PAP dapat diakses pada website : dpd.go.id/alat-kelengkapan-dpd/pani-
tia-akuntabilitas-publik/

20  Saat kunjungan pertama ke Jakarta, Paul Nicoll melakukan pertemuan dengan Komisi XI 
DPR RI dan bertanya kepada Ketua Komisi XI DPR RI mengenai apa yang dilakukan 
Komisi dengan laporan pemeriksaan BPK RI. Setelah itu, ia mengusulkan kepada Ketua 
BPK RI keuntungan komite semacam PAC di Parlemen Indonesia yang dalam hal ini DPR 
RI. Paul Nicoll sendiri pernah bekerja di Sekretariat JCPAA di Parlemen Australia.
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BAKN sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang menjadi 
salah satu mitra strategis BPK RI. Fungsinya sebagai alat pengawasan DPR 
RI atas kinerja pemerintah. Merekalah yang mendorong pemerintah atau 
entitas pengelola keuangan negara agar mampu mewujudkan transparansi, 
akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Sesuai data statistik, pada awal pembentukkan BAKN, terdapat 150.044 
rekomendasi BPK RI (IHPS I Tahun 2010). Dari jumlah tersebut, di 
antaranya sebanyak 68.673 rekomendasi (45,77%) telah ditindaklanjuti 
sesuai rekomendasi. Seiring perkembangan, persentase rekomendasi BPK 
RI yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi meningkat. Pada tahun 
2013, sesuai data IHPS I Tahun 2013, terdapat 98.227 rekomendasi (50,74%) 
yang telah ditindaklanjuti dari total sejumlah 193.600 rekomendasi.

Jika hasil pemeriksaan BPK  RI digunakan Parlemen untuk 
mendorong pemerintah atau entitas pengelola keuangan negara  agar 
menindaklanjutinya, maka akan ada peningkatan pemanfaatan hasil 
pemeriksaan BPK RI. Sehingga muaranya, seperti apa yang diamanatkan 
konstitusi negara Repubik Indonesia atau UUD 1945: “Sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia” bisa tercapai.

Fungsi BAKN, PAP, dan JCPAA

Telah disinggung sebelumnya, BAKN merupakan alat kelengkapan DPR 
RI. Anggotanya dipilih di antara anggota-anggota DPR RI berdasarkan 
usulan fraksi-fraksi di DPR RI. Mereka dibantu oleh beberapa tenaga 
ahli yang memahami seluk-beluk keuangan negara dan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Alat kelengkapan DPR RI sebagai fungsi pengawasan ini belum lama 
usianya. Dibentuk berdasarkan amanat UU No. 27 Tahun 2009. Tak heran 
juga jika kedudukannya diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, 
secara spesifik diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Pada UU No. 27 Tahun 2009 tersebut, kedudukan BAKN diatur dalam 
Pasal 81 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa BAKN merupakan salah satu 
alat kelengkapan DPR RI. Secara lebih mendetail, hal tersebut diatur 
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dalam Paragraf 6 tentang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pasal 
110, 111, 112, 113, 114, 115, dan 116. Secara garis besar, fungsi BAKN 
untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI, sebagai bentuk 
pengawasan DPR RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. Sehingga diharapkan keberadaan BAKN ini berkontribusi positif 
dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan 
negara.

Terdapat empat tugas utama BAKN. Pertama, melakukan penelaahan 
terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada 
DPR RI. Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi. 
Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil 
pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi. Keempat, memberikan 
masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, 
hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Setiap LHP BPK RI yang diserahkan kepada DPR RI, biasanya diserahkan 
kepada BAKN. Setelah BAKN menerima LHP BPK RI, mereka melakukan 
telaah. Hasil telaahnya itu disampaikan kepada komisi-komisi DPR RI 
sesuai bidangnya masing-masing yang terkait dengan objek pemeriksaan 
BPK RI. 

Dengan adanya BAKN ini, semakin banyak laporan hasil pemeriksaan BPK 
yang digunakan oleh komisi-komisi di DPR.  Komisi-komisi di DPR sendiri 
setelah menerima hasil telaah BAKN, nantinya akan meminta penjelasan 
kepada entitas yang diperiksa BPK RI terhadap temuan-temuan dari hasil 
pemeriksaan. Rekomendasi yang diberikan BPK RI atas temuan-temuan 
tersebut didorong oleh komisi-komisi di DPR RI agar ditindaklanjuti oleh 

BPK

DPR-DPD
BAKN-PAP

Pemerintah
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Pasal 110 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 111

(1)  DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan 
tahun sidang.

(2)  Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi 
DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun 
sidang.

Pasal 112

(1)  Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)  Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 
anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(3)  Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh 
pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.

Pasal 113

(1) BAKN bertugas:

a.  melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; 

b.  menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;

c.  menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan 
komisi; dan 

d.   memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan 
pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan 
dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, 
badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara.

(3)  BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan melakukan pemeriksaan lanjutan.

(4)  Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf  b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan 
DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, 
ahli, analisis keuangan, dan/atau peneliti.

Pasal 115

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya 
disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BAKN 
diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.
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entitas terkait. Bukan hanya entitas pengelola keuangan negara saja, tetapi 
juga aparat penegak hukum dalam kaitan yang sama. 

Dari sinilah, hasil pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti oleh pemerintah, 
maupun entitas pengelola keuangan negara lainnya. Dengan begitu, ada 
peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI yang cukup signifikan, 
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Sementara PAP DPD RI pembentukannya masih sangat baru dibandingkan 
BAKN. Tak heran jika kedudukannya sendiri tidak secara eksplisit diatur 
dalam undang-undang tersebut. Namun, secara implisit terdapat pada 
Bagian Ketujuh tentang Alat Kelengkapan DPD RI. Dimana pada pasal 
234 huruf g.21 

Walau tidak diatur dalam undang-undang, PAP diatur dalam tata tertib 
DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI.  Dalam struktur alat 
kelengkapan DPD RI, PAP berada di bawah Komite IV yang membidangi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); pajak; perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan dan koperasi; serta Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ada tiga tugas PAP yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. Pertama, 
melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK 
RI yang disampaikan kepada DPD RI. Kedua, mengkaji dan meneliti 
terhadap indikasi penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang 
bersumber dari APBN. Ketiga, melakukan advokasi dan menindaklanjuti 
pengaduan masyarakat tentang penyimpangan anggaran pembangunan di 
daerah yang bersumber dari APBN.

Baik BAKN maupun PAP menjadi saluran pertama bagi parlemen dalam 
memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK RI. Sebelum ada keduanya, laporan 
hasil pemeriksaan BPK RI diterima Komisi-Komisi di DPR RI dan 
Komite-Komite di DPD RI, tetapi mereka pun punya banyak pekerjaan 
lainnya, seperti penyusunan legislasi, dan lain sebagainya. Belum lagi 
untuk memahami laporan hasil pemeriksaan bukan perkara mudah bagi 
mereka. Akhirnya, laporan hasil pemeriksaan BPK RI kurang maksimal 
pemanfaatannya. 

21  UU No.27 Tahun 2009 pasal 234 huruf g menyatakan : “alat kelengkapan lain yang 
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna”.

00000 ANAO - BAHASA.indb   99 23/12/2013   15:49:50



100

Sementara itu, lembaga seperti BAKN dan PAP juga terdapat di Australia, 
namanya, JCPAA.  JCPAA merupakan gabungan komisi khusus pada 
Parlemen dan senat Australia. Di Indonesia kondisi tersebut tidak ada, 
karena BAKN DPR RI dan PAP DPD RI bukan merupakan komisi 
gabungan. Selain itu, kedudukan BAKN dan PAP tersebut merupakan alat 
kelengkapan lembaga perwakilan, sedangkan JCPAA merupakan lembaga 
yang berdiri sendiri. Dengan demikian JCPAA mempunyai kewenangan 
yang lebih besar dibandingkan BAKN atau PAP.

Lembaga ini merupakan satu dari sepuluh komite gabungan di dalam 
Parlemen Australia. Dibentuk berdasarkan Public Accounts and Audit 
Committee Act 1951. Namun, jika ditarik lebih ke belakang, komite ini 
juga merupakan salah satu yang tertua di dalam Parlemen Australia sejak 
didirikan berdasarkan Committee of Public Accounts Act 1913. Jadi, 
usianya jauh lebih tua dibandingkan BAKN.  

Kewenangan JCPAA22 diatur dalam the Public Accounts and Audit 
Committee Act 1951 (PAAC Act). Adapun tugas utama JCPAA adalah 
mengevaluasi laporan-laporan Auditor- General. Secara umum, JCPAA 
bertanggung jawab untuk memeriksa kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas 
bagaimana entitas persemakmuran Australia menggunakan keuangan 
publik (baca: keuangan negara). Kemudian melaporkan langsung ke 
Parlemen. 

Secara lebih spesifik ada setidaknya empat tugas dan kewenangan JCPAA. 
Pertama,  mempertimbangkan akun-akun penerimaan dan pengeluaran 
Persemakmuran. Termasuk opini keuangan yang diberikan kepada Auditor-
General berdasar pasal 49(1)23 dan pasal 55(2)24 Financial Management 
and Accountability Act 1997. 

Kedua, memeriksa keuangan otoritas persemakmuran (financial affairs 

22  Informasi lebih lanjut mengenai JCPAA dapat diakses pada website : http://www.aph.gov.
au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jcpaa/
index.htm

23  Pasal 49 (1) Financial Management and Accountability Act 1997 berbunyi “A Chief 
Executive must give to the Auditor-General the annual financial statements required by the 
Finance Minister’s Orders”.

24  Pasal (2) Financial Management and Accountability Act 1997 berbunyi “The Finance 
Minister must give the statements to the Auditor General as soon as practicable after they 
are prepared”.
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“Pentingnya hubungan BPK RI dengan BAKN DPR RI ini 

juga diakui subject matter expert ANAO, Paul Nicoll. 

Beberapa tahun lalu, menurut Paul  Nicoll  hubungan BPK RI dengan 

Parlemen belum berjalan dengan baik. 

Namun, saat ini sudah berjalan cukup baik.
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of authorities of the Commonwealth to which the Act applies and of 
intergovernmental bodies to which this Act applies). Ketiga, mereviu 
seluruh laporan Auditor-General–termasuk laporan audit kinerja- yang 
akan disajikan kepada masing-masing House of the Parliament. 

Keempat, memberikan laporan kepada House of the Parliament. Atau, 
menyampaikan kajian terhadap akun, opini, atau laporan tertentu dengan 
memberikan pendapat yang sesuai menurut Komite dan layak mendapat 
perhatian Parlemen.

JCPAA juga melakukan review terhadap laporan-laporan ANAO dan 
melakukan public enquiries terhadap instansi yang memiliki temuan 
yang signifikan dalam laporan audit ANAO. Hasil dari review JCPAA 
kemudian berupa rekomendasi yang harus dijalankan entitas,  dalam hal 
ini pemerintah Australia. Hasil review JCPAA ini disampaikan langsung ke 
Parlemen, tidak dilaporkan melalui komisi atau panitia lain.

JCPAA juga dapat memberikan masukan kepada ANAO dalam perencanaan 
audit tahunan. Masukan yang diberikan JCPAA tersebut, terlebih dahulu 
diawali koordinasi dengan komite-komite di Parlemen. Sehingga nantinya, 
hasil audit ANAO sesuai dengan apa yang dibutuhkan Parlemen. 

Selain itu, JCPAA juga memiliki peran dalam pemilihan calon Auditor-
General ANAO. Perdana Menteri Australia berdiskusi dengan JCPAA 
mengenai siapa calon Auditor-General ANAO. Fungsi ini tidak dimiliki 
oleh BAKN maupun PAP.

Kegiatan BAKN dan JCPAA

Pada GPF Tahap II, kegiatan pada pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI 
coba ditekankan. Dimana, salah satu area yang disepakati adalah penguatan 
pada hubungan kerja BPK RI dan Parlemen, yang dalam hal ini adalah 
BAKN DPR RI.

Pada tahun 2011, ada dua kegiatan penting yang merupakan implementasi 
dari kerja sama BPK RI-ANAO dalam area penguatan hubungan kerja BPK 
RI dan Parlemen. Pada 27-30 April 2011, delegasi BPK RI yang dipimpin 
Ketua BPK RI Hadi Poernomo melakukan kunjungan ke Australia. 
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Kunjungan tersebut merupakan keikutsertaan BPK RI dalam Australasian 
Council of Public Accounts Committee (ACPAC) and Australasian Council 
of Auditor General (ACAG)  yang diselenggarakan di Perth, Australia Barat. 
Dari konferensi tersebut, BPK RI mendapatkan pengetahuan terkait pola 
hubungan kerja antara lembaga pemeriksa Australia dengan Parlemennya. 
Selain itu, BPK RI juga mendapatkan masukan sebagai referensi hubungan 
kerja antara BPK RI dan Parlemen di Indonesia terkait pemanfaatan hasil 
pemeriksaan BPK RI oleh Parlemen di Indonesia. 

Pada 19-24 September 2011, delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan 
dari BPK RI, BAKN, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Australia. Kunjungan tersebut 
dimaksudkan untuk mempelajari fraud control system atau sistem kendali 
kecurangan. Selain berdiskusi dengan ANAO, delegasi Indonesia ini juga 
melakukan diskusi dengan ATO, JCPAA, Centrelink, dan Victoria State 
Audit Office. Hasil dari diskusi tersebut delegasi mendapatkan referensi 

Delegasi yang dipimpin Ketua BPK RI melakukan 
kunjungan ke  Perth, Australia dalam rangka 
menghadiri ACPAC dan ACAG
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tentang pelaksanaan fraud control system di Australia sebagai rujukan 
untuk mengembangkan sistem kendali kecurangan di Indonesia.

Pada tahun 2012 terdapat beberapa kegiatan penting yang diselenggarakan. 
Pada 3 Februari 2012, sebagai subject matter expert dalam program 
deployment, Paul Nicoll melakukan pertemuan dengan BAKN di Gedung 
DPR RI. Selain itu, Paul Nicoll juga,  melakukan pertemuan  dengan Kepala 
Biro SDM, Itama, Direktorat Litbang,  Pusdiklat dan Biro Humas dan Kerja 
Sama Luar Negeri pada 16 April 2012. Pertemuan tersebut membahas 
kegiatan bilateral BPK RI-ANAO, termasuk rencana secondment BAKN 
ke JCPAA.

Pada 20 Juni 2012, BPK RI juga ikut terlibat pertemuan dengan 
BAKN, Kedutaan Belanda, Kedutaan Australia, Kedutaan Inggris, yang 
diselenggarakan di Kantor BAKN, kompleks Gedung DPR RI. Pertemuan 
tersebut lebih kepada berbagi pengetahuan terkait mekanisme hubungan 
kerja antara lembaga pemeriksa dengan Parlemen. 

Grup Foto dengan JCPAA dalam rangka diskusi  
Sistem Kendali Kecurangan
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Pada 9-13 Juli 2012, delegasi JCPAA Australia dan ANAO melakukan 
kunjungan ke BPK RI. Delegasi yang dikirim JCPAA yaitu Committee 
Secretary of JCPAA David Brunoro, dan delegasi ANAO: Director 
of Governance and External Relations of ANAO Penelope Edwards. 
Kunjungan mereka, salah satunya ikut serta dalam diskusi panel mengenai 
hubungan JCPAA dan ANAO serta hubungan BAKN dengan BPK RI.  
Diskusi panel ini diselenggarakan di Hotel Crown Plaza, Jakarta dengan 
melibatkan Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, Ketua BAKN Sumarjati 
Arjoso dan para tenaga ahli BAKN, serta Komisi I-XI DPR RI. Selain 
diskusi panel tersebut, delegasi JCPAA dan ANAO juga melakukan diskusi 
terkait rencana program secondment BAKN ke JCPAA Australia. 

Hasil dari kunjungan delegasi JCPAA dan ANAO tersebut, secara umum 
dapat disimpulkan, pertama, Sekretariat JCPAA memiliki peran, fungsi, 
dan wewenang yang lebih besar daripada  Sekretariat BAKN dan PAP di 
Indonesia. Ini disebabkan kematangan birokrasi di Australia yang telah 
berjalan selama hampir 100 tahun. Hal tersebut juga didukung oleh jumlah 
dan kualifikasi serta kedudukan SDM yang lebih kuat.

Diskusi panel dengan pembicara Wakil Ketua BPK RI, 
Hasan Bisri, Ketua BAKN DPR RI, Sumarjati Arjoso, 
Sekretaris JCPAA Australia, David Brunoro dipandu 

oleh Kaditama Revbang Diklat Daeng M Nazier
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Kedua, Sekretariat JCPAA terlibat secara penuh kepada Parlemen dalam 
penyusunan rekomendasi hasil audit dan tindak lanjut baik secara substansi 
maupun administrasi. Selain itu, Sekretariat JCPAA memiliki akses penuh 
kepada Parlemen dan Auditor General ANAO untuk dapat melakukan 
public hearing dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rekomendasi 
audit dan penelaahan laporan audit ANAO.

Ketiga, peranan JCPAA di Australia menjadi masukan yang berarti 
bagi BAKN untuk dapat meningkatkan peran dan kapasitasnya sebagai 
penghubung antara BPK RI dan DPR RI. Sehingga, dibutuhkan kerja sama 
antara kedua lembaga negara tersebut, yang lebih intensif dan terintegrasi 
secara baik, sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan; 
pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan BPK RI; dan publik secara 
keseluruhan.  

Pada 25-29 September 2012, delegasi BPK RI melakukan kunjungan ke 
Australia guna melakukan pertemuan dengan ANAO dan Sekretariat 
JCPAA. Pertemuannya sendiri bertujuan untuk memahami mekanisme 
komunikasi antara ANAO dan JCPAA terkait audit serta berdiskusi tentang 
best practice hubungan kedua lembaga. Ada lima agenda penting dalam 
kunjungan tersebut, yaitu:

1.  Pertemuan dengan Tim Audit ANAO untuk berdiskusi mengenai 
komunikasi antara ANAO dan Sekretariat JCPAA setelah laporan 
pemeriksaan diterbitkan;

2.  Pertemuan dengan divisi hubungan publik ANAO untuk berdiskusi 
terkait program GPF 2013;

3.  Pertemuan dengan divisi manajemen ANAO untuk berdiskusi 
tentang pengembangan ANAO;

4.  Pertemuan dengan Andrew Pope, Group Executive Director ANAO, 
dengan agenda mendiskusikan mengenai proses penyusunan rencana 
pemeriksaan tahunan dan keterlibatan liaison dari Parlemen;

5.  Pertemuan dengan Sekretaris JCPAA untuk melakukan diskusi 
mengenai hubungan ANAO dengan JCPAA dan mekanisme 
kerjanya.
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Medio September-Oktober 2012, BAKN mengirimkan perwakilannya, satu 
tenaga ahli untuk melakukan magang (secondment) di JCPAA dan ANAO. 
Tujuan dari magang tersebut dalam rangka memahami dan mengamati 
bagaimana proses interaksi ANAO dan JCPAA dalam melakukan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan ANAO. Dengan kata lain, selama di Australia, 
delegasi BPK RI dan BAKN ini mempelajari bagaimana hubungan 
ANAO dengan JCPAA; bagaimana JCPAA melakukan tindak lanjut atas 
hasil pemeriksaan ANAO; dan memahami mekanisme komunikasi kedua 
lembaga tersebut.

Terakhir pada 10 – 12 April 2013, Ketua BPK, Hadi Poernomo didampingi 
oleh Anggota Sapto Amal Damandari dan delegasi25  menghadiri konferensi 
ACPAC dan ACAG di Sydney. 

Tujuan dari pertemuan ACPAC ini adalah untuk berbagi pengalaman dan 
praktek-praktek yang baik tentang peran komite akuntabilitas publik, atau di 
Indonesia dikenal dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). 

25   Kepala Direktorat Litbang Hery Subowo, Kepala Biro Humas dan LN Bahtiar Arif, Kepala 
Bagian Sekretariat Ketua Suwarni Dyah, Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral Kusuma 
Ayu R, dan Staf Sekretariat Ketua, Nurjani.

Ketua BPK menyampaikan presentasi dalam acara 
ACPAC dan ACAG
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Pertemuan membahas bagaimana peran BAKN, hubungan BAKN dengan 
pemerintah dan juga koordinasi BAKN dengan Badan Pemeriksa. 

Dalam ACAG, Delegasi BPK yang dipimpin oleh Ketua BPK memaparkan 
materi mengenai “Auditing State Financial Management and Accountability 
in Indonesia: Recent Development”.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi BPK juga mengadakan pertemuan 
bilateral dengan Deputy A-G ANAO, Deputy A-G OAG New Zealand, dan 
A-G Kantor Audit New South Wales.

Hasil yang dicapai

Dalam bidang pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI, yang dalam 
hal ini melibatkan Parlemen, hasil paling penting yang dicapai adalah 
terbentuknya BAKN DPR RI dan PAP DPD RI. Eksistensi kedua alat 
kelengkapan Parlemen Indonesia ini kemudian diakomodir dalam UU 
No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut secara umum mengatur fungsi 
dan tugasnya. 

Pertemuan bilateral antara BPK RI dengan ANAO di 
kantor OAG New South Wales
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Pada dasarnya, fungsi dan tugas BAKN dan PAP adalah melaksanakan 
salah satu fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Khususnya 
dalam pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi 
pengawasan tersebut dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK RI. 
Mereka melakukan telaah atas hasil pemeriksaan BPK yang kemudian 
memberikan masukan kepada parlemen untuk mendorong pemerintah 
guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut.  

BAKN dan PAP juga tidak hanya menelaah hasil pemeriksaan BPK RI, 
kemudian memberikan masukan kepada DPR RI dan DPD RI. Tapi, 
keduanya juga kerap melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK RI 
sebagai sarana mekanisme hubungan kerja antara parlemen dan BPK 
RI. Pertemuan konsultasi tersebut biasanya membahas objek-objek hasil 
pemeriksaan yang belum dipahami oleh parlemen. Selain itu, mereka 
mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam hasil 
pemeriksaan BPK RI. Juga, mencari jalan keluar bersama atas permasalahan 
yang dihadapi auditee terkait kesulitan mereka dalam menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK RI. Sampai saat ini, terdapat 24 pertemuan konsultasi 
antara BPK RI dan BAKN DPR RI terkait laporan hasil pemeriksaan BPK 
RI.

Dengan kedua alat perlengkapan Parlemen tersebut, maka sudah mulai 
terbangun mekanisme hubungan BPK RI dengan Parlemen. Khususnya, 
dalam tujuan yang sama: mendorong akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan negara dari sisi BPK RI sendiri dan Parlemen. 

Pelibatan BAKN DPR RI ini menjadi hal penting. BAKN sendiri merupakan 
mitra strategis BPK RI dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaannya 
sebagai bagian hubungan Parlemen dengan BPK RI. Hal yang sama juga 
dengan PAP.   

Pentingnya hubungan BPK RI dengan BAKN DPR RI ini juga diakui 
subject matter expert ANAO, Paul Nicoll. Beberapa tahun lalu, menurut 
Paul  Nicoll  hubungan BPK RI dengan Parlemen belum berjalan dengan 
baik. Namun, saat ini sudah berjalan cukup baik.

“Ada potensi positif untuk memperkuat pekerjaan BPK RI,” ucap Paul 
Nicoll.
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Dengan implementasi area kerja sama dalam hal penguatan hubungan 
antara BPK RI dan BAKN DPR RI pada GPF Tahap II, banyak hal positif 
yang didapat. Hal paling penting adalah hubungan kerja antara BPK RI 
dan BAKN DPR RI semakin lancar dan baik. Ini sangat berbeda dari 
sebelumnya. Sementara, BAKN sendiri dapat melihat bagaimana pola 
kerja JCPAA. 

Walau kondisinya telah membaik, tetapi hubungan kemitraan antara BPK 
RI dan Parlemen Indonesia juga masih terdapat tantangan yang perlu 
diperbaiki ke depan. Salah satunya, belum banyak tenaga ahli di BAKN 
maupun PAP yang memahami dan menguasai betul tentang isi dari laporan 
hasil pemeriksaan BPK RI. Selain itu, tenaga ahli di BAKN maupun PAP 
yang belum menemukan mekanisme paling efektif untuk menindaklanjuti 
LHP BPK RI sebagai bentuk pengawasan Parlemen atas kinerja pemerintah 
dan negara  dari sudut pandang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara.  
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Sudah lebih dari tujuh  tahun, implementasi kerja sama bilateral BPK RI-
ANAO di bawah payung GPF AIPRD berjalan. Banyak hal positif yang 
didapat BPK RI dalam membangun kapasitasnya di bidang pemeriksaan. 
ANAO sendiri menerima manfaat dari kesempatan untuk menilai proses 
pemeriksaan ANAO. Namun, ada juga tantangan ke depan dalam kerja 
sama bilateral BPK RI-ANAO ini, yang semestinya dicari jalan keluarnya.

Dalam implementasi kerja sama dengan ANAO selama ini, banyak 
tantangan yang dihadapi. Khususnya, perbedaan dalam berbagai aspek baik 
di BPK RI maupun ANAO. Mulai dari perbedaan bahasa, budaya birokrasi 
yang berbeda serta ukuran organisasi dan jumlah pegawai yang jauh 
berbeda. BPK RI merupakan sebuah organisasi yang besar dan memiliki 
perwakilan di setiap provinsi, dengan jumlah pegawai lebih dari 6000 
orang, sedangkan ANAO organisasi lebih kecil dengan jumlah pegawai 
sekitar 350 orang saja. Belum lagi besarnya objek pemeriksaan BPK RI 
yang meliputi seluruh entitas pengelola keuangan negara, baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Sedangkan ANAO objek pemeriksaannya hampir 
semuanya di tingkat Pusat (federal). 

Secara umum tantangan kerja sama BPK RI-ANAO ke depan terdapat 
beberapa hal. Dalam konteks ini, kerja sama BPK RI-ANAO ini pada 
dasarnya menyangkut pada dua negara, dua institusi lembaga pemeriksa, 
dan individu-individu (pegawai) di kedua institusi masing-masing. Jadi, 
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baik-buruknya kerja sama bilateral ini setidaknya imbasnya pada tiga 
komponen: negara, institusi, dan individu pegawainya.

Pada sisi kepentingan negara, kerja sama bilateral yang terjalin ini 
semestinya dirasakan manfaatnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh kedua negara dari pemerintah maupun rakyatnya. Jadi, kerja 
sama bilateral ini bukan hanya dirasakan sebagai kepentingan BPK RI dan 
ANAO saja, tetapi juga bagi pemerintah, DPR RI, DPD RI, rakyat, maupun 
para pemangku kepentingan lainnya di kedua negara. Sebagai contoh, hasil 
kerja sama bilateral ini mampu membuat pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara menjadi lebih baik lagi. Para pemangku kepentingan 
lainnya juga mengetahui kerja sama ini. Dengan begitu, akan terlihat bahwa 
BPK RI merupakan lembaga negara yang terbuka untuk meningkatkan, 
mengembangkan, dan memperbaiki kualitas maupun kapasitasnya. BPK 
RI juga akan terlihat terus melakukan perbaikan dan pengembangan sesuai 
standar internasional melalui kerja sama ini. 

Dampak kerja sama bilateral ini jugabisa meningkatkan kesadaran 
pemerintah akan pentingnya lembaga pemeriksa di masing-masing negara. 
Sehingga nantinya akan bermuara pada kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah khususnya dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel. Jika itu terjadi, maka efek dari kerja 
sama bilateral ini akan lebih terasa manfaatnya dan berdaya guna dalam 
jangka waktu lama. Jadi, kerja sama bilateral ini semestinya berdampak 
positif bukan hanya pada lingkup kedua lembaga pemeriksa saja, dalam 
hal ini BPK RI dan ANAO, tapi berdampak positif dalam konteks yang 
lebih luas, seperti implikasi pada cakupan visi BPK RI, karena visi BPK RI 
belum mencakup perbaikan sektor publik. 

Pada sisi institusi lembaga pemeriksa, kerja sama bilateral ini bertujuan 
untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pada BPK RI maupun 
ANAO. Tujuan yang positif tersebut semestinya menjadikan kerja sama 
bilateral ini secara langsung terintegrasi dalam kebijakan institusi dalam 
rencana strategisnya. Dengan kata lain, kerja sama bilateral BPK RI-ANAO 
dengan kebijakan lembaganya masing-masing semestinya dipastikan dapat 
seiring sejalan. BPK RI memasukan kerja sama bilateral ini sebagai bagian 
dari inisiatif strategis pada Renstra-nya, pun hal yang sama dengan ANAO. 
Di sinilah peran dari pimpinan sebagai penentu kebijakan di masing-
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masing lembaganya, bagaimana memastikan keterlibatan pimpinan untuk 
bisa mengintegrasikan inisiatif kerja sama ini sebagai bagian dari proses 
peningkatan kapasitas BPK RI. 

Pada sisi individu pegawai, tantangannya adalah bagaimana melibatkan 
seluruh pegawai dalam kerja sama bilateral ini, baik secara langsung 
maupun tidak langsung serta sesuai porsinya masing-masing. Memang 
seluruh pegawai BPK RI tidak mesti seluruhnya ikut serta di dalam 
kegiatan-kegiatan implementasi kerja sama, tetapi bisa juga diartikan 
mereka mengetahui adanya kerja sama dengan ANAO dan kegiatan-
kegiatannya. Semua pegawai BPK RI mengetahui kegiatan-kegiatan kerja 
sama bilateral tersebut.

Dengan pelibatan secara langsung maupun tidak langsung serta sesuai 
dengan porsinya, maka seluruh pegawai akan mengetahui tujuan kerja sama 
bilateral BPK RI-ANAO danmereka juga merasakan manfaatnya. Ketika 
ada produk hasil dari kerja sama kedua lembaga itu, para pegawai akan 
siap dalam mengimplementasikannya. Sehingga mereka bisa beradaptasi 
dengan cepat dan tidak gagap dalam menjalani perubahan yang terjadi dari 
hasil kerja sama bilateral ini. 

Selain itu, tantangan lainnya dari sisi pengorganisasian kegiatan-kegiatan 
dalam kerangka implementasi kerja sama. Satuan kerja (satker) yang 
terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan implementasi kerja 
sama semestinya sudah memahami peran dan fungsinya masing-masing.  
Dari hal ini, perencanaan yang matang dari awal sebelum implementasi 
dijalankan perlu dilakukan. Koordinasi antar satker juga berjalan terarah, 
teratur, dan terencana dengan  baik.

Di sisi lain, secara khususnya dalam  pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja, yang dituangkan dalam tiga area kerja sama: 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, contract management. 
Ketiganya juga terdapat tantangan tersendiri sebab menyangkut juga dengan 
para pemangku kepentingan, khususnya hubungan dengan Parlemen.  
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Pemeriksaan Keuangan

Pada pengembangan kapasitas pemeriksaan keuangan dalam kerangka 
kerja sama bilateral BPK RI-ANAO ada beberapa tantangan yang dihadapi. 
Pertama, dalam mempelajari pemeriksaan keuangan di ANAO, BPK RI 
harus menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia sendiri. Jika ANAO tidak 
begitu banyak entitas dan objek pemeriksaannya. Sementara di BPK RI 
sangat banyak. 

Subject Matter Expert Paul Nicoll sendiri mengakui bahwa beragam 
kondisi di Indonesia menciptakan lingkungan untuk pemeriksaan lebih 
sulit dibandingkan lingkungan sektor publik di Australia. Sektor publik 
terus berkembang dengan banyaknya entitas dan objek yang diperiksa BPK 
RI, sementara sumber daya di BPK RI terbatas. Belum lagi praktik korupsi 
dan ekspektasi yang tinggi pada peran utama pemeriksa BPK RI.  

Kedua, hal yang cukup sulit dalam melancarkan implementasi kerja sama 
bilateral BPK RI-ANAO ini adalah soal waktu. Tim yang mempersiapkan 
implementasi kerja sama BPK RI-ANAO juga sibuk dengan pekerjaan 
mereka yang lain sebagai pegawai BPK RI. Auditor BPK RI yang 
merupakan objek penting dalam kerja sama juga sibuk dengan tugas 
pemeriksaannya. Hal yang sama juga dengan Pimpinan BPK RI. 

Kesulitan mencari waktu juga terjadi di ANAO. Hal ini dikarenakan tahun 
anggaran Australia dengan Indonesia itu berbeda. Di Indonesia tahun 
anggarannya Januari sampai Desember. Sementara Australia, Juli sampai 
Juni. Begitu BPK RI tengah sibuk melakukan pemeriksaan keuangan, di 
ANAO tidak terlalu sibuk. Sebaliknya, ketika ANAO sibuk melakukan 
pemeriksaan, di BPK RI tidak terlalu sibuk. 

Ketiga, sarana prasarana pendukung pemeriksaan keuangan perlu 
dikembangkan. Hal ini meliputi pengembangan dukungan teknologi 
informasi untuk pemeriksaan keuangan, antara lain electronic audit 
documentation dan pembangunan pusat data (electronic audit). Dengan 
pengembangan pusat data ini diharapkan waktu pemeriksaan dapat 
lebih efisien dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas. Selain itu 
pengembangan metodologi pemeriksaan yang lebih komprehensif 
sehingga setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI baik PDTT maupun 
pemeriksaan kinerja dapat mendukung opini atas laporan keuangan.
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Pemeriksaan Kinerja

Banyak hal positif yang didapat dari implementasi kerja sama bilateral di 
bidang pemeriksaan kinerja. Walau begitu, terdapat beberapa tantangan 
yang dihadapi BPK RI dalam pengembangan jenis pemeriksaan ini. 

Pertama, dari sisi kapasitas kelembagaan. Tantangannya adalah bagaimana 
BPK RI membangun bisnis model pemeriksaan kinerja yang terintegrasi 
dalam struktur organisasinya. Bisnis model ini sendiri terkait dengan proses 
bagaimana mengelola pemeriksaan kinerja dari sisi organisasi. Misalnya, 
bagaimana organisasi pemeriksaan kinerja itu dibentuk; bagaimana 
pemeriksaan kinerja itu dijalankan; dan bagaimana proses pemeriksaan 
kinerja itu dihasilkan. 

Pada beberapa lembaga pemeriksa di negara lain, khususnya di negara yang 
telah maju dalam bidang pemeriksaan sektor publiknya, termasuk ANAO, 
sudah berkembang struktur organisasi yang terpisah, berdasarkan fungsi 
pemeriksaannya. Dengan kata lain, struktur organisasinya memisahkan 
satuan kerja di bidang pemeriksaan keuangan dan satuan kerja yang 
menangani pemeriksaan kinerja. 

Di BPK RI sendiri, satuan kerja pemeriksaannya berdasarkan objek 
pemeriksaan pada bidang-bidang yang dijalankan auditee. Artinya, 
satuan kerja pemeriksaan di BPK RI menjalankan pemeriksaan keuangan 
maupun pemeriksaan kinerja pada entitas-entitas yang diperiksanya. 
Belum ada struktur organisasi yang memisahkan satuan kerja berdasarkan 
fungsi pemeriksaannya. Belum ada yang namanya satuan kerja yang 
spesialisasinya pada pemeriksaan keuangan di satu sisi, dan di sisi lainnya 
satuan kerja yang spesialisasinya pada pemeriksaan kinerja.  

ANAO sendiri pernah mengalami seperti di BPK RI. Dulu, ANAO 
juga belum ada pemisahan antara satuan kerja yang khusus menangani 
pemeriksaan keuangan dan satuan kerja yang khusus menangani 
pemeriksaan kinerja. 
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“Tantangan lainnya adalah meningkatkan mekanisme kerja sama 

antara BPK RI dan BAKN serta PAP agar  mereka dapat memiliki 

akses yang cepat dalam memahami LHP BPK RI. 

Dengan demikian maka prosentase laporan BPK RI yang dianalisa 

dapat ditingkatkan demikian pula  tindak lanjutnya.
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Dengan belum adanya pemisahan satuan kerja berdasarkan fungsi tersebut, 
ANAO pun belum berkembang pemeriksaan kinerjanya. Dalam hal ini, 
ANAO bukannya tidak mampu melakukan pemeriksaan kinerja, tetapi 
karena struktur organisasi serta bisnis proses belum mendukung untuk 
melakukan pemeriksaan kinerja. Seperti halnya struktur BPK RI sekarang 
ini.

Dengan belum diakomodirnya satuan kerja pemeriksaan yang didasarkan 
spesialisasi secara fungsi, menyebabkan belum terciptanya kompetensi 
pemeriksaan kinerja secara kelembagaan. Sehingga model proses bisnis 
pemeriksaannya belum mendukung pengembangan kompetensi keahlian 
secara terspesialisasi. Pengembangan pemeriksaan kinerja itu hanya 
dari sisi metodologi dan individu pemeriksanya. Belum dari sisi struktur 
organisasi pemeriksaan kinerjanya. 

Tantangan dari sisi kelembagaan lainnya yang penting adalah jangka 
waktu proses pemeriksaan kinerja. Bagaimana proses perencanaan audit 
itu didudukan sama seperti pemeriksaan keuangan dengan rentang waktu 
pemeriksaan yang sama. 

Jangka waktu pemeriksaan kinerja di BPK RI selama ini kurang lebih 
hanya 30 sampai 45 hari. Dilakukan hanya di semester kedua, pada suatu 
tahun anggaran. Jangka waktu ini terbilang singkat. 

Pada lembaga-lembaga pemeriksa di negara maju pemeriksaan sektor 
publiknya, seperti ANAO, pemeriksaan kinerja dilakukan dari selama 
rata-rata 11 bulan. Panjangnya jangka waktu pemeriksaan kinerja ini 
dikarenakan melingkupi banyak hal, tergantung cakupan pemeriksaannya. 
Butuh waktu untuk pemahaman pemeriksa terhadap proses bisnis objek 
yang diperiksa. Dengan kata lain, diperlukan waktu yang cukup untuk 
melakukan analisa yang baik, tajam, terukur, dan komprehensif pada suatu 
objek pemeriksaan kinerja. Rentang waktu yang dibutuhkan dalam suatu 
pemeriksaan kinerja juga disesuaikan dengan lingkup pemeriksaan dan 
sumber daya yang dimiliki. 

Dengan waktu pemeriksaan yang singkat seperti yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan; sementara diperlukan juga waktu untuk melakukan 
analisa yang baik ditambah sumber daya terbatas, membuat hasil dari 
pemeriksaan kinerja belum cukup mendalam.  
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Jadi tantangannya dari sisi kapasitas kelembagaan, bagaimana 
mengembangkan BPK RI ke depan untuk memperkuat kapasitas BPK 
RI dalam menunjang pemeriksaan kinerja, yaitu pengembangan dari 
struktur organisasi yang mengakomodir adanya spesialisasi dan proses 
pemeriksaan kinerja yang mengakomodir siklus penuh satu tahunan. 
Sehingga perencanaan pemeriksaan itu menjadi utuh dari perencanaan 
strategis hingga pelaporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya pun 
bisa diharapkan menjadi maksimal. 

Tantangan lainnya yang harus dibangun adalah kapasitas individu pemeriksa. 
Kapasitas individu tentunya tidak akan lepas dari masalah kompetensi, 
bagaimana BPK RI merekrut, membentuk, dan mengembangkan 
kompetensi auditor dalam pemeriksa kinerja. 

Dari sisi standar dan metodologi pemeriksaan kinerja, standar metodologi 
yang penting itu adalah memastikan standar metodologinya senantiasa 
diperbaiki dan disempurnakan. Hal ini diperlukan untuk selalu seiring 
mengikuti standar internasional yang telah menjadi praktik terbaik. 

BPK RI perlu mengembangkan sendiri pemeriksaan kinerja yang paling 
sesuai dengan tingkat kematangan pemerintah serta kondisi sektor publik.  
Nantinya pemeriksaan kinerja BPK RI bukanlah merupakan jiplakan dari 
ANAO namun telah disesuaikan dengan ukuran, organisasi, kompetensi, 
prioritas dan kebutuhan stakeholders BPK RI di  Indonesia.

Selain itu, tantangan lainnya adalah membangun pemahaman pada 
Pimpinan BPK RI, Pejabat eselon I dan II BPK RI tentang pemeriksaan 
kinerja dan manfaatnya. Tidak hanya  tentang   memahami pemeriksaan 
kinerja, tetapi juga  tentang filosofi pemeriksaan kinerja. Dengan begitu 
pimpinan dapat membuat kebijakan  penting dan komprehensif terkait 
dengan proses bisnis pemeriksaan kinerja. Hal lain yang membutuhkan 
perhatian pimpinan adalah kewenangan yang kuat dari sisi peraturan 
perundangan dibandingkan dengan banyak SAI lain di dunia, namun BPK 
RI baru melakukan sebagian dari kewenangan yang dimilikinya karena 
keterbatasan sumber daya. 

Dari sisi manfaat, pemeriksaan kinerja dapat membantu para auditee 
dalam memperbaiki kinerja dan administrasi publik di entitas mereka.  
Pemeriksaan kinerja tidak dimaksudkan untuk  mengkritisi sebuah program 
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atau kebijakan saja  melainkan  memberikan perbaikan dan rekomendasi 
atas  hal-hal yang masih perlu perbaikan. Jadi, pemeriksaan kinerja ini 
sebenarnya merupakan contoh kebutuhan entitas atas  pemeriksaan. Hal 
ini selaras dengan paradigma baru yang dikembangkan oleh BPK RI 
bahwa pemeriksaan adalah kebutuhan bukan beban bagi entitas.  Pimpinan 
BPK RI lah yang dapat melakukan pendekatan serta merepresentasikan 
paradigma tersebut kepada auditee. 

Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI

Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI merupakan terobosan yang 
benar-benar baru bagi BPK RI, khususnya dalam pemeriksaan keuangan. 
Terobosan ini juga sedikit-banyak merupakan hasil dari implementasi kerja 
sama bilateral BPK RI dan ANAO pada area contract management. 

Peraturan perundang-undangan memang membolehkan BPK RI untuk 
memakai tenaga ahli dari luar untuk menjalankan tugas pemeriksaannya. 
Namun  implementasi untuk pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK RI 
masih berjalan lambat dikarenakan infrastruktur pendukung masih belum 
lengkap. Masih ada beberapa isu yang membutuhkan diskusi dan riset yang 
mendalam seperti quality control, quality assurance, dan isu kompetensi 
pada Kantor Akuntan Publik.  Hal ini dikarenakan perbedaan standar 
akuntansi dan standar pemeriksaan pada sektor publik dan sektor swasta. 

Hubungan antara BPK RI dengan DPR RI dan DPD RI

Sejak terbentuknya BAKN DPR RI dan PAP DPD RI, hubungan kerja 
antara BPK RI dan lembaga perwakilan menjadi lebih baik dan sinergis. 
Hasil pemeriksaan BPK RI yang setiap semester disampaikan kepada DPR 
RI dan DPD RI tidak hanya acara seremonial saja. Tanpa tindak lanjut apa-
apa.

Hasil pemeriksaan yang diserahkan itu biasanya ditelaah terlebih dahulu 
oleh BAKN dan PAP. Hasil telaahan  tersebut kemudian  digunakan  oleh 
komisi-komisi di DPR maupun komite-komite di DPD untuk mendorong 
tindak lanjut  entitas-entitas yang diperiksa BPK RI. 
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Sampai saat ini, semakin banyak hasil pemeriksaan BPK RI yang ditelaah 
kedua alat kelengkapan dewan perwakilan tersebut. BAKN maupun PAP 
pun kerap melakukan rapat konsultasi dengan BPK RI menyangkut hasil 
pemeriksaan yang perlu diperjelas agar tindak lanjutnya lebih mudah 
bagi entitas. Dengan demikian diharapkan akan  semakin banyak hasil 
pemeriksaan BPK RI yang  ditindaklanjuti oleh entitas.  Dampak secara 
umum, akan tercermin dari membaiknya administrasi atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.

Tantangan BPK terkait isu tindak lanjut ini  terletak pada bagaimana BPK 
dapat memberikan rekomendasi serta meyakinkan entitas akan manfaat 
dari melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Tantangan 
lainnya adalah meningkatkan mekanisme kerja sama antara BPK RI dan 
BAKN serta PAP agar  mereka dapat memiliki akses yang cepat dalam 
memahami LHP BPK RI. Dengan demikian maka prosentase laporan BPK 
RI yang dianalisa dapat ditingkatkan demikian pula  tindak lanjutnya. 

Walau hubungan kerja antara BPK RI dan DPR RI serta DPD RI sudah 
semakin baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Utamanya adalah 
meningkatkan fungsi pengawasan dewan perwakilan atau parlemen dalam 
memantau seberapa banyak hasil pemeriksaan serta seberapa banyak 
kesesuaian rekomendasi BPK RI ditindaklanjuti auditee.   

Selain itu, Staf BAKN belum pernah mengikuti pelatihan mengenai 
pemeriksaan kinerja. Hal ini akan membatasi kapasitas BAKN, khususnya 
dalam menelaah secara lebih jelas dan matang terkait hasil pemeriksaan 
kinerja BPK RI. 

Di sisi lain, PAP yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang notabene 
lembaga perwakilan daerah, belum memaksimalkan laporan pemeriksaan 
BPK RI dari BPK RI Perwakilan yang berada di setiap daerah tingkat 
provinsi. Hal yang sama juga dengan BAKN yang belum memaksimalkan 
penggunaan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas pemerintah pusat. 

Hal yang lebih luas adalah belum  terasa betul dampak positifnya bagi 
masyarakat atas manfaat dari hubungan BPK RI-DPR RI-DPD RI. 
Padahal, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
yang didorong oleh sinergitas ketiga lembaga negara tersebut seharusnya 
dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sebagaimana amanat UUD 1945 
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“sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia”. Ini terlihat dari 
realitas dimana ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakekonomisan 
masih terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, masyarakat 
masih belum keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan di 
bidang-bidang keekonomian masyarakat.   

Inilah tantangan bagi sinergitas BPK RI-DPR RI-DPD RI dalam 
meningkatkan fungsi pengawasan lembaga perwakilan  dengan cara  
memanfaatkan rekomendasi dalam LHP BPK RI. Dengan berhasilnya DPR 
dan DPD mendorong pemerintah melaksanakan rekomendasi BPK RI, 
pemerintah dapat memperbaiki kinerja administrasi yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan keuangan 
negara.

Pengembangan Ke Depan

Telah disampaikan sebelumnya, bahwa selama lebih kurang tujuh tahun 
kerja sama bilateral BPK RI dan ANAO, ada hasil yang didapat, tetapi 
ada juga hambatan yang menghadang. Selain itu, ada hal-hal yang dapat 
dilakukan pengembangan area kerja sama ke depan. 

Ada beberapa area untuk bisa dikerjasamakan di masa mendatang antara 
BPK RI dan ANAO.  Hasil analisis dan saran perbaikan dari ANAO sendiri 
atas proyek kerja sama bilateral dengan BPK RI selama empat tahun (2006-
2009) menuangkan beberapa hal yang menjadi tantangan yang menjadi 
harapan untuk kerja sama bilateral BPK RI-ANAO di masa depan. Pertama, 
pentingnya harapan yang realistis dalam mengenalkan pendekatan baru dan 
berbeda dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Kedua, 
dukungan pejabat pelaksana baik di BPK RI dan ANAO tetap penting 
untuk keberhasilan kegiatan-kegiatannya. Ketiga, tantangan BPK RI dalam 
menemukan ruang untuk menerapkan pendekatan-pendekatan baru karena 
keterbatasan wawasan, harapan, regulasi maupun sumber daya. Keempat, 
tantangan ANAO dalam menentukan pilot project  untuk entitas BPK RI 
yang sesuai dengan proyek-proyek ANAO yang relatif berskala kecil dan 
sumber daya yang terbatas.
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Dalam analisis ANAO juga dinyatakan area yang dikerjasamakan di masa 
mendatang dalam pengembangan kemampuan audit, program secondment, 
dan lainnya. Dalam pengembangan kemampuan audit, ada beberapa hal 
yang perlu ditekankan dalam kerja sama bilateral BPK RI-ANAO di masa 
mendatang, yaitu:

1. Perlunya auditor memahami tujuan pemeriksaan dan menerapkan Risk 
Based Analysis and Audit dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja;

2. Melakukan pilot project untuk metodologi pemeriksaan yang baru 
dengan mempraktikannya pada topik pemeriksaan yang sederhana 
atau cakupan pemeriksaan yang sempit;

3. Menyosialisasikan metodologi pemeriksaan baru melalui diklat untuk 
pegawai, termasuk on-the-job training; 

4. Menyesuaikan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang sesuai 
dengan kapasitas tim yang tersedia (tidak overloaded untuk kecukupan 
supervisi dan kualitas pemeriksaan); 

5. Perlunya pemeriksa memahami dan memberi perhatian lebih atas 
tata kelola dan kepemimpinan dalam entitas yang diperiksa. Banyak 
pemeriksa BPK belum memfokuskan kedua hal ini sebagai faktor 
yang mempengaruhi pengelolaan program maupun keuangan negara;

6. Perlunya pemahaman tim pemeriksa atas ciri pengelolaan keuangan 
yang baik. BPK dapat mempertimbangkan merekrut pegawai yang 
telah berpengalaman sebagai pengelola keuangan negara, baik di 
tingkat teknis maupun manajerial.

7. Kajian atas durasi pemeriksaan, baik keuangan maupun kinerja, serta 
memberikan waktu perencanaan dan pelaporan yang cukup bagi 
auditor maupun auditee untuk menanggapi laporan pemeriksaan;

8. Hasil pemeriksaan yang berimbang (mencakup sisi positif dan negatif 
entitas) akan memperlihatkan bahwa tim pemeriksa memahami 
realitas yang ada;

9. Perlunya Staf Ahli yang bisa memberikan pertimbangan kepada 
Anggota atau Tortama mengenai risiko pemeriksaan. 
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10. Perlunya auditor menjelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
mengenai alasan simpulan dan rekomendasi yang diberikan serta 
manfaat tindak lanjut rekomendasi BPK RI. 

Untuk program secondment ada beberapa hal yang perlu penekanan dalam 
kerja sama BPK RI-ANAO di masa mendatang. Hal-hal tersebut, pertama, 
waktu yang lebih baik untuk seleksi calon peserta program secondment 
(secondee), sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan 
pemeriksaan keuangan di ANAO.   

Kedua, kegunaan BPK RI mendokumentasikan harapan-harapan dari 
auditor BPK RI yang mengikuti program secondment sebelum datang ke 
ANAO. Ketiga, jalan terbaik bagi BPK RI untuk menggunakan kemampuan 
dan pengalaman auditor BPK RI yang mengikuti program secondment saat 
mereka kembali ke BPK RI. 

Hal lainnya yang dapat dikerjasamakan di masa mendatang adalah 
kemungkinan berkolaborasi dalam pengembangan kemampuan 
pengelolaan sumber daya manusia (human resource management). Selain 
itu, menyarankan akan kemungkinan formasi public account dan Komisi 
Audit. 

Desain dan implementasi kerja sama BPK RI dan ANAO perlu ditingkatkan 
dari segi intensitas dan kuantitas.  Misalnya, dengan memperbanyak 
workshop seperti pemanfaatan KAP, investigasi audit, pemeriksaan 
kinerja, diklat pemeriksa, penilaian kinerja hingga menambah kuota 
jumlah pertukaran pemeriksa. Selain itu, perlu dijalankannya program 
dalam model parallel audit pada kerangka kerja sama bilateral BPK RI-
ANAO, dan juga antara BPK dengan State Audit Offices di negara bagian 
Australia, seperti dengan Audit Office of West Australia dan Audit Office of 
New South Wales.

Parallel audit merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara 
bersama antara BPK RI dan ANAO dengan topik pemeriksaan yang sama 
pada tempat yang berbeda. Dengan parallel audit ini, maka bisa dihasilkan 
gambaran besar hasil pemeriksaan masing-masing baik BPK RI maupun 
ANAO. Dan jika ditemukan permasalahan bisa didiskusikan secara 
bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya.
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Parallel audit ini dapat dilaksanakan atas kegiatan pemerintah yang 
mendapat pendanaan  yang berasal dari hibah/loan Pemerintah Australia. 
ANAO melakukan pemeriksaan atas proses pemberian hibah/loan dari 
Pemerintah Australia ke Pemerintah Indonesia. Sedangkan BPK RI 
melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan/proyek yang dibiayai 
oleh hibah/loan Pemerintah Australia. Apabila hasil pemeriksaan ini 
digabungkan tentunya diharapkan mendapatkan suatu kesimpulan yang 
utuh atas program hibah atau loan tersebut. 

Tantangan di tahun 2014, kerja sama BPK RI dan ANAO tetap berfokus 
pada peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 
keuangan secara berimbang. ANAO juga membantu BPK RI dalam 
mempersiapkan pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual. Program 
ini selaras dengan target Pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan 
pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. ANAO telah berbagi 
pengalamannya dalam melakukan audit pada masa transisi cash toward 
acrual basis ke fully accrual.  ANAO juga akan memberikan bantuan teknis 
kepada BPK RI dalam melakukan pemeriksaan atas kesiapan pemerintah 
dalam penerapan pelaporan berbasis akrual. 

ANAO akan bekerja sama dengan Kantor Audit New South Wales untuk 
membantu BPK RI dalam persiapan pemeriksaan laporan keuangan 
berbasis akrual dan penulisan laporan yang mudah dipahami oleh publik. 
Kerja sama dengan KA NSW akan difokuskan dengan Kantor BPK RI 
Perwakilan.

Khusus untuk  pemeriksaan kinerja, implementasi berikutnya akan fokus 
pada penyelarasan persepsi antar semua level manajemen dan pimpinan  
sehingga SME dan Litbang akan banyak memberikan bantuan teknis 
berupa workshop dan training untuk semua unit kerja BPK RI.

BPK RI harus meningkatkan sinergi hubungan antara BPK RI dengan 
DPR RI serta DPD RI dan memanfaatkan kerja sama bilateral dengan 
ANAO untuk dapat  mengembangkan kapasitas sumber daya agar dapat 
mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan sesuai dengan mandat yang 
diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945.
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Program secondment untuk pemeriksaan keuangan telah dilakukan sejak 
awal kerja sama bilateral BPK RI-ANAO dalam payung GPF Tahap I. 
Awalnya, ada empat pemeriksa BPK RI yang terpilih untuk mengikuti 
program secondment pemeriksaan keuangan: Ria Anugriani, Satrio H. 
Nugroho, Firdaus Amyar, dan Susanti Ariningtyas. 

Ria Anugriani menangani pemeriksaan keuangan pada Department of Health 
and Ageing. Satrio H. Nugroho menangani pemeriksaan keuangan pada 
Department of Veterans Affairs. Firdaus Amyar menangani pemeriksaan 
keuangan pada Department of Education, Science, and Training, dan 
Susanti Ariningtyas menangani pemeriksaan keuangan pada Department 
of Agriculture, Fisheries and Forestry. Mereka berada di Australia selama 
Januari-Agustus 2007.

Pada tahun kedua, tiga pemeriksa dikirim untuk jangka waktu Februari-
September 2008. Ketiga  pemeriksa itu adalah Sulistyo Biantoro, Yenny, dan 
Sri Herawati. Sulistyo Biantoro ditempatkan di Gugus Teknologi Informasi 
di bawah AASG ANAO. Yenny menangani pemeriksaan keuangan pada 
Department of Veterans Affairs. Sedangkan Sri Herawati menangani 
pemeriksaan keuangan pada Department of Education, Employment and 
Workplace Relations.   

Memasuki tahun ketiga kerja sama bilateral BPK RI-ANAO, dikirim lagi 
empat pemeriksa. Keempat pemeriksa tersebut, yaitu: Amri Lewa, Cipto 
Nugroho, Thomas Gatot Hendarto, dan Dedy Eryanto. Mereka menjalani 
program secondment ini dalam jangka waktu Februari-September 2009.

Mereka menangani pemeriksaan keuangan pada departemen-departemen 
di pemerintahan  Australia. Seperti, Amri Lewa menangani pemeriksaan 
keuangan pada Department of Veterans Affairs. Cipto Nugroho menangani 
pemeriksaan keuangan pada Medicare, Australia. Thomas Gatot Hendarto 
menangani pemeriksaan keuangan pada Department of Agriculture, 
Fisheries and Forestry dan, Dedy Eryanto menangani pemeriksaan 
keuangan pada Department of Health and Ageing.

Program Magang Pemeriksaan Keuangan
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Pada perpanjangan masa kerja sama BPK RI-ANAO dan penghubung 
(bridging time) juga dilaksanakan program secondment untuk pemeriksaan 
keuangan. Masa perpanjangan dan penghubung ini dalam rentang 
selesainya implementasi kerja sama BPK RI-ANAO dalam payung GPF 
Tahap I menuju GPF Tahap II. Rentang waktunya masa penghubung pada 
1 Juli 2009 – 31 Desember 2010.

Program secondment untuk pemeriksaan keuangan dilaksanakan dalam 
jangka waktu November 2009 sampai Juni 2010. Dua pemeriksa BPK RI 
dikirim untuk menjalani program ini. Dua pemeriksa tersebut adalah Roni 
Lahi Hasiholan Sitorus yang menangani pemeriksaan pada Department of 
Agriculture, Forestry and Fisheries dan Rika Susanthi yang menangani 
pemeriksaan keuangan pada Department of Veterans Affairs.

Lalu, pada periode November 2010-Mei 2011 diselenggarakan lagi program 
secondment. Ada dua pemeriksa yang dikirim: Prima Dewi Ginting dari 
AKN IV dan Rahmi Dwi Istanti dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

Bersama pemeriksa ANAO, pemeriksa BPK RI yang mengikuti program 
secondment tersebut, diikutsertakan dalam melakukan pemeriksaan 
keuangan dimana mereka ditempatkan. Mereka melakukan pekerjaan 
seperti apa yang dikerjakan pemeriksa ANAO pada bidang pemeriksaan 
keuangan. Dengan kata lain, secondee terlibat langsung dalam tim 
pemeriksaan keuangan ANAO.

Peserta Program Magang Pemeriksaan 
Keuangan dan Kinerja Tahun 2008
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Program secondment pemeriksaan kinerja dimulai dengan dikirimnya dua 
pemeriksa: Budi Cahyono dan Cecilia Tri W. Keduanya dikirim untuk 
magang bekerja di ANAO selama periode Januari-November 2007. Budi 
Cahyono menangani pemeriksaan kinerja pada ATO. Sementara Cecilia Tri 
W menangani pemeriksaan kinerja pada Department of Industry Tourism 
and Resources. Masing-masing melakukan pekerjaannya selama  sebelas 
bulan.

Pada tahun kedua, dikirimkan lagi dua pemeriksa BPK yang telah diseleksi: 
Silfia dan Dian Angraini. Silfia bekerja untuk menangani pemeriksaan 
kinerja pada ATO. Sementara Dian Angraini menangani pemeriksaa kinerja 
pada Department of Communication. Jangka waktunya ‘magangnya’ 
Februari-Desember 2008.

Tahun ketiga, dikirim lagi dua pemeriksa BPK untuk periode magang 
Februari-Desember 2009. Kedua pemeriksa yang dikirim tersebut, yaitu: 
I Gede Sudi Adnyana dan Beni Subena. I Gede Sudi Adnyanan menangani 
pemeriksaan kinerja pada cabang Centrelink. Sementara Beni Subena 
menangani pemeriksaan kinerja pada cabang skema kendaraan elpiji (LPG 
Vehicle Scheme), tetapi sejak Juni 2009 dipindahkan untuk menangani 
pemeriksaan kinerja pada Cabang Barbara Cass. 

Sama halnya dengan pemeriksaan keuangan, pada pemeriksaan kinerja 
juga dilakukan program secondment pada perpanjangan masa kerjasama 
BPK RI-ANAO Tahap I dan penghubung ke kerjasama tahap kedua. 

BPK RI mengirimkan dua pemeriksa dari BPK RI Perwakilan untuk 
mengikuti program secondment untuk pemeriksaan kinerja. Dua pemeriksa 
tersebut adalah Amin Adab Bangun dari BPK RI Perwakilan Provinsi 
Sumatera Barat dan Wiwid Mulyadi dari BPK RI Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Tengah. Masa magangnya dari September 2010 sampai Juni 
2011. 

Pengiriman dan penempatan mereka dalam program secondment 
tersebut tidak hanya sekedar magang, tetapi mereka juga ikut melakukan 
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pemeriksaan kinerja. Bersama pemeriksa ANAO melakukan pemeriksaan 
kinerja dimana mereka ditempatkan. 

Hasil yang dicapai dari program secondment ini, BPK RI memahami 
kerangka kerja pemeriksaan kinerja ANAO. Dimana, dalam melakukan 
pemeriksaan kinerja, ANAO memiliki dua tujuan: menghasilkan laporan 
hasil pemeriksaan dan peningkatan administrasi publik. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, ANAO memiliki langkah-langkah yang sistematis dalam 
melakukan pemeriksaan kinerja. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan hasil pemeriksaan. Langkah-langkah tersebut juga dijalani 
secondee ketika ‘magang’ di sana.

Selain itu, secondee juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan kinerja. 
Beberapa pelatihan yang dilakukan secondee, di antaranya: pelatihan e-hive, 
client management skill, workplace communication skill, introduction 
to the Senate, leading small teams, dan performance audit skill atau 
kemampuan pemeriksaan kinerja. Terkait dengan pelatihan kemampuan 
pemeriksaan kinerja ini, mempelajari: kriteria audit, audit test program, 
perencanaan pemeriksaan kinerja, rencana kerja pemeriksaan, audit 
evidence, wawancara awal, CAATS, issue paper, rekomendasi, wawancara 
akhir, publication and tabling, jaminan kualitas, dan review dari parlemen. 
Juga diberikan pelatihan mengenai professional development, Australian 
Public Affairs Database, teammate, dan Australian Government Financial 
and Accountability Framework.    
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