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Sejarah Tak Akan Pernah Berulang

Puji Syukur bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memudahkan 
dalam penyusunan buku “Museum BPK Berbicara”. Buku ini merupakan 
dokumentasi singkat atas sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Di Museum inilah sejarah BPK sebagai lembaga negara tersimpan. Mu-
seum BPK dibangun pada 4 Desember 1997 dan diresmikan oleh Prof. Dr. 
JB. Sumarlin.  Museum BPK berlokasi di kompleks bekas kantor Karisidenan 
Kedu, tepatnya di Jalan Diponegoro No. 1 Magelang, Jawa Tengah, dengan 
luas tanah sekitar 662 meter persegi dan  luas bangunan 262 meter per-
segi. Tempat ini sarat dengan nilai historis karena mengabadikan sejarah 
perkembangan BPK yang dimulai di kota Magelang. Ya, di kompleks ban-
gunan inilah kantor pertama BPK berdiri. Kini, bangunan ini menyimpan 
beragam benda-benda bersejarah yang pada awalnya tersimpan di kantor 
BPK pusat di Jakarta. Mengingat benda-benda tersebut memiliki nilai se-
jarah bagi BPK, maka pimpinan BPK pada saat itu menempatkan benda-
benda tersebut di Museum.  

Dibuatnya buku “Museum BPK Berbicara” ini sebagai representasi dari 
Museum sebagai dokumentasi, sumber informasi dan referensi  mengenai 
BPK secara lengkap, dari awal BPK dibentuk sampai dengan saat ini. Di 
dalam buku ini diceritakan juga mengenai perpindahan kantor BPK dari 
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satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya menjadikan salah satu ge-
dungnya sebagai museum. Buku ini juga menjelaskan perubahan simbol-
simbol, logo, seragam atau identitas BPK lainnya, serta informasi lebih detil 
dari para saksi sejarah.  

Dengan hadirnya buku “Museum BPK Berbicara” diharapkan dapat 
memberikan informasi dan rujukan kepada seluruh insan negeri ini menge-
nai sejarah lahirnya satu lembaga negara yang bernama Badan Pemeriksa 
Keuangan. Dengan membaca buku ini, para anak bangsa dapat memahami 
gagasan besar para bapak bangsa, pendiri negeri ini, tentang pentingnya 
keberadaan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Mustahil, tujuan negara untuk mewujudkan kemakmu-
ran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud jika tidak ada BPK.

Sejarah tidak akan pernah berulang. Namun, untuk menjadi bangsa 
yang besar, kita harus berulang-ulang membaca sejarah. Dengan membaca 
sejarah, kita bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan untuk kemudian 
memperbaikinya. Semoga buku ini bermanfaat, dan selamat membaca. 

Jakarta, Desember 2011 
Badan Pemeriksa Keuangan 

Sekretaris Jenderal
 

Hendar Ristriawan, SH, MH
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Kesan sepi, tenang, dan dingin terpancar di Kota Magelang. Entah 
itu siang hari, apalagi pada malam hari. Namun, keindahan alam 
pegunungannya cukup membuat nyaman. Jika di Jawa Barat, 

tempat peristirahatan di masa Kolonial Belanda terletak buitenzorg atau 
Bogor dan Paris van Java Bandung, maka di Jawa Tengah, Magelang punya 
posisi yang sama. di Dilihat dari beberapa sisi, memungkinkan keadaannya 
seperti itu. 

BAB I

BERmulA di KoTA 
mAGElANG

Kota Magelang punya sejarah panjang. Baik, pada masa 
Hindu-Budha, Kolonial, maupun revolusi fisik. Di tengah 

revolusi fisik, dari Magelanglah BPK bermula.
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Secara  geografis  Kota  Magelang  terletak  pada  posisi  7.26.18˝- 7.30.9˝ 
Lintang  Selatan  dan  110.12.30˝-110.12.52˝ Bujur  Timur. Luas wilayah 
mencapai 18,12 km². Posisinya terletak persis di tengah-tengah Pulau Jawa. 
Cukup strategis karena berada di persimpangan poros utama Yogyakarta-
Semarang, Yogyakarta-Wonosobo, dan Semarang-Kebumen-Cilacap. Dari 
Semarang berjarak 65 km. Sementara dari Yogyakarta berjarak 42 km. 

Dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit seperti: Sindoro, Sumbing, 
Perahu, Telomoyo, Merbabu, Merapi, Andong dan Menoreh, serta terdapat 
sebuah bukit kecil “Gunung Tidar” di jantung kota dengan ketinggian kira-
kira 500 m dari permukaan laut, menyebabkan Magelang beriklim sejuk, 
dengan temperatur antara 25 derajat - 27 derajat celcius. Dua buah sungai, 
Progo dan Elo membatasi wilayah ini di sebelah barat dan timur.

Secara administratif, Kota Magelang terbagi dalam tiga kecamatan: 
Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan 
Magelang Selatan. Ketiga kecamatan tersebut memiliki 17 kelurahan. 

Walau terbilang kota kecil, namun Magelang memiliki sejarah panjang. 

Salah satu sudut Kota Magelang
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.6 Tahun 1989, ditetapkan 
tanggal 11 April 907 masehi sebagai hari jadinya. 

Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang 
dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang  bekerjasama 
dengan Universitas Tidar Magelang dengan dibantu pakar sejarah dan 
arkeologi Universitas Gajah Mada, Drs.MM. Soekarto Kartoatmodjo, 
dengan dilengkapi berbagai penelitian di Museum Nasional maupun 
Museum Radya Pustaka-Surakarta.

Sejarah Kota Magelang yang panjang tersebut berawal dari dua prasasti 
yang diterbitkan Raja Rake Watukara Dyah Balitung yang berkuasa di 
Kerajaan Mataram Hindu pada kurun 898-910 M. Kedua prasasti tersebut 
adalah Prasasti Poh dan Prasasti Mantyasih. Ditulis dalam lempengan 
tembaga. 

Dalam Prasasti Mantyasih berisi antara lain, penyebutan nama Raja 
Rake Watukura Dyah Balitung, serta penyebutan angka 829 Çaka bulan 
Çaitra tanggal 11 Paro-Gelap Paringkelan Tungle, Pasaran Umanis hari 

Salah satu ruas jalan di Magelang
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Senais Sçara atau Hari Sabtu Legi tanggal 11 April 907. 
Dalam Prasasti ini disebut pula Desa Mantyasih yang ditetapkan oleh 

Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung sebagai Desa Perdikan atau 
daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat patih. Juga disebut-sebut 
Gunung Susundara dan Wukir Sumbing yang kini dikenal dengan Gunung 
Sindoro dan Gunung Sumbing.

Pada masa kolonial Inggris di abad ke-18, Kota Magelang dijadikan 
pusat pemerintahan setingkat Kabupaten dan mengangkat Mas Ngabehi 
Danukromo sebagai Bupati pertama. Mas Ngabehi Danukromo kemudian 
merintis berdirinya Kota Magelang dengan membangun alun-alun, 
bangunan tempat tinggal bupati, dan masjid agung. Pada tahun 1818, 
Magelang ditetapkan sebagai ibukota Karesidenan Kedu. Dibangunlah 
kompleks Gedung Karesidenan Kedu.

Setelah Belanda kembali menguasai Indonesia melalui traktat London, 
kota ini dijadikan pusat lalu lintas perekonomian. Selain itu, karena letaknya 
yang strategis, udaranya yang nyaman serta pemandangannya yang indah 
Magelang kemudian dijadikan Kota Militer.

Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, gewesten 

Salah satu ruas jalan di Magelang
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atau wilayah-wilayah di Jawa Tengah diberi otonomi dan dibentuk Dewan 
Daerah. Selain itu juga dibentuk gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu 
Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. 

Sebagai daerah gemeente, Pemerintah Kolonial Belanda terus 
melengkapi sarana dan prasarana di Kota Magelang. Menara air minum 
dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik mulai 
beroperasi tahun 1927, dan jalan - jalan arteri diperkeras dan diaspal.

Pada tahun 1930, ketika provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai 
daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad), 
Magelang merupakan wilayah kabupaten (regenschap) yang masuk 
dalam wilayah Karesidenan Kedu. Kemudian berkembang menjadi kota 
selanjutnya menjadi Ibukota Karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi 
Ibukota Kabupaten Magelang. 

Setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja dan kemudian 
kotamadya dan di era reformasi, sejalan dengan pemberian otonomi 
seluas - luasnya kepada daerah, sebutan kotamadya ditiadakan dan diganti 
menjadi kota.

Het raadhuis van Magelang atau Balai kota Magelang di tahun 1925-1936
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Barisan tentara Jerman 
di Warsawa setelah 
menguasai Polandia 
yang menandai pecahnya 
perang dunia ke-2
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Pasukan Jepang mendarat 
di Indonesia
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Belanda Menyerah Pada 
Jepang 8 Maret 1942 di-
Kalijati-Subang
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Penandatanganan 
penyerahan Jepang 
kepada Sekutu
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Tampak Soekarno saat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 
di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat.

Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih setelah kemerdekaan Indonesia 
diproklamirka.
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Belanda melancarkan Serangan umum dalam agresi militer Belanda ke I pada 21 Juli-5 
agustus 1947 terhadap Sumatra dan Jawa dengan Pendaratan utama di Pasir Putih 

Jawa Timur.

Suasana pertempuran pada masa revolusi fisik.
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Perjalanan panjang Kota Magelang ini juga mewarnai sejarah awal 
eksistensi BPK. BPK sendiri didirikan untuk memenuhi amanat UUD 
1945, dimana struktur ketatanegaraan Indonesia terdiri dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat atau lembaga tertinggi negara, dan lima lembaga 
tinggi negara yaitu: Presiden (pemerintah), Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan BPK sendiri. Di daerah 
yang punya slogan Kota HARAPAN inilah pertama kali BPK berkantor.  

Situasi Sebelum BPK Berdiri
Perang Dunia ke-2 terjadi ditandai dengan invasi militer Jerman di bawah 

kepemimpinan Hitler dengan Nazinya ke Polandia pada 1 September 1939. 
Setelah Polandia berhasil dikuasai, pasukan Jerman kemudian melanjutkan 
ekspansi ke hampir negara-negara di seluruh Eropa. Belanda salah satu 
negara yang berhasil ditaklukkan pasukan Jerman.

Sementara itu, di Asia, sekutu Jerman, Jepang pun tak mau kalah. 
Mereka melakukan serangan militer ke negara-negara di sekitarnya. Lalu, 
merangsek juga ke Asia Tenggara. Indonesia yang waktu itu di bawah 
pemerintah Kolonial Belanda pun tak luput dari invasi balatentara Jepang. 

Pemerintah Kolonial Belanda yang pada waktu itu dibantu tentara 
sekutu akhirnya menyerah tanpa syarat kepada balatentara Jepang pada 

Tampak iring-iringan kendaraan bersenjata Belanda pada saat melakukan agresi 
militer ke Indonesia
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9 Maret 1942. Kemudian, menandatangani penyerahan tanpa syarat itu di 
Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal sebagai perjanjian Kalijati.

Dengan menyerahnya Belanda, maka Indonesia otomatis dikuasai oleh 
pemerintahan militer  pendudukan Jepang. Namun, pendudukan militer 
Jepang di Indonesia ini tak lama. Kemenangan-kemenangan Jerman di 
Eropa dan Jepang di Asia kemudian berbalik arah. Pihak sekutu (Eropa 
dan Amerika Serikat) kemudian berhasil memberikan pukulan-pukulan 
balasan bagi Jerman di Eropa dan Jepang di Asia pada periode 1943-1945.
Pada 2 Mei Mei 1945, Karl Donitz, pengganti Adolf Hitler yang bunuh diri, 
menyatakan Jerman menyerah dalam perang terbesar dunia itu. 

Sementara itu, Jepang juga mulai terdesak posisinya oleh serangan 
balik sekutu. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo 
mengundurkan diri atas serangkaian kekalahan Jepang dalam peperangan 
di Asia. Ia diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki.

Salah satu kebijakan perdana menteri baru ini, dalam sidang istimewa 
ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku Ginkai), pada tanggal 7 September 1944, 
Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di 
bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. 

Suasan sidang BPUPKI yang hasilnya diantaranya Rancangan UUD`45 dimana 
mengakomodir BPK sebagai salah satu alat perlengkapan negara.
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Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit oleh serangan-serangan 
Sekutu di kawasan Indonesia. Menghadapi situasi ini, pada 1 Maret 
1945, pemerintahan militer pendudukan Jepang di Jawa, yang dipimpin 
Panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan 
pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tokoh-tokoh para founder 
Indonesia pun, sebagian besar masuk dalam keanggotaannya.

BPUPKI melaksanakan dua kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 
29 Mei-1 Juni 1945 di Gedung Chou Sang In di Jl. Pekambon 6, Jakarta, yang 
saat ini dikenal sebagai Gedung Oancasila. Pada sidang pertama tersebut, 
dibahas mengenai dasar negara Indonesia. Hasilnya baru dihasilkan 
rekomendasi pada 22 Juni 1945, setelah BPUPKI membentuk panitia khusus 
atau disebut Panitia Sembilan. Rekomendasi yang menjadi awal dari dasar 
negara ini kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Kemudian disahkan 
sebagai Pancasila.

Suasana sidang PPKI setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
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Setelah Piagam Jakarta berhasil 
disusun, BPUPKI kemudian 
membentuk Panitia Perancang 
Undang-Undang Dasar.  Ini 
adalah sidang kedua BPUPKI yang 
berlangsung pada 10-16 Juli 1945. 
Hasilnya, pada tanggal 14 Juli 
1945, dalam rapat pleno BPUPKI, 
telah diterima laporan rancangan 
Undang-Undang Dasar yang 
dibacakan ketua Panitia Soekarno.

Pada tanggal 7 Agustus 
1945, BPUPKI dibubarkan oleh 
pemerintahan militer pendudukan 
Jepang karena terlalu cepat 
mewujudkan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Namun, pada saat yang bersamaan, dibentuk 
Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 
Tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kembali.  

Pada 9 Agustus 1945, pimpinan PPKI, Soekarno, Moh. Hatta, dan 
Radjiman Wedyodiningrat, diundang ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu 
Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan itu, PPKI ternyata tidak dapat 
melaksanakan tugasnya, karena para pemuda Indonesia mendesak agar 
proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap 
sebagai bentukan Jepang. Bahkan, rencana rapat pada 16 Agustus 1945, 
tidak terlaksana karena terjadinya peristiwa Rengasdengklok, dimana para 
pemuda “menculik” Soekarno dan Hatta agar mempercepat kemerdekaan 
Indonesia.Tidak perlu menunggu restu dari Jepang, atas kesepakatan 
bersama dengan para pemuda, Soekarno dan Moh. Hatta memproklamirkan 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, barulah PPKI 
menjalankan tugasnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang 
pertamanya, PPKI memutuskan tiga hal: Pertama, pengesahan UUD yang 
disebut UUD 1945. Kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai 

Menteri Keuangan Surachman 
Tjokroadisurjo pada Kabinet Syahrir II 

periode 12 Maret 1946 -2 Oktober 1946.
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Presiden dan Moh. Hatta sebagai 
Wakil Presiden. Ketiga, membentuk 
Komite Nasional untuk membantu 
tugas Presiden sebelum DPR/MPR 
terbentuk. 

Pada sidang kedua, 19 Agustus 
1945, PPKI memutuskan tiga hal 
pula. Pertama, membentuk Komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 
KNIP inilah yang merupakan cikal-
bakal dari DPR dan MPR. Kedua, 
membentuk 12 departemen dan 
menteri-menterinya. Dan, ketiga 
menetapkan pembagian wilayah 
Republik Indonesia atas delapan 
provinsi beserta gubernur-
gubernurnya.

BPK Dibentuk
Keadaan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia masih belum 

kondusif pasca Perang Dunia Ke-2. Justru pada periode inilah dikenal 
dengan revolusi fisik. Ada keinginan Belanda untuk kembali menjajah 
Indonesia, setelah Jepang menyerah pada 9 September 1945 melalui 
Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang datang bersama 
pasukan sekutu. Pendudukan militer Jepang di Indonesia sendiri masih 
dalam masa transisi. 

Di sisi lain, Sekutu yang di dalamnya terdapat tentara Belanda dengan 
NICA-nya, juga sudah berada di beberapa daerah di Indonesia untuk 
melucuti persenjataan tentara Jepang. Kondisi perang tetap terjadi. Baik 
antara Jepang dan Sekutu, maupun rakyat Indonesia dengan Jepang dan 
Sekutu. Dengan kondisi tersebut, maka alat perlengkapan negara yang 
diamanatkan UUD’45 belum terpenuhi seluruhnya.

Sementara itu, ibukota Indonesia yang berkedudukan di Jakarta tak 
aman situasinya. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung 

Menteri Keuangan Sjafruddin 
Prawiranegara pada Kabinet Syahrir III 

periode 2 Oktober 1946-26 Juni 1947.
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Priok pada tanggal 30 Desember 1945, 
menambah genting keadaan. Melihat 
kondisi ini, Pemerintah akhirnya 
memutuskan untuk memindahkan 
ibukota ke Yogyakarta, ke wilayah 
Selatan Jawa Tengah. Perpindahan ini 
terjadi pada 4 Januari 1946. 

Pemerintah Indonesia pada waktu 
itu memang memilih ke Yogyakarta, 
bukan hanya karena kedudukan Sri 
Sultan Hamengkubuwono sebagai 
penguasa Yogyakarta dan sekitarnya 
yang mendukung penuh Indonesia, 
tetapi juga letaknya yang strategis, 
tidak berada di pesisir Utara Jawa. 
Sebab, pihak Sekutu dimana pasukan Belanda juga ikut serta, sebagian 
besar masuk melalui akses di pesisir Utara Jawa.  

Pemerintahan Indonesia yang baru seumur jagung itu, tidak semuanya 
ditempatkan di Yogyakarta. Kementerian-kementerian disebar tempat 
kedudukannya di Surakarta, Klaten, dan Magelang. Di Magelang inilah 
nanti tempat kedudukan BPK berada, pasca pembentukannya.

Alat perlengkapan negara yang ada pasca Kemerdekaan Indonesia 
yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dan hasil dari dua sidang PPKI 
adalah Pemerintah dengan kementerian dan KNIP. BPK baru dalam proses 
pembentukan sekitar sembilan bulan kemudian. 

BPK sendiri perlu dibentuk secepatnya karena menjadi amanat UUD 45 
pada Pasal 23 Ayat 5, yang berbunyi: “Untuk memeriksa tanggung jawab 
tentang keuangan negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 
peraturannyaditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaannya 
itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Di sisi lain, BPK merupakan salah satu alat perlengkapan negara, atau 
salah satu lembaga tinggi negara yang diperlukan dalam ketatanegaraan 
Indonesia sendiri. Untuk merealisasikannya, Kementerian Keuangan yang 
terlebih dahulu dibentuk mulai melakukan persiapan pembentukan BPK.

Presiden Soekarno.
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Surat pemberitahuan dari kementerian keuangan kepada kementerian-kementerian 
dan jawatan-jawatan perihal pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 10 

Desember 1946.
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Soekarno tengah berpidato untuk membangkitkan rakyat Indonesia dalam 
mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah Indonesia lagi.
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Penetapan pemerintah 1946 N0. 11/Um tentang pembentukan Badan Pemeriksa 
Keuangan.
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Persiapan pembentukan BPK dimulai dengan permintaan Menteri 
Keuangan terkait dengan bantuan tenaga kepada Menteri Perhubungan. 
Permintaan tersebut melalui Surat No. OAN 4-2-22, tertanggal 22 Mei 1946. 
Pada waktu itu, menteri keuangan dijabat oleh Ir.Surachman Tjokroadisurjo. 

Atas permintaan Menteri Keuangan itu dan pernyataan dalam surat 
Kepala Jawatan Angkutan Darat Bermotor No. 221/21A, tertanggal 28 
Mei 1946, atau seminggu kemudian setelah surat permintaan menteri 
keuangan dilayangkan, Menteri Perhubungan yang pada waktu itu dijabat 
Ir. Abdulkarim memenuhi permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat 
Keputusan No.28/46, tertanggal 6 Juni 1946. 

Bantuan tenaga yang diminta Menteri Keuangan itu adalah bantuan 
tenaga berpengalaman Algemene Rekenkamer (ARK), otoritas pemeriksa 
keuangan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, untuk diangkat sebagai 
pegawai Kementerian Keuangan. Tenaga berpengalaman tersebut, yaitu R. 
Kasirman, Pegawai Tinggi Tingkat IV ARK dan M.Soebardjo, 

Pegawai Tingggi Tingkat V ARK. R. Kasirman dan M. Soebardjo 
inilah yang menjadi tenaga inti Kantor Persiapan BPK. Untuk membantu 
keduanya, maka Menteri Keuangan melalui SK Menteri Keuangan No. 
SP60.820 tertanggal 14 Desember 1946, memindahkan R. Bandji, pegawai 
Tingkat Tinggi V pada Kantor Besar Jawatan Pajak ke Kantor Persiapan BPK.

Empat hari sebelumnya, pada 10 Desember 1946, Menteri Keuangan 
telah dijabat Mr. Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan surat edaran 
No. 003-21-49. Surat edaran tersebut berisi pengumuman kepada seluruh 
kementerian dan jawatan tentang pendirian BPK seperti yang diamanatkan 
UUD 1945 pasal 23 ayat 5. 

Dalam surat edaran Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa 
pada 1 Januari 1947 akan didirikan BPK. Selain itu dinyatakan bahwa 
selama dua bulan terakhir telah dibentuk kantor persiapan BPK yang akan 
menjadi pondasi BPK. Kantor persiapan itu juga telah melakukan pekerjaan 
yang nantinya akan diteruskan oleh BPK. 

Mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenangnya, karena belum 
ada peraturan baru yang mengatur BPK, maka aturan yang berlaku pada ARK 
di masa kolonial Belanda digunakan sebagai pedoman dalam operasional 
BPK nantinya, dengan menyesuaikan keadaan saat itu. Selain itu, kepada 
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seluruh kementerian dan jawatan agar diminta untuk mengirimkan 
surat-surat atau daftar-daftar (data) kepada Kementerian Keuangan yang 
diteruskan kepada Kantor persiapan BPK. Data yang diminta itu adalah 
data yang biasa dikirimkan kepada ARK di masa Kolonial Belanda.    

Pada 28 Desember 1946, Pemerintah mengeluarkan Surat Penetapan 
Pemerintah No. 11/OEM  yang berisi pendirian BPK pada 1 Januari 
1947. Dan untuk sementara waktu ditetapkan tempat kedudukannya di 
Magelang.  Penetapan pemerintah itu merupakan tindak lanjut dari Surat 
Menteri Keuangan tertanggal 9 Desember 1946, No. O.O.3-21-34, yang 
meminta Pemerintah yang dalam hal ini Presiden untuk segera mendirikan 
BPK.  

Sama halnya dengan surat edaran No. 003-21-49, maka dalam 
Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tahun 1946 ini juga menetapkan 
sebelum ada peraturan baru, kerja BPK mengacu pada ARK di masa Hindia 
Belanda. Dengan begitu, maka BPK di awal pendiriannya, semuanya 
mengacu pada ARK masa Hindia Belanda. Tak heran, jika Muhammad 
Yamin, salah satu founding father bangsa Indonesia, yang pernah masuk 
dalam keanggotaan BPUPKI, menyatakan bahwa pada masa itu, BPK identik 
dengan ARK. Malah, kerap BPK disebut ARK. 

Dalam Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tersebut, dijelaskan 
maksud dan tujuan Indonesia untuk segera mendirikan BPK. BPK, menurut 
pemerintah pada waktu itu sangat diperlukan untuk menjaga kesempurnaan 
tata usaha perbendaharaan negara. Dengan kata lain, pemerintah pada 
saat itu mementingkan pendirian BPK agar dapat mengawasi dan membuat 
tata kelola keuangan negara menjadi baik.

Di sisi lain, BPK berkedudukan di Magelang, bukan sebuah hal yang 
kebetulan. Sebab, kementerian dan jawatan di pemerintahan pada waktu 
itu, setelah pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta, tidak terpusat di 
Yogyakarta. Kantor-kantornya disebar di beberapa kota di Yogyakarta dan 
sekitarnya. Jaraknya dekat dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, 
juga berada di selatan Jawa Tengah, yang lebih aman dari infiltrasi Belanda 
yang membonceng pada sekutu pada waktu itu. 

Telah disampaikan sebelumnya, bahwa pasca Perang Dunia ke-2, 
pasukan Sekutu dimana Belanda ikut serta justru masuk ke Jawa melalui 
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pesisir Utara Jawa. Sebab, banyak pelabuhan-pelabuhan di pesisir Utara 
Jawa yang bisa dimasuki dengan mudah oleh kapal-kapal perang sekutu. 
Selain itu, dalam surat edaran menteri keuangan No.003-21-49, jelas 
tercantum dimana kedudukan Kementerian Keuangan yang merupakan 
pionir pembentukan BPK, juga berada di Magelang.  
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Layout kompleks kantor pembantu Gubernur Jawa Tengah wilayah Kedu yang 
menempati areal Eks Karesidenan Kedu.
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BAB II

KomPlEKs EKs 
KAREsidENAN

Kompleks Karesidenan Kedua menjadi saksi sejarah 
pembagian wilayah masa kolonial Inggris dan Belanda. 
Di tempat ini Pangeran Diponegoro ditangkap. Dan, di 

tempat ini pula BPK pernah berkantor.

Jalan Diponegoro Magelang selalu lengang. Entah itu siang hari, 
apalagi malam hari. Jika menyusuri jalan ini, maka akan ditemukan 
gapura bertuliskan:”Bakorwil II Kedoe-Soerakarta”. Kantor Badan 

Koordinasi Wilayah II (Bakorwil II) Kedu dan Surakarta Provinsi Jawa 
Tengah merupakan struktur organisasi pemerintahan untuk membantu 
administrasi wilayah di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa 
Tengah. Sebelumnya bernama kantor Pembantu Gubernur Wilayah Kedu. 
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Tampak gapura Bakorwil II Kedu-Surakarta yang sebelumnya kantor pembantu 
Gubernur Jawa Tengah wilayah Kedu yang menempati areal Eks Karesidenan Kedu.

Pemandangan di dalam kompleks Bakorwil II wilayah Kedu - Surakarta.
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Salah satu bangunan yang dipakai sebagai kantor Bakorwil II wilayah Kedu-Surakarta 
di dalam kompleks Eks Karesidenan Kedu.

Pemandangan di dalam kompleks Bakorwil II wilayah Kedu - Surakarta.
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Pendopo Karesidenan Kedu.

Tampak Kijang-Kijang berkeliaran bebas di taman sekitar Pendopo Karesidenan Kedu.

36



Struktur pemerintahan ini sebenarnya adalah lanjutan dari Karesidenan 
Kedu. Tempat kedudukannya pun berada di eks kompleks Karesidenan 
Kedu. 

Karesidenan Kedu sendiri dibentuk pada tahun 1808 pada masa 
pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem 
Daendels (5 Januari 1808-15 Mei 1811). Kompleks kantor karesidenannya 
dibangun pada tahun yang sama. Model pemerintahan administratif 
daerah Karesidenan masih tetap dipergunakan di masa awal kemerdekaan 
Indonesia. Namun, ketika pemerintah menerbitkan Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1950, model Karesidenan dihapuskan. Dengan begitu Karesidenan Kedu 
tidak berlaku lagi. Kemudian berubah menjadi Kantor Pembantu Gubernur 
Wilayah Kedu, dan akhirnya Kantor Badan Koordinasi Wilayah II Kedu dan 
Surakarta.

Dalam kompleks Karesidenan Kedu juga menjadi saksi sejarah 
bagaimana Pangeran Diponegoro ditangkap kolonial Belanda. Dengan 
penangkapannya, maka salah satu perlawanan paling gigih di nusantara 

Pendopo Karesidenan Kedu pada masa lalu.
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Lukisan Penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh dibuat pada tahun 1857.

Lukisan Penyerahan Diri Diponegoro dikenal dengan judul The Submission of 
Diponegoro karya pelukis Belanda JW Pieneman.
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Pangeran Diponegoro memimpin perang melawan 
kolonialis Belanda tahun 1825 - 1830 ditangkap di 

tempat yang sekarang menjadi museum Diponegoro 
kompleks Eks Karesidenan Kedu.

Gubernur Jenderal Herman Willem 
Daendeles memerintah sejak 1808 - 
1811 dimasanya Karesidenan Kedu 

dibentuk.

Hendrik Merkus Baron de Kock yang 
memimpin peperangan melawan 

Pangeran Diponegoro dan berhasil 
menangkapnya di gedung Residen Kedu 

- Magelang.
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Gedung Aniem  yang 
sempat menjadi 
kantor BPK setelahnya 
menjadi Perusahaan 
Listrik Negara cabang 
Magelang.

Gedung Aniem kembali 
mengalami perubahan 
dari yang sebelumnya.

Bekas Gedung Aniem 
saat ini tidak tampak 
lagi, bangunan saat 
ini bertingkat dan 
penggunaannya 
untuk pendidikan 
yang diselenggarakan 
Yayasan Pendidikan 
Pantekosta.
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Gedung Bea Cukai yang sempat dijadikan kantor BPK.

pada masa kolonial Belanda berhasil diredam. 
Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya menyatakan perang 

terhadap kolonialis Belanda pada tahun 1825 M. Mereka berperang selama 
lima tahun. Cukup lama dan alot bagi pemerintah kolonial Belanda yang 
memiliki persenjataan lebih canggih ketika itu. 

Kealotan menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro ini dikarenakan 
perang gerilya yang dilakukannya. Daerah-daerah pegunungan yang 
berada di wilayah Kedu dan sekitarnya menjadi daerah perangnya. 
Namun, beberapa tahun berikutnya, setelah beberapa pengikutnya yang 
berpengaruh tertangkap, dan pasukan kolonial Belanda di bawah pimpinan 
Jenderal de Kock membatasi pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro. 
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Gedung Bea Cukai yang sempat dijadikan kantor BPK saat ini.
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Salah satu bagian dari gedung di kompleks Eks Karesidenan Kedu - Magelang yang dulu  
pernah menjadi kantor BPK.

Salah satu bagian dari gedung di kompleks Eks Karesidenan Kedu - Magelang yang dulu  
pernah menjadi kantor BPK yang menjadi kantor Dinas Perkebunan wilayah Kedu. 
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Gedung klooster pernah menjadi kantor BPK terakhir sebelum pindah ke Yogyakarta 
saat ini menjadi SMP Tarakanita.
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Sehingga akhirnya, memaksa Pangeran Diponegoro untuk melakukan 
perundingan dengan pihak Belanda. 

Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menemui Jenderal de Kock 
di rumah dinas Residen Kedu di Magelang. De Kock memaksa mengadakan 
perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. 
Permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan 
penyergapan. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke 
beberapa tahanan sampai meninggal dunia. 

Perang Diponegoro menjadi salah satu pertempuran terbesar yang 
pernah dialami Belanda selama menjajah Nusantara. Peperangan ini 
melibatkan seluruh wilayah Jawa, khususnya di Jawa Tengah, maka 
disebutlah perang Diponegoro tersebut sebagai Perang Jawa. Tempat 
penangkapan Pangeran Diponegoro tersebut kini berada di salah satu 
bagian dari kompleks Karesidenan Kedu yang kemudian menjadi Museum 
Diponegoro. Hal yang sama juga dengan BPK, salah satu bagian kompleks 
Karesidenan pernah dijadikan kantornya yang kemudian hari menjadi 
Museum BPK.

Kompleks Kantor Bakorwil II Kedu dan Surakarta atau eks Karesidenan 

Kedu ini memiliki luas areal sekitar 54.000 meter persegi. Di dalam 

kompleks itu saat ini terdapat beberapa kantor, yaitu: 

1.  Kantor Badan Koordinasi Wilayah II Kedu dan Surakarta sendiri;
2.  Kantor Badan Ketahanan Pangan Balai Pengembangan Cadangan 

Pangan Provinsi Jawa Tengah;
3.  Kantor Dinas Kehutanan Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan 

Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah;
4.  Kantor DLLAJR Provinsi Jawa Tengah;
5.  Kantor Cabang Pelayanan Bea dan Cukai Magelang Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Yogyakarta. Kantor 
Wilayah Jateng dan DIY Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan

6.  Museum Diponegoro;
7.  Museum BPK.
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Berdasarkan Sertifikat Tanah No. 1118 Tahun 1982 yang dikeluarkan 
Kantor Agraria Kotamadya Magelang, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah merupakan pemilik atas kompleks eks Karesidenan itu. Dalam 
sertifikat yang dikeluarkan pada 2 Agustus 1982 tersebut, Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah mempunyai hak pakai atas tanah dan bangunan 
yang berada di kompleks eks Karesidenan Kedu itu. 

Kompleks eks Karesidenan Kedu tersebut terdapat pendopo yang khas 
bangunan rumah dinas residen atau kantor karesidenan kolonial Belanda. 
Bangunan tersebut kerap digunakan untuk acara-acara resmi maupun 
disewakan untuk acara-acara non formal macam resepsi pernikahan. 
Saling berdekatan dengan museum Diponegoro dan Rumah Dinas kepala 
Bakorwil II Kedu dan Surakarta. 

Tak hanya istana Bogor yang memiliki kijang-kijang di halaman 
sekitarnya, di kompleks eks Karesidenan 
Kedua juga punya. Di depan pendopo 
Karesidenan Kedu  terdapat halaman 
rerumputan dimana kijang-kijang 
berkeliaran bebas. Saat ini, kijang-
kijang tersebut jarang nampak di siang 
hari. Biasanya malah berkeliaran pada 
malam hari.

Sementara, Museum BPK berada di 
sayap kiri kompleks eks Karesidenan 
Kedu. Jika dilihat dari lokasi alun-
alun Kota Magelang, posisinya berada 
di sebelah kanan kompleks eks 
Karesidenan. Tepat setelah memasuki gapura Bakorwil II Kedu Surakarta. 

Ketika kantor BPK berpindah tempat dari kantor Karesidenan Kedu ke 
Gedung Klooster, ruangan yang dipakai BPK di Karesidenan Kedu menjadi 
Kantor Dinas Perkebunan Magelang. Selang beberapa lama ruangan kantor 
BPK tersebut dialih fungsikan menjadi Kantor Dinas Penerangan. Kemudian 
digunakan sebagai Kantor Dokares (Dokter Kesehatan Karesidenan) atau 
kemudian dikenal sebagai dinas kesehatan. 

R. Soerasno, Ketua BPK pertama.
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Setelah itu sempat kosong, atau tidak dipergunakan. Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah sendiri menggunakan ruangan yang kosong tersebut 
sebagai Gedung Dharma Wanita Sub Unit Kantor Pembantu Gubernur 
Wilayah Kedu di Magelang. Namun, permohonan BPK untuk menjadikan 
ruangan di salah satu bagian gedung Karesidenan Kedu itu dikabulkan 
Pemerintah Provinsi Jawa tengah, maka kemudian sebagian ruangan dari 
gedung tersebut digunakan sebagai museum BPK.    

  
Kantor BPK di Magelang

Setelah pemerintah menerbitkan Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/
OEM tertanggal 28 Desember , maka BPK secara resmi didirikan pada 1 
januari 1947. Berkedudukan di Magelang. Pada hari yang sama, Presiden 
Soekarno mengeluarkan SK pengangkatan R. Soerasno sebagai Ketua, Dr. 
Aboetari sebagai Anggota, dan Djunaedi sebagai Sekretaris BPK. Ketiganya 
mulai bekerja per 1 januari 1947, bersamaan dengan pendirian BPK. 

Sebulan kemudian, R. Soerasno selaku Ketua BPK melalui SK No. 
16/Peg. tanggal 1 Februari 1947 mengangkat R. Kasirman, Bandji, M. 
Soebardjo, Dendadipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai 
BPK. Dengan pengangkatan pegawai oleh Ketua BPK R. Soerasno tersebut, 
maka personel BPK pada waktu itu hanya berjumlah sembilan orang. 

Untuk pertama kalinya, di Magelang, Kantor BPK ditempatkan di 
bekas Gedung ANIEM (Algemeene Nederlandsch-Indische Eletriciteits 
Maatschappij). Artinya, Gedung ANIEM adalah bekas kantor perusahaan 
listrik umum Hindia Belanda. Ada beberapa ruangan Gedung ANIEM 
yang digunakan sebagai kantor BPK pada waktu itu. Setelah itu sempat 
dipergunakan sebagai kantor perusahaan listrik negara, sebelum akhirnya 
dijadikan tempat pendidikan Kristen Pantekosta.

Gedung ANIEM saat ini sudah berubah bentuk, baik bangunan maupun 
fungsinya. Gedung yang dulu dikenal sebagai Gedung ANIEM ini menjadi 
gedung bertingkat yang masih belum selesai pengerjaannya. Tiga tahun 
lalu bangunan sebelumnya telah dirombak habis. 

Sejak tahun 1959, Gedung ANIEM ini berubah fungsi menjadi sekolah 
yang dikelola Yayasan Pendidikan Kristen Pantekosta. Lokasinya di Jl. 
Tentara Pelajar No. 64, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah. 
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Tak berselang lama, setelah dari Gedung ANIEM, kantor BPK 
dipindahkan ke Gedung Bea Cukai Magelang. Saat ini fungsinya masih tetap 
sama sebagai Kantor Cabang Pelayanan Bea dan Cukai Magelang Kantor 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Yogyakarta Kantor Wilayah 
Jateng dan DIY Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. 
Terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 36. Masih satu kompleks dengan 
eks Karesidenan Kedu. 

Pada tanggal 21 Juli 1947, pasukan Belanda melancarkan serangan ke 
wilayah Indonesia. Tujuannya untuk menjajah kembali Indonesia. Serangan 
tersebut dikenal dengan Agresi Militer I Belanda. Pada saat itu, kantor BPK 
kembali berpindah tempat. Kantor yang kemudian menjadi kantor BPK 
berada di bangunan sayap sebelah kiri di Gedung Karesidenan Kedu. Pada 
saat itu, BPK hanya menempati dua ruangan. Di kantor inilah nantinya 
museum BPK berada. 

Tak lama dari sana, kantor BPK kembali dipindahkan lagi ke Gedung 
Klooster. Klooster dalam bahasa Indonesia berarti biara, atau tempat 
para suster misionaris belajar dan bertempat tinggal. Seperti halnya 
Gedung ANIEM, maka ada kemungkinan sebelum BPK berkantor di 
sini, dipergunakan sebagai mess misionaris. Hal ini diperkuat beberapa 
penuturan guru-guru yang hidup pada masa revolusi itu. Menurut mereka, 
gedung ini dulu pernah menjadi barak tentara Belanda pada saat Perang 
Dunia ke-2 (1939-1945), menghadapi invasi militer balatentara Jepang. 
Setelah itu, menjadi tempat tinggal suster misionaris.

Saat ini Gedung Klooster terletak di Jl. A. Yani No. 20 Kelurahan Panjang 
Kecamatan Magelang Tengah. Pada tahun 1960-an, digunakan sebagai 
tempat pendidikan Kristen yang dikelola Yayasan Kanisius. Baru pada tahun 
1967, pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Tarakanita 
Magelang, sampai sekarang.  

BPK berkantor di Magelang tak lama. Pada September 1947, BPK 
membuka kantor cabangnya di Yogyakarta. Tak berselang lama, Pemerintah 
pada 6 November menerbitkan Penetapan Pemerintah No. 1948 No. 6 
tentang kedudukan BPK. Berdasarkan Penetapan Pemerintah tersebut, 
Kedudukan BPK Pusat dipindahkan ke Yogyakarta. Mengingat, pada saat 
itu, seluruh kementerian dan kantor-kantor pemerintahan penting lainnya 
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telah berada di Yogyakarta. Kantor BPK di Magelang sendiri berbalik 
menjadi Kantor Cabang. Pasca Agresi Militer Belanda ke-2, pada 27 Juni 
1949, BPK kembali membuka kantornya di Yogyakarta setelah ditutup 
karena suasana perang. Sementara Kantor Cabang BPK di Magelang tidak 
dibuka lagi. 
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BAB III

TANdA mATA BPK
Kamis Pagi, 4 Desember 1997, Salah satu gedung di 
eks Karesidenan Kedu resmi menjadi museum BPK. 

Sebuah tanda mata BPK. Untuk BPK sendiri, dan bangsa 
Indonesia.

Bekas kantor BPK di sayap kiri kompleks eks Karesidenan Kedu, 
pada Kamis, 4 Desember 1997 diresmikan menjadi museum BPK. 
Museum ini diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK pada 

waktu itu, J.B. Sumarlin. Tiga hari sebelum ulang tahunnya yang ke-65. Dan, 
acara resmi terakhirnya sebagai Ketua BPK karena masa jabatannya segera 
berakhir seiring usianya yang menginjak 65 tahun. Ny. J.B. Sumarlin juga 
berkesempatan menggunting pita peresmian museum. 

Peresmiannya, dihadiri juga dua Anggota BPK: Rivai Siata dan Syahbudin 
Masulili. Selain itu, Sekretaris Jenderal BPK Drs. Bambang Triadji, perwakilan 
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Gubernur Jawa Tengah Soewardi beserta jajarannya, dan jajaran pegawai 
BPK Perwakilan II di Yogyakarta. 

Dalam kata sambutannya, Ketua BPK J.B. Sumarlin mengungkapkan 
bahwa keinginan BPK untuk membuka museum BPK pernah dikemukakan 
BPK di bawah kepemimpinan M. Yusuf. Hanya saja belum terealisasi. Baru 
pada masanya, museum BPK ini dapat direalisasikan.  

Hal ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal BPK Drs. Sugianto pada 
saat penandatanganan naskah perjanjian Pinjam-Pakai Museum BPK di 
Magelang, tanggal 10 April 1999. Drs. Sugianto sendiri pada saat itu telah 
menggantikan posisi Drs. Bambang Triadji. Sementara Drs. Bambang Triadji 
kemudian terpilih menjadi Anggota BPK periode 1998-2003. 

Dalam kesempatan itu, Drs. Sugianto menyatakan bahwa ide untuk 
membangun museum BPK sebetulnya sudah ada sejak kepemimpinan BPK 
periode M.Yusuf. Namun, baru terealisasi pada masa kepemimpinan J.B. 
Sumarlin.

Terkait tujuan didirikannya museum BPK, Ketua BPK J.B. Sumarlin dalam 
pidato peresemian museum di Magelang menyatakan bahwa dengan 

Ketua BPK J.B. Sumarlin tengah meresmikan museum BPK di Magelang pada 4 
Desember 1997
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adanya museum ini maka, BPK mencoba menyusun kembali sejarah 
kehidupan dan perjuangan BPK. Caranya, dengan mengumpulkan dan 
melestarikan semua barang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
pokok BPK sejak lembaga ini didirikan tanggal 1 Januari 1947 sampai 
sekarang. 

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan Inspektur Wilayah Daerah 
Tingkat I Provinsi Jawa Tengah yang membacakan sambutan Gubernur 
Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Dinyatakannya, bhawa museum 
ini adalah aset nasional yang dapat dijadikan sebagai jawaban eksistensi 
BPK berdasarkan Pasal 23 UUD’45 dan menambah apresiasi masyarakat 
tentang BPK.

Museum BPK yang diresmikan tersebut terletak di Jl. Diponegoro No. 
1 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa 
Tengah. Tepat di sebelah kanan pintu gerbang masuk ke kompleks eks 
karesidenan. Menempati dua ruangan seperti pada waktu BPK berkantor 
di sana. Luas ruangan yang digunakannya sekitar 163,80 meter persegi.

Dengan adanya museum BPK, maka di Magelang sendiri, kini memiliki 
lima museum. Kelima museum itu adalah: Museum Diponegoro, Museum 
BPK, Museum Taruna Abdul Jalil, Museum Bumi Putera, dan Museum 

Ny. J.B. Sumarlin tengah menggunting pita peresmian museum BPK di Magelang.
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Sudirman.
Setelah Museum BPK di Magelang diresmikan pada 4 Desember 1997, 

sekitar tujuh bulan kemudian, tepatnya pada 30 Juli 1999, Kantor BPK 
Pusat di Jakarta pun membuka museum yang disebut sebagai museum 
mini BPK. Menempati lokasi di ruang 106 lantai dasar Gedung Umar 
Wirahadikusumah. 

Museum mini ini diresmikan oleh Wakil Ketua BPK Kunarto yang 
merangkap sebagai Ketua BPK, setelah J.B. Sumarlin tidak lagi menjabat 

sebagai Ketua BPK dikarenakan pada Desember 1997 telah genap berusia 
65 tahun. Artinya, J.B Sumarlin telah masuk batas usia sebagai Anggota 
BPK berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 Pasal 10 huruf d sejak 
Desember 1997. Ny. Kunarto berkesempatan menggunting peresmian 
museum mini di BPK Pusat ini. Tujuan dari didirikannya museum mini ini 
agar pihak-pihak luar, baik itu stakeholder, auditee, maupun tamu dari luar 
negeri yang berkunjung ke kantor BPK Pusat dapat mengenal lebih dekat 

Ketua BPK Billy Joedono ketika melihat-lihat museum mini di kantor BPK Pusat Jakarta 
dalam rangkaian memperingati HUT BPK ke-52.
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tentang sejarah perjalanan BPK dengan mengunjungi dan melihat-lihat 
koleksi museum mini tersebut. 

Rupanya museum mini akhirnya ditutup. Pada tanggal 23 Juni 2007, 
dilakukan penyerahan koleksi museum mini di BPK Pusat kepada museum 
BPK di Magelang. Ada sekitar 43 jenis koleksi dari museum mini di Jakarta 
dipindahkan ke museum BPK di Magelang. Hingga saat ini, museum BPK 
menjadi museum satu-satunya yang dimiliki BPK. Hal yang sama juga 
dengan museum-museum lembaga atau instansi lain yang hanya memiliki 
satu museum saja.

 
Pengembangan Museum

Museum BPK tak berhenti sampai peresmian saja. Setelah peresmiannya 
ada upaya-upaya untuk mengembangkan museum. Sebelumnya 
peresmian, Sekretaris Jenderal BPK Drs. Bambang Triadji membentuk Tim 
Penyiapan Museum BPK melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK 
No. 128/SK/S/1996. Tim ini dibentuk untuk menyiapkan apa saja yang 
diperlukan untuk membentuk museum hingga peresmiannya. Masa kerja 
tim ini sampai 31 Maret 1997. 

Salah satu hasilnya adalah penandatanganan nota kesepakatan antara 
BPK dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 April 
1997. Nota kesepakatan ini berisi tentang pinjam-pakai ruangan bekas 
kantor BPK di bagian kompleks eks Karesidenan Kedu yang digunakan 
untuk museum BPK. 

Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Sekretaris Jenderal BPK Drs. 
Bambang Triadji melanjutkannya untuk perbaikan gedung dan pengisian 
benda-benda museum. Untuk itu, dibentuklah Tim Perbaikan Gedung 
Pengisian Benda-Benda Museum BPK di Magelang. Pembentukannya 
secara resmi melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 52/
SK/S/1997 yang ditetapkan pada 21 Mei 1997. Adapun tugas pokoknya, 
yaitu:

1. Melakukan perbaikan (renovasi) gedung museum BPK;
2. Menginventarisir dan mengumpulkan benda-benda dan dokumen-

dokumen untuk pengisian koleksi museum;
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3. Mengumpulkan bahan-
bahan informasi lainnya 
dari pihak-pihak yang 
mengetahui sejarah BPK.

Masa tugas tim ini terhitung 
mulai 1 April 1997-31 Maret 1998. 
Hasil kerja dari tim ini kemudian 
dilaporkan kepada Sekretaris 
Jenderal BPK. Anggaran untuk 
pelaksanaan tugas ini dibebankan 
pada anggaran belanja BPK tahun 
anggaran 1997/1998.  

Hasil dari pembentukan tim 
ini, Museum BPK telah melakukan 
renovasi ruangan dan melengkapi 
koleksi benda-benda museum. Di sisi lain, operasional museum BPK juga 
menjadi satu paket dengan operasional Museum Diponegoro yang telah 
lebih dulu ada setelah peresmian museum BPK. Renovasi ruangan museum 
sendiri pelaksanaannya dikoordinir Kepala Perwakilan II BPK Yogyakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, BPK merasa dua ruangan yang 
dipakai untuk museum itu tidak cukup lagi untuk menampung koleksi 
museum, khususnya untuk ruangan audio visual sebagai salah satu tempat 
untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada pengunjung yang 
membutuhkan informasi secara audio-visual. 

Oleh karena itu, pada 21 Agustus 1998, BPK melalui Kepala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan yang pada waktu itu dijabat oleh Usama Basir, 
SH, melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Soewardi, perihal 
permohonan penambahan ruangan museum.

Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu yang pada saat itu 
dijabat Drs. Hartomo setelah mendapatkan tembusan surat permohonan 
tersebut, mendukung langkah BPK ini. Pihaknya kemudian mengirimkan 
surat tertanggal 16 September 1998, kepada Gubernur Jawa Tengah agar 
permohonan BPK tersebut dapat dikabulkan. Mengingat penambahan 

Ketua BPK  M. Yusuf 
periode 1983 - 1988 dan 1988 - 1993
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ruangan masih memungkinkan. 
Pada 23 Februari 1999, BPK 

melalui Kepala Biro Hukum dan 
Perundang-undangan kembali 
melayangkan surat kepada 
Gubernur Jawa Tengah yang 
pada waktu itu sudah dijabat 
Mardiyanto. 

Dalam surat dengan perihal 
yang sama itu menyatakan 
bahwa pengaturan penambahan 
ruangan dan perluasan ruangan 
museum akan disatukan dalam 
satu perjanjian pinjam-pakai 
antara BPK dengan Pemerintah 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pada 30 Maret 1999, BPK melalui Kepala Biro Hukum dan 
Perundang-undangan kembali melayangkan surat permohonan waktu 
penandatanganan naskah perjanjian pinjam-pakai Gedung Museum BPK 
di Magelang. 

Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari 
permohonan BPK untuk menambah dan memperluas ruangan museum, 
BPK mengajukan permohonan waktu untuk penandatanganan naskah 
perjanjian pinjam-pakai gedung museum. Penandatanganan naskah 
perjanjian diusulkan untuk dilaksanakan di Pendopo Kantor Pembantu 
Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang pada hari Sabtu, 10 
April 1999. 

Usulan tersebut sehubungan dengan kegiatan dinas Sekretaris Jenderal 
BPK Drs. Sugianto yang akan melakukan pelantikan Kepala Perwakilan II BPK 
di Yogyakarta pada hari Jum’atnya, tanggal 9 April 1999. Jadi, direncanakan 
setelah dari Yogyakarta, Sekretaris Jenderal BPK Drs. Sugianto akan ke 
Magelang untuk menandatangani naskah perjanjian tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto kemudian meresponnya melalui 
surat dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang I Hartono tertanggal 5 

J.B Sumarlin Ketua BPK
Periode 1993 - 1998
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April 1999. Dalam surat yang ditujukan 
kepada ketua BPK dan Kepala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan itu, pihak 
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa 
Tengah pada prinsipnya tidak keberatan 
atas rencana BPK untuk menambah dan 
memperluas ruangan museum. Pihak 
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa 
Tengah menginginkan agar penggunaan 
ruangan untuk museum BPK, baik yang 
sudah digunakan maupun penambahan 
dan perluasannya dilakukan secara pinjam 
pakai dengan dilandasi perjanjian antara 
kedua belah pihak. 

Akhirnya, sesuai usulan yang diajukan 
BPK, maka pada tanggal 10 April 1999, antara Pembantu Gubernur Jawa 
Tengah Wilayah Kedu Drs. Hartomo dengan Sekretaris Jenderal BPK Drs. 
Sugianto menandatangani surat perjanjian pinjam-pakai sebagian gedung 
Kantor Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu (kompleks eks 
Karesidenan Kedua) untuk museum BPK, baik yang sudah digunakan 
sebelumnya, maupun penambahan dan perluasan ruangan museum.

Dalam surat perjanjian tersebut, museum BPK mendapatkan 
penambahan dan perluasan ruangan. Sehingga total luas ruangan museum 
BPK menjadi 260,16 meter persegi. Rinciannya, ruangan seluas 163,80 
meter persegi telah digunakan untuk museum sejak 4 April 1997. Lalu, 
mendapat penambahan dan perluasan ruangan seluas 96,36 meter persegi 
yang akan digunakan museum BPK. 

Menindaklanjuti penandatanganan surat perjanjian tersebut, sekitar 
delapan bulan kemudian, Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu 
melalui Kepala Bagian Tata Usaha Drs. Sunaryo mengirimkan surat kepada 
Kepala Kantor Perwakilan BPK Perwakilan II Yogyakarta yang pemberitahuan 
secara formal penyerahan Gedung Kantor Bekas Kelistrikan Desa Cabang 
Kedu kepada BPK sebagai perluasan dan penambahan ruangan museum 
BPK.

Kunarto, Wakil Ketua BPK
Periode 1993 - 1998
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Berdasarkan surat tersebut, dua ruangan di sebelah dua ruangan 
museum BPK sebelumnya, adalah Kantor Kelistrikan Desa Cabang Kedu. 
Namun, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara BPK dan Pemerintah 
Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah terkait penambahan dan perluasan 
museum, maka per 1 Oktober 1999, dua ruangan yang dipakai Kantor 
Kelistrikan Desa Cabang Kedu tersebut telah dikosongkan. Dan, pada 
saat itu juga pengelolaannya diserahkan kepada Kantor BPK Perwakilan II 
Yogyakarta. 

Sebagai langkah lanjutannya, Kepala Kantor BPK Perwakilan II Yogyakarta 
I Ketut Rudis pada Februari 2000 memberitahukan kepada Pembantu 
Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu bahwa pihaknya akan melaksanakan 
pekerjaan renovasi museum BPK di Magelang. Biaya renovasi museum ini 
dibebankan pada anggaran rutin BPK Pusat tahun anggaran 1999/2000.

Adapun renovasi yang dilakukan yaitu:

1. Penggantian dan perbaikan rangka atap;
2. Penggantian plesteran dinding luar dan dalam;
3. Penggantian plafond dengan gibsum;
4. Penggantian penggantung dan pengunci;
5. Pemasangan instalasi listrik; dan
6. Pengecatan kusen, pintu, dinding, genting dan yang lainnya.

Pelaksanaan renovasi itu secara bertahap dan dilaksanakan 
pekerjaannya oleh CV. BB & T HAKA, yang merupakan kontraktor yang 
pernah membangun gedung kantor BPK Perwakilan II di Yogyakarta. 

Pada 20 Juni 2000, BPK melalui Kepala Biro Hukum dan Perundang-
undangan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Drs. Sudharto, MA. Isi 
surat itu tentang permohonan ijin pendirian museum BPK di Magelang. 

Tak berselang lama, pihak Kantor Wilayah Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan penelitian, penelaahan, 
dan peninjauan ke lokasi museum, untuk menilai kelayakan museum BPK 
sebagai sebuah museum. 

Pada 17 Juli 2000, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 
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Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Museum BPK telah 
terdaftar dan diijinkan untuk beroperasional sesuai tujuan dan fungsinya 
karena pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah 
museum. Selain itu, pada tahun 2000-an, Museum BPK juga masuk dalam 
keanggotaan Badan Musyawarah Museum (Barahmus) Provinsi Jawa 
Tengah. Saat ini, anggota Barahmus Provinsi Jawa Tengah mencapai 48 
museum. 

Hingga saat ini, museum BPK Magelang memiliki empat ruangan 
dengan beberapa fungsi. Ada terdapat ruang pamer, ruang tamu, ruang 
audio visual, ruang kerja pengurus museum, dan toilet. Selain itu, di 
samping kiri museum, terdapat halaman yang termasuk dalam pengelolaan 
museum.  

Status Museum
Museum BPK di Magelang sebelumnya berada di bawah pengelolaan 

BPK Perwakilan II Yogyakarta pada unit kerja Sub Bagian Umum. Namun, 
ketika BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dibentuk pada 18 Desember 
2008, pengelolaan museum BPK di Magelang dialihkan ke BPK Perwakilan 
Provinsi Jawa Tengah pada unit kerja Sub Bagian Umum.

Sementara itu, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, Museum 
BPK sejak peresmiannya hingga kini berstatus pinjam-pakai. Artinya, 
BPK hanya meminjam dan memakai salah satu gedung dan sebagian 
ruangannya untuk museum. Aset tanah dan gedungnya tetap milik hak 
pakai pemerintah daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor 
Pembantu Gubernur Wilayah Kedu, yang saat ini bernama Kantor Badan 
Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Kedu dan Surakarta. 

Dalam hal ini, keberadaan museum BPK memang didukung penuh 
jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah, tak 
terkecuali Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu, yang merupakan 
empunya kompleks eks Karesidenan Kedu, yang salah satu bangunannya 
dijadikan Museum BPK.

Dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemda Tingkat I Provinsi 
Jawa Tengah dengan BPK pada Jum’at, 4 April 1997, sekitar delapan bulan 
sebelum peresmian museum BPK di Magelang, pihak Pemda Tingkat 
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Kantor BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta sebelumnya yang diberi wewenang untuk 
mengelola museum BPK di Magelang.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah saat ini yang mengelola museum BPK 
di Magelang.
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I Provinsi Jawa Tengah selaku pihak yang punya hak atas gedung eks 
Karesidenan Kedu, bersedia meminjamkan kepada BPK sebagian gedung 
dan ruangannya, yang dulu pernah menjadi kantor BPK sebagai museum 
BPK. Padahal, gedung dan ruangan tersebut saat itu sudah digunakan 
sebagai Gedung Dharma Wanita Sub Unit Kantor Pembantu Gubernur 
Wilayah Kedu di Magelang.

Pun hal yang sama ketika BPK menyampaikan permohonan untuk 
penambahan dan perluasan ruangan museum. Dua ruangan tambahan 
sebelumnya ditempati Kantor Kelistrikan Desa Cabang Kedu. Sehingga 
akhirnya dua ruangan tersebut dikosongkan dan dialihkan penggunaannya 
untuk penambahan dan perluasan museum BPK

Selain itu, Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Tengah juga, secara eksplisit, 
tidak memberi batasan waktu sampai kapan gedung tersebut dipinjam BPK 
untuk tempat museum BPK berada. Dinyatakan dalam nota kesepakatan 
tersebut bahwa kesepakatan (pinjam-pakai) tersebut akan berakhir jika 
ruang atau gedung yang dipinjam dan dipakai BPK tidak lagi digunakan 
sebagai museum BPK, atau bilamana Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi 
Jawa Tengah akan menggunakan ruang atau gedung tersebut untuk 
kepentingan lain. 

Memang dalam hal tersebut, ada dua sisi yang cukup berbeda. Di 
satu sisi, Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah bersedia 
untuk meminjamkan kepada BPK tanpa batasan waktu, selama BPK masih 
menggunakan gedung dan ruangannya sebagai museum BPK. Tapi, disisi 
lain, ada ketentuan yang sebenarnya membatasi, dimana bisa kapan saja 
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah meminta kembali 
pinjaman gedung tersebut jika memerlukannya.

Kondisi yang rentan itu sebenarnya bisa eliminir dengan upaya BPK 
agar museum BPK di Magelang tersebut bisa menjadi hak milik BPK. 
Dan, itu dimungkinkan melalui mekanisme hibah. Kekuatan lobi memang 
diperlukan untuk mencapai hal itu karena ini menyangkut peralihan aset 
dari Provinsi Jawa Tengah ke BPK. 
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Sisi samping gedung museum BPK 
di Magelang

Sisi depan gedung museum BPK 
di Magelang
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BAB IV

sAKsi Bisu 
diPoNEGoRo sATu

Museum BPK di Magelang berserta koleksinya menjadi 
saksi bisu perjalanan panjang BPK. Mengenang dan 

mempublikasikan eksistensinya kepada BPK sendiri dan 
masyarakat luas.

Museum BPK, sepertihalnya museum-museum kebanyakan, 
memiliki lokasi di gedung memiliki nilai sejarah bagi institusi 
BPK. Artinya, gedung yang digunakan sebagai museum BPK 

Magelang sebenarnya koleksi sejarah juga. 
Selain gedungnya, di dalam museum juga memiliki beragam jenis 

koleksi. Ada koleksi ada buku-buku, benda-benda hiraldika, etnografika, 
dll. Pada jenis koleksi foto, secara jumlah total, terdapat 259 foto. Dari 259 
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Ruang pamer 1 museum
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foto tersebut, 105 foto terpasang di ruang pamer museum. Sementara 154 
foto lainnya tidak terpasang. 

Jumlah 154 foto yang tidak dipasang ini dikarenakan tidak tersedianya 
cukup tempat untuk memajang jumlah koleksi foto tersebut dan juga ada 
sejumlah foto yang sama dengan foto yang terpasang di ruang pamer. 
Foto-foto yang sama itu sebagian adalah koleksi foto dari museum BPK 
di kantor BPK Pusat yang dipindahkan ke museum BPK Magelang karena 
museum di kantor pusat BPK tersebut ditutup. Selain foto, ada sekitar 43 
item jenis koleksi yang diterima dari museum mini di Jakarta. 

Koleksi foto yang ada di Museum BPK Magelang tersebut mengenai 
sejarah perjalanan BPK sendiri, pada waktu BPK berkantor di Magelang, 
Yogyakarta, Bogor sampai berkantor di Jakarta. 

Koleksi lainnya adalah benda-benda etnografika, termasuk meja, kursi, 
almari, mesin ketik, pesawat telpon, kamera. Jumlah semuanya ada 14 item. 
Lalu, benda-benda replika: Patung ketua BPK pertama R. Soerasno, tanda 
pangkat, bendera-bendera daerah (pattaka). Pattaka yang ada di museum 
BPK ini merupakan simbol yang menunjukkan luas wilayah pemeriksaan 
BPK. 

Lukisan batik.
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Patung replika Ketua BPK pertama R. Soerasno. 
Terdapat dua patung replika.
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Kemudian benda-benda hiraldika seperti lambang-lambang yang 
pernah dipakai BPK dan Cinderamata yang diberikan pada tamu pimpinan 
daerah. Koleksi jenis hiraldika ini jumlahnya ada lima buah.

Selain itu, museum BPK juga memiliki ruang audio visual. Ruang audio 
visual ini baru diadakan setelah BPK mendapatkan ijin untuk menambah 
ruangan. Dalam ruangan ini, para pengunjung akan disuguhi tontonan 
sejarah BPK dan selayang pandang perjalanan BPK secara audio visual. 
Audio visual merupakan penjelasan koleksi-koleksi di sini, digunakan agar 
masyakarat mengetahui BPK secara utuh. Tidak hanya barang-barang 
koleksi yang ada di sini saja tetapi juga BPK itu apa, tugasnya seperti apa 
dan lain-lain.

Apa saja koleksi lengkap yang ada di museum BPK, berikut ini jenis-
jenis serta keterangannya.

Koleksi benda hiraldika, yaitu setiap Tanda Jasa, Lambang, Pangkat 
Resmi dan Pattaka. 

Lambang BPK

Lambang BPK periode 1961-1973
Arti Lambang:
1. Pena emas dan buku, artinya BPK-RI 

melakukan pemeriksaan  ( k o r e k s i ) 
atas pertanggungjawaban keuangan 
negara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 
ayat (5) UUD 1945;

2.  Peta Indonesia menunjukkan luasnya 
wilayah pemeriksaan BPK-RI;

3.  Api, artinya pemeriksaan yang dilakukan bukan semata-mata 
mencari kesalahan, tetapi lebih ditujukan kepada pemberian  
pembinaan dan pengarahan;

4.  Timbangan berarti bahwa pemeriksaan bersifat adil, independen 
dan objektif.

Pemakaian lambang tersebut diresmikan oleh Ketua BPK RI pada saat 
upacara penggunaan pakaian dinas pada bulan Januari 1961.

78



Lambang BPK periode 1973-1983
Makna dari lambang BPK-RI periode 1973-

1983 adalah: Badan Pemeriksa Keuangan lahir 
pada tanggal 1 Januari 1947 sebagai suatu 
Lembaga Tinggi Negara, di dalam menjalankan 
tugasnya melakukan tiga macam pemeriksaan, 
yaitu : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan 
Operasional, Pemeriksaan Program, di mana 
ketiga macam pemeriksaan tersebut selalu 
didasarkan menurut hukum dan keadilan, dengan motto : Tepat, Cermat 
dan Hemat.

Pemakaian lambang BPK ini berdasarkan Surat Keputusan BPK RI No.88/
SK/K/1973 tanggal 3 November 1973.

Lambang BPK periode 1985-1993
Berdasarkan SK Ketua BPK RI No. 1/

SK/K/1985 tanggal 31 Mei 1985 diadakan 
perubahan lambang BPK RI untuk 
menggantikan lambang yang ditetapkan 
berdasarkan SK No.88/SK/K/1973. Lambang 
BPK periode ini berbentuk bulat dan terdiri 
dari:
1).  Garuda Pancasila terletak di tengah 

lingkaran Cakra melambangkan bahwa BPK RI sebagai Lembaga Tinggi 
Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, sebaga 
dasar landasan idiil dan filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK 
RI;

2). Cakra dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecil-
kecil pada luar lingkaran Cakra melambangkan bahwa Cakra adalah 
senjata Betara Wishnu yang ampuh untuk menjaga agar pengelolaan 
keuangan negara selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta 
penggunaannya mencapai tingkat kesepadanan yang tinggi. 
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 Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK RI. 
Pertama, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan 
keuangan negara, Kedua, daya guna (efisiensi) dan kehematan 
(ekonomis). Ketiga, adalah hasil program yang efektif. 

 Sedang 47 lengkung kecil-kecil melambangkan tahun kelahiran BPK 
RI. Dalam lingkaran gelang-gelang bagian bawah tertulis BPK RI yang 
merupakan penegasan bahwa lambang ini adalah lambangnya BPK RI;

3). Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang Cakra, dikenal 
sebagai Padmasana yang bermakna tahta bunga-bunga teratai 
melambangkan kebersihan, kesucian dan keluhuran lahir batin. 
Lambang ini juga mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan 
tugas konstitusionalnya, BPK-RI terlepas dari pengaruh pemerintah dan 
lembaga tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan independensi 
yang tinggi dalam setiap kegiatan pemeriksaan. Sementara, tujuh buah 
kelopak teratai menggambarkan bahwa landasan pelaksanaan tugas 
BPK RI adalah Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-
masing berjumlah tujuh butir.

4). Garuda dan Cakra berwarna emas. Mempunyai arti keluhuran dan 
keagungan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sedangkan warna 
putih pada kelopak teratai melambangkan kesucian, kebersihan dan 
kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.
      

Lambang BPK periode 1993-sekarang
Dahulu lambang BPK RI belum bernama. Pada awal periode 

kepemimpinan Badan 1983-1988 dipikirkan agar lambang itu mempunyai 
nama. Setelah digodog, dibahas, dilombakan dan diproses cukup lama. 
Akhirnya melalui SK No. 13/SK/K/1993 tanggal 18 Desember 1993 tentang 
nama  ditetapkan Lambang BPK RI dengan nama: Tri Dharma Artasantosha. 
Nama ini berarti dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, 
serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan 
(ketaatan dan ketertiban dalam administrasi keuangan, ekonomis, efisien 
dan efektif dalam pencapaian sasaran program), menuju terwujudnya 
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pertanggungjawaban keuangan 
negara yang semakin sempurna. 

Sudah menjadi sikap dasar; 
lambang sudah baik dan tidak akan 
diubah. Hanya diberi nama agar lebih 
bermakna. Oleh karena itu, tulisan Tri 
Dharma Artasantosha itu ditempatkan 
di kiri dan kanan mata tombak yang 
ada di puncak. Jika digabung dengan 
kata-kata di gelang bagian bawah 

BPK, maka tulisan Tri Dharma Artasantosha tidak saja berarti nama, tetapi 
juga bermakna misi. Artinya, misi BPK yaitu mewujudkan Tri Dharma 
Artasantosha. 

Sementara koleksi Pattaka, yaitu bendera-bendera daerah dari Daerah 
Tingkat I di Indonesia. Jumlahnya masih 27 bendera atau 27 provinsi.

Koleksi buku-buku merupakan hasil penerbitan secara terbatas dan 

sudah langka. Buku-buku yang dijadikan koleksi museum, antara lain:

a. Notulen Algameene Rekenkamer tahun 1821 dan tahun 1826 
(Tulisan Tangan);

b. Buku Laporan hasil pemeriksaan BPK;
c. Buku 25 tahun BPK;
d. Buku Setengah Abad BPK Mengabdi Bangsa.
Koleksi benda Grafika berupa foto-foto baik yang masih asli maupun 

yang sudah direproduksi, yaitu:

a. Foto tentang Ketua-Ketua BPK RI;
b. Foto tentang Wakil Ketua BPK RI;
c. Foto tentang Sekretaris Umum/Sekretaris Jendral BPK RI;
d. Foto tentang perkembangan gedung BPK RI;
e. Foto tentang kegiatan dan misi BPK RI yang akan datang.

Koleksi benda replika berupa reproduksi benda-benda asli atau 

hasil tiruan dari benda-benda asli. Benda replika yang menjadi koleksi 

museum adalah: 

a. Dua buah patung untuk memasang pakaian dinas yang pernah 
dipakai oleh BPK RI beserta satu set tanda pangkat. Terdapat juga 
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foto pakaian Dinas (foto), Tanda Pangkat, dan pegawai beserta 
pakaian dinasnya; 

b. Patung setengah badan R. Soerasno, Ketua BPK RI pertama;
c. Tanda BPK yang disematkan pada pakaian Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota BPK, yang telah digunakan sejak masa kepemimpinan 
Ketua BPK M. Yusuf. 

Koleksi Miniatur berupa benda yang diperkecil ukurannya menurut 
skala tertentu. Miniatur yang dijadikan koleksi museum adalah Gedung 
Kantor BPK RI Pusat setelah dilakukan pengembangan/perluasan.

Benda Etnografika berupa benda budaya yang cara pembuatannya 
menurut tradisi setempat, termasuk model-model etnografika yaitu 
seperngkat benda-benda yang dibuat baru dan merupakan hasil setiap 
tahap dari proses pembuatan benda-benda dari sistem peralatan hidup 
(sistem teknologi dan benda kesenian). Termasuk etnografika adalah meja, 
kursi, almari, mesin ketik, telepon dan kamera.

Benda etnografika yang menjadi koleksi museum, yaitu:

a. Meja dan kursi yang pernah dipakai oleh Ketua BPK RI;
b. Meja dan kursi yang pernah dipakai oleh pegawai/staf BPK RI;
c. Almari buku;
d. Mesin ketik yang pernah dipakai untuk menyelenggarakan tugas-

tugas konstitusional BPK RI. Salah satu yang cukup tua adalah 
mesin ketik merk Hermes;

e. Pesawat telepon, satu-satunya telepon yang dimiliki BPK RI sebagai 
alat komunikasi kedinasan. Pesawat telpon ini bermerk Ericsson;

f. Kamera foto, untuk tugas-tugas operasional pemeriksaan, para 
auditor dibekali kamera foto untuk merekam peninjauan fisik di 
lapangan, mulai dipakai 1976. Merk kamera foto ini Canon GIIIQL;

g. Palu dan tatakan, dipergunakan pada Sidang Majelis TP/TGR tahun 
1978-1983;

h. Cap, dipergunakan sebagai alat peng”LAK” laporan hasil 
pemeriksaan BPK. Digunakan pada periode 1970-1983.

Koleksi hasil abstraksi berupa benda hasil konkretasi atau hasil abstraksi 
atau penggambaran data yang diwujudkan dalam bentuk visual yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Termasuk benda koleksi hasil 
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abstraksi adalah lukisan, bagan, grafik, denah, peta, konstruksi dan disain. 
Terdapat juga lukisan batik. Lukisan batik ini berukuran 275 cm x 690 

cm, yang menggambarkan misi dari tugas konstitusional BPK RI yang 
dibuat atas insisiatif Ketua BPK Umar Wirahadikusumah, saat ia memimpin 
BPK tahun 1979. Lukisan ini dibuat oleh (alm) Kuswadji, seorang Empu 
Keraton, penyungging dan pelukis batik dari Yogyakarta. 

Lukisan yang dibuat di atas kain tanpa sambungan yang menggambarkan 
Betara Wishnu disertai seorang wakil/ patih dan lima orang dewa, turun ke 
Arcapada yang menggambarkan Badan Pemeriksaan Keuangan terdiri dari 
Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) 
orang Anggota. 

Betara Wishnu dengan senjata Cakra yang kemudian dijadikan lambang 
BPK, dalam mitos pewayangan merupakan lambang dari kecerdikan, 
kebijakan, pembangunan dan segala macam karya serta nuansa yang 
serba positif sifatnya, merupakan personifikasi dari BPK.

BPK dalam pengertian itu tidak hanya berarti ketua atau unsur 
pimpinan saja, tetapi segenap staf orde BPK RI yang saling bahu-membahu 
melaksanakan tugas konstitusional untuk mewujudkan kesempurnaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.

Ruang dan koleksi audiovisual yang menggambarkan dan menjelaskan 
kegiatan-kegiatan, fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang BPK, serta 
koleksi yang ada di museum. Melalui audiovisual ini diharapkan masyarakat 
mengetahui bahwa di masa depan seirama dengan semakin tertibnya 
Keuangan Negara, BPK mutlak diperlukan peran, fungsi, dan kehadirannya 
dan BPK pun bertekad untuk membangun diri sebagai Lembaga Tinggi 
Negara yang tangguh dan handal dalam melaksanakan tugas konstitusinya. 

Sebagian koleksiyang ada di Museum BPK Magelang ini, seperti: meja 
dan kursi pimpinan BPK, meja dan kursi staf BPK, almari, almari buku, 
mesin tik, dan kamera yang disimpan atau dititipkan di Kantor Pembantu 
Gubernur Wilayah Kedu di eks Karesidenan Kedua, setelah BPK pindah ke 
Yogyakarta. Barang-barang tersebut tidak dibawa ke ke Yogyakarta karena 
keadaan waktu itu memang tengah dalam kondisi perang, jadi tidak 
memungkinkan. 

Penempatan barang-barang koleksi yang mengatur tata letaknya di 

83



ruang museum dulu diatur oleh Mahendro Sumardjo yang dulu sebagai 
sekretaris tim Perbaikan Gedung dan Pengisian Benda-Benda Museum BPK 
di Magelang. Setelah ada pelimpahan barang-barang koleksi dari museum 
mini di Jakarta ke museum BPK Magelang, penempatan barang-barang 
koleksinya ditata ulang. 

Saat ini, Museum BPK Magelang memiliki empat ruangan. Ruang 
pertama, ruang pamer yang memuat 15 panel foto-foto, lukisan batik dari 
masa Ketua BPK  Umar Wirahadikusumah, dan patung replika R. Soerasno. 

Ruang kedua, merupakan ruang pamer kedua yang berisi meja kursi 
pimpinan dan perlengkapan lain seperti buku-buku, patung R. Soerasno, 
dll. Sebelumnya, hanya dua ruang saja yang digunakan sebagai museum 
BPK.

Setelah ada penambahan dan perluasan ruang museum, ada ruang 
ketiga, yang merupakan ruang audio visual yang juga terdapat beberapa 
koleksi yang terpajang dan sejumlah kursi untuk menonton tayangan 
audio visual mengenai sejarah BPK dan koleksi museum. Ruang keempat 
merupakan ruang kerja bagi pengurus museum. Selain itu, terdapat 
juga toilet yang berada di bagian depan gedung museum. Di samping 
kiri merupakan halaman berumput, sementara sebelah kanan gedung 
museum adalah halaman yang biasanya untuk memarkir kendaraan yang 
berkunjung ke museum. 
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Museum Radya Pustaka adalah museum tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 
28 Oktober 1890 Masehi atau pada hari Selasa Kliwon tanggal 15 Maulud 1820 tahun 

Jawa. Terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kompleks Sriwedari, Kota Surakarta (Solo).
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BAB 5

REflEKsi mEmoRi
Museum dan koleksinya ibarat sebuah memori. Memori 

yang berguna untuk refleksi masa kini dan masa 
mendatang. 

Secara etimologis, Istilah museum berasal dari bahasa Yunani: 
Mouseion. Kata itu berarti kuil untuk sembilan Dewi Muse, anak-
anak Dewa Zeus yang punya tugas menghibur. Dalam mitologi 

Yunani, kesembilan Dewi Muse itu merupakan keturunan dari Mnemosyne 
dengan Zeus. Mereka adalah para penguasa cabang-cabang seni dan 
ilmu pengetahuan, seperti: Calliope, Cleio, Erato, Euterpe, Melpomene, 
Polyhymnia, Terpsichore, Thaleia, dan Urania. Mereka bersemayam di 
Pegunungan Olympus.

Dalam bahasa Latin museum adalah nama yang digunakan untuk 
bangunan universitas di jaman Alexandria. Bangunan lain yang diketahui 
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berhubungan dengan sejarah museum adalah bagian kompleks 
perpustakaan yang dibangun khusus untuk seni dan sains, terutama filosofi 
dan riset di Alexandria oleh Ptolemy I Soter pada tahun 280 SM. Kemudian 
istilah mouseion digunakan sebagai tempat untuk studi dan perpustakaan. 
Sedangkan di Inggris, istilah tersebut digunakan sebagai bangunan untuk 
menyajikan atau memamerkan (display) obyek. Tercatat pertama kali ada 
pada tahun 1683 M.

Asosiasi Museum Amerika (AMA) mendefinisikan museum sebagai 
suatu lembaga (institusi) yang dikelola seperti halnya sebuah institusi 
sosial dan swasta nirlaba, yang berada pada suatu dasar permanen untuk 
tujuan-tujuan pendidikan dan estetis secara esensial yang memelihara dan 
memiliki atau memanfatkan obyek-obyek nyata, yang bergerak maupun 
tak bergerak dan memamerkannya secara teratur yang memiliki paling 
sedikit satu anggota staf profesional atau pegawai yang bekerja penuh 
waktu, dan dibuka untuk masyarakat secara teratur sedikitnya 120 hari per 
tahun.

Sementara pengertian museum di Indonesia tercantum dalam 

Lukisan yang menggambarkan sembilan Dewi Muse dalam mitologi Yunani.
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Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dahn 
Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di museum. Dalam peraturan pemerintah 
tersebut dijelaskan bahwa museum adalah lembaga tempat menyimpan, 
merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material 
hasil budaya manusia serta alam lingkungannya, guna menunjang upaya 
perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk kepentingan 
generasi yang akan datang. 

Atas dasar berbagai macam definisi tentang museum tersebut, salah 
satu definisi yang paling dapat dipertanggungjawabkan dan dikeluarkan 
oleh institusi resmi yang berkaitan dengan museum adalah definisi museum 
berdasarkan konferensi umum ICOM (International Council Of Museums ) 
yang ke-11 di Kopenhagen pada tahun 1974 yakni:

“ A Museum is a non profit making, permanent institution in the service of
society and of its development and open to the public, which acquires,
conserves, communicates and exhibits for purposes of study, education

Lukisan apollo dan para dewi muse
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and enjoyment, material evidence of man and environment”.
Dalam bahasa Indonesia berarti museum adalah sebagai sebuah 

lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani 
masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum,

yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan untuk 
tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, barang pembuktian 
manusia dan lingkungannya. 

Kedalam pengertian museum tersebut, lembaga-lembaga lainnya, 
seperti: lembaga konservasi dan tempat-tempat pameran yang 
diselenggarakan oleh perpustakaan dan pusat-pusat kearsipan, monumen 
peninggalan alam, kepurbakalaan dan etnografi, monumen sejarah dan 
kegiatan-kegiatannya dalam hal pengadaan, konservasi, dan komunikasi, 
lembaga-lembaga yang memamerkan makhluk-makhluk hidup-
pembuktian sejarah perkembangan alam-seperti kebun

binatang atau taman botani dan zoologi, aquarium vivaria, cagar alam 

Tampak sebuah bukit dengan bangunan bertiang di Yunani_buki ini di sebut the 
Philopappos hill atau dikenal sebagai Hill.
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pusat-pusat ilmu pengetahuan(science-centres) dan planetaria oleh ICOM 
dianggap sebagai yang terangkum oleh definisi tentang museum di atas.

Asosiasi Museum Inggris juga memberikan definisi yang memberikan 
penekanan pada tujuan utama museum yang mengarah kepada 
masyarakat, yaitu:

“A museum is an institution which collect documents, preserves and
interprets material evidence and associated information for the public
benefit” (Museum Association, 1984).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat suatu persamaan yang dimiliki oleh semua museum, yaitu 
sebagai tempat preservasi dan meneliti koleksi yang mereka miliki untuk 
kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam 
pengelolaan museum ada misi edukasi yang mereka bawa, dan saat ini 
pengelolaan museum tidak hanya sebatas menjalani peran tersebut tetapi 
penting juga museum menyadari perannya di tengah masyarakat.

Museum Greco Roman di Alexandria salah satu museum tertua 
di peradaban tertua Mesir
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Bagi dunia pendidikan, keberadaan museum merupakan sesuatu 
yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran tentang hal 
yang berkaitan dengan sejarah perkembangan manusia, budaya, dan 
lingkungannya. Museum merupakan wahana untuk mengabadikan dan 
mendokumentasikan kegiatan-kegiatan maupun peristiwa-peristiwa dan 
benda-benda bersejarah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, museum dalam kaitanya 
dengan warisan budaya adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, 
pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil 

Lukisan yang menggambarkan Perpustakaan kuno Alexandria yang dikenal sebagai 
Meuseon kemudian menjadi model museum
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budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya 
perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (Pasal 1 PP. No. 19 
Tahun 1995). 

Namun, museum dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan pada umumnya mempunyai arti yang sangat luas. Koleksi 
museum merupakan bahan atau obyek penelitian ilmiah. Museum 
bertugas mengadakan, melengkapi dan mengembangkan tersedianya 
obyek penelitian ilmiah itu bagi siapapun yang membutuhkan. Selain itu 
museum bertugas menyediakan sarana untuk kegiatan penelitian tersebut 
bagi siapapun, di samping museum bertugas melaksanakan kegiatan 
penelitian itu sendiri dan menyebarluaskan hasil penelitian tersebut untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

Terkait dengan konsep benda yang dijadikan koleksi museum, pada 
awalnya suatu benda digunakan sesuai dengan fungsi aslinya, Dalam 
kondisi seperti ini maka suatu benda berada pada konteks primer (primary 
context). Pada saat itu suatu benda memiliki nilai ekonomi (economic 
value), karena berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 
dalam berbagai bidang. 

Selanjutnya, setelah benda tersebut dipilih menjadi koleksi museum, 
maka benda tersebut mengalami proses musealisasi (musealisation) dan 
akan menempati konteks yang baru, yaitu konteks museologi (museological 
context). Dalam konteks museologi, suatu benda mengalami pemberian 
makna dan informasi. Proses ini dikenal dengan museality. Pada saat ini 
suatu benda tidak lagi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan 
menjadi benda yang memiliki nilai sebagai dokumen yang dapat merekam 
kehidupan suatu masyarakat. 

Konteks menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah pameran 
museum. Konteks diperlukan agar makna yang terkandung dalam suatu 
benda dapat dipahami oleh pengunjung museum. Selanjutnya museum 
memiliki otoritas untuk memilih, menginterpretasi, dan menampilkan 
sesuatu yang menurut museum dipandang memiliki nilai. Konteks makna 
yang tercipta melalui interpretasi dari obyek yang dipamerkan dapat 
membantu pengunjung memahami masa lampau

serta pentingnya pelestarian bagi kepentingan generasi mendatang.
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Fungsi museum sendiri dengan jelas terdapat pada hasil musyawarah 
umum ke-11 (11

th 
General Assembly) International Council of Museum 

(ICOM) pada tanggal 14 Juni 1974 di Denmark. Ada sembilan fungsi 
museum, yaitu: 

(1) Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya;
(2) Dokumentasi dan penelitian ilmiah; 
(3) Konservasi dan preservasi; 
(4) Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum; 
(5) Pengenalan dan penghayatan kesenian; 
(6) Pengenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa; 
(7) Visualisasi warisan alam dan budaya; 
(8) Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia; dan 
(9) Pembangkit rasa takwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam pencanangan 
Gerakan Nasional Cinta Museum Melalui Tahun Kunjung Museum 2010, 
menyatakan bahwa ada tiga pilar utama permuseuman di Indonesia yaitu: 
1) mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) kepribadian bangsa; 3) ketahanan 
nasional dan wawasan nusantara. Ketiga pilar ini merupakan landasan 
kegiatan operasional museum yang dibutuhkan di era globalisasi ini.

Mengingat pentingnya fungsi museum, tak heran jika di Indonesia 
sendiri, tercatat dari Sabang sampai Merauke, terdapat banyak sekali 
museum dengan berbagai jenisnya. Museum yang dikelola oleh lambaga 
atau institusi pemerintahan pun banyak terdapat. Selain Museum BPK, ada 
juga Museum BI, Museum Bank Mandiri, dll.

 Sementara itu, menurut Puji Juharnoto, Kepala Museum Jawa Tengah 
Ronggowarsito dan Ketua Barahmus Provinsi Jawa Tengah, di Indonesia, 
ada terdapat tiga jenis museum: Museum umum, museum khusus, dan 
museum memorial. Museum umum adalah museum yang memuat koleksi-
koleksi yang bersifat umum, berbagai ragam koleksi tanpa ada kekhususan. 
Sementara Museum khusus adalah museum yang memang khusus secara 
spesifik menyimpan, merawat, dan menyajikan koleksi dari hal-hal yang 
bersifat khusus walaupun jenis koleksinya berbagai macam. Selain itu, 
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museum ini masih bisa berkembang, baik dari sisi koleksinya maupun dari 
sisi sarana dan prasarananya. Museum BPK salah satu contohnya. 

Sedangkan museum memorial adalah museum yang memuat memori-
memori sejarah. Misalnya museum Sudirman, museum Diponegoro, 
museum Kartini, dll. Museum memorial itu agak spesifik dan unik karena 
museum jenis ini biasanya tetap. Misalnya, rumah yang ditinggali Jenderal 
Sudirman pada waktu bergerilya, kondisi rumah dan koleksinya itu dijaga 
keasliannya. Tak ada yang bisa dikembangkan dari museum ini, khususnya 
terkait koleksinya. Biasanya koleksi yang terdapat pada museum jenis ini 
hanya yang terkait dengan tokoh sejarah ataupun peristiwa itu saja.  

Di sisi lain, terkadang museum itu tidak hanya koleksinya yang 
mengandung unsur museum, tetapi bangunannya juga sudah mengandung 
unsur museum. Seperti museum BPK di Magelang. Museum BPK itu 
menempati ruang kantor BPK pada masa lalu. 

Muse’e de louvre atau museum Louvre: 
Bangunan ini pernah menjadi benteng di akhir abad ke-12. Resmi dibuka sebagai 
museum pada 10 Agustus 1793 dengan menampilkan 537 lukisan. Sebagian besar 

barang-barang koleksi diambil dari properti gereja hampir dari seluruh negara. Saat 
ini, ada sekitar 35.000 koleksi di dalam museum.
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Sebagai lembaga pelestari, pengkaji, dan pengkomunikasi peristiwa 
sejarah, museum sebaiknya mempertahankan gedung yang digunakannya 
sebagaimana kondisi pada saat ia digunakan di masa lalu. Tidak perlu 
diubah menjadi gedung yang modern. Sebab, jika dilakukan sebenarnya 
akan melepaskan konteks museum itu sendiri. Dengan begitu, fungsi 
museum bisa merepresentasikan jiwa jaman pada masanya. 

Untuk menjalankan fungsi museum secara baik, selain SDM yang 
mengelolanya, perlu juga dukungan sarana dan prasarana yang mendukung. 
Peralatan guna menunjang fungsi museum juga bisa menyesuaikan kondisi 
saat ini, seperti penggunaan teknologi dan informasi yang modern. Hal 
inilah yang akan membuat museum menjadi menarik.

Kesan sepi pengunjung juga tak perlu disorot terlalu dalam. Sebab, 
pengunjung museum punya karakter pengunjung yang kualitatif. Artinya, 
museum punya pangsa pasar tersendiri, biasanya pengunjung yang 
terpelajar. Sementara pengunjung terpelajar ini juga tidak punya waktu 
longgar seperti masyarakat kebanyakan.

Walau begitu, museum pun bisa menarik perhatian, jika ada kemasan-
kemasan yang popular, seperti promosi, door prize, dan lain-lain. Atau, hal 
lain yang bisa membuat pengunjung datang berkali-kali. Kemasan teknologi 
informasi, penambahan koleksi dan koleksi yang sangat informatif sebagai 
salah satu upayanya.

Terkait dengan museum BPK sendiri, sebenarnya pengenalan museum 
ini tidak harus untuk orang lain atau masyarakat kebanyakan, tetapi juga 
untuk internal BPK sendiri. Misalkan saja pegawai-pegawai BPK yang baru, 
mungkin perlu untuk dikenalkan dengan museum. Sehingga ada sebuah 
refleksi atau perenungan bahwa bagaimana daya juang BPK di masa lalu 
dapat menjadi inspirasi bagi pegawai-pegawai BPK yang baru. Bukankah 
sejarah itu akan membuat orang bijaksana. 

Dengan mengetahui masa lalunya, maka akan memupuk semangat 
untuk menjalani kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena 
itu, pegawai BPK seharusnya mengenal betul sejarah BPK. Dan, sejarah 
BPK itu tergambar dengan adanya benda-benda peninggalan yang ada di 
museum. Kalau sudah begitu, museum itu akan tampak manfaatnya.

Selain itu, dalam pemajangan benda-benda koleksi sebaiknya dilakukan 
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secara urutan periodisasi. Jika itu dilakukan, maka pengunjung akan paham 
dan mengetahui secara jelas dan utuh perkembangan dari sejarah BPK 
mulai dari berdirinya hingga saat ini. Tidak meloncat-loncat secara jauh 
dari satu masa ke masa lainnya.

Koleksi yang memiliki informasi secara lengkap juga akan menambah 
ketertarikan pengunjung. Satu koleksi yang diberi informasi lengkap dan 
cukup detail, maka pengunjung akan menghabiskan waktu lama untuk 
membaca dan memahami satu koleksi itu. Jika, semua koleksi diberi 
banyak informasi yang lengkap, maka pengunjung tak akan bisa sehari 
mengetahui semua isi koleksi sebuah museum. Pengunjung pun merasa 
penasaran dan akan kembali berkunjung ke museum untuk mengetahui 
informasi koleksi lain yang belum sempat diketahuinya. 
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