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Sekretaris Jenderal BPK RI
Hendar Ristriawan

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami 
panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Kuasa,  atas limpahan nikmat, 
hidayah dan barokahNya kepada kita semua, 
sehingga kita masih diberikan kesehatan dan 
kesempatan untuk berkontribusi dan berkarya 
untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta. 

Dalam rangka mengemban amanah UUD 
1945 dan UU No 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI pada 
tahun 2012 telah merealisasikan berbagai 
macam program dan kegiatan sesuai dengan 
Implementasi Strategis (IS) 2012 dan Rencana 
Strategis 2011-2015. Program dan kegiatan 
tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, dan kegiatan pendukung dan 
penunjang pemeriksaan demi tercapainya visi 
dan misi BPK.

Capaian yang menonjol dalam bidang 
pemeriksaan antara lain selesainya 
pemeriksaan investigatif tahap II atas Bank 
Century, pemeriksaan investigatif tahap 
I P3SON Hambalang, dan pemeriksaan 
atas proyek Sea Games dan PON serta 
pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang 
berindikasi tindak pindana korupsi dan  
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.  

Di bidang non pemeriksaan, selama Tahun 
2012 BPK telah menyelesaikan beberapa 
program dan kegiatan, antara lain penilaian 
mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, 
penandatanganan MOU pelaksanaan e-Audit 
dengan seluruh entitas, pembangunan dan 
peresmian kantor perwakilan BPK di semua 
provinsi, dan menjalin hubungan yang baik 
dengan para pemangku kepentingan dan 
hubungan dengan BPK negara lain.    

Selain capaian-capaian sebagaimana 
disebutkan di atas, masih banyak capaian lain 
yang berhasil ditorehkan oleh BPK selama 
tahun 2012. Untuk merangkum secara singkat 
dan jelas atas capaian-capaian tersebut, 
disusun Buku Laporan Tahunan BPK tahun 
2012 yang sekarang hadir dihadapan para 
pembaca. Buku ini ditulis dengan gaya bahasa 
yang ringan dan populer, dengan harapan agar 
lebih menarik dan mudah dipahami.  

Dalam kesempatan yang baik ini, kami 
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah berperan dan 
berkontribusi dalam penerbitan buku laporan 
tahunan ini. Semoga Tuhan memberikan 
balasan yang berlipat ganda atas jerih 
payahnya tersebut.

Tentu saja, masih banyak ditemui kekurangan 
dan kelemahan dalam penyusunan buku 
laporan tahunan ini. Permohonan masukan, 
kritik, serta saran kami harapkan. Semoga ini 
bermanfaat. 

Jakarta,   Agustus 2013
Sekretaris Jenderal BPK RI

Hendar Ristriawan

Pengantar
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SEJARAH SINGKAT

Posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini tidak hadir dengan sim salabim. Ada proses 
panjang yang turut menyertainya dari awal berdiri hingga sekarang. 

------------------------------------------------------------------

BERAWAL dari sebuah kota kecil di sebelah 
Utara Jogjakarta, BPK pertama kali 
menancapkan peran dan posisinya. Magelang 
tercatat menjadi titik awal keberadaan sebuah 
lembaga yang sampai sekarang terus tumbuh 
dan berkembang menjadi salah satu institusi 
penting dan strategis di negeri ini. 

Di tengah revolusi fisik mempertahankan 
kemerdekaan, tepat 1 Januari 1947, BPK saat 
itu resmi berdiri. Melalui SK Presiden RI tanggal 
28 Desember 1946 yang terbit sebelumnya, 
lembaga ini pertama kali dipimpin R Soerasno. 
Seorang tokoh yang kemudian juga dipercaya 
sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam 
Konferensi Meja Bundar pada 1949.

Bersamaan dengan SK presiden tersebut, 
diangkat pula Dr Aboetari sebagai anggota dan 
Djunaedi sebagai sekretaris. Sebagai ketua, 
R Soerasno kemudian juga mengangkat R 

Kasirman, Banji, M Soebardjo, Dendipradja, 
Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. 
Jadi, pada awal berdirinya, BPK hanya 
digawangi dua pimpinan, seorang pejabat 
eselon I, dan enam pegawai. Dengan kata 
lain, hanya terdapat sembilan orang yang 
menjalankan roda tugas BPK waktu itu. 

Pada periode awal berdirinya, keberadaan 
BPK sejatinya dimaksudkan untuk mengambil 
alih fungsi Algemene Rekenkamer (ARK/
Badan Pemeriksa masa kolonial Hindia 
Belanda). Sebuah lembaga yang dibentuk 
untuk mengawasi dan memeriksa keuangan 
pemerintah kolonial saat itu. 

Berdasar sejumlah ketentuan yang melingkupi 
Algemene Rekenkamer, posisi BPK berada 
di luar pengaruh dan kekuasaan eksekutif.
Meski demikian, kedudukannya juga tidak 
kemudian berdiri di atas pemerintah. Selain 



KOKOH - Gedung Tower BPK, yang pembangunannya selesai pada akhir tahun 2012 sebagai bagian upaya pemenuhan 
tuntutan kompleksnya tugas dan fungsi BPK serta pegawai yang terus bertambah.



itu, produk hasil pemeriksaan hanya wajib pula 
disampaikan ke DPR, yang posisinya saat itu 
juga tidak lebih tinggi dari BPK.

Namun, kedudukan BPK pada masa awal 
berdiri tersebut tidak bertahan lama. Seiring 
pembentukan Republik Indonesia Serikat 
(RIS) dan penerapan UUD Sementara 
(UUDS) 1950 sebagai pengganti UUD 1945, 
dibentuk lembaga baru bernama Dewan 
Pengawas Keuangan RIS yang berkedudukan 
di Bogor. Sedangkan, posisi BPK yang saat itu 
berkedudukan di Jogjakarta hanya menjadi 
semacam kantor cabang.

Pada fase perjalanan berikutnya, meski 
Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden 
1959 menegaskan, bahwa konstitusi kembali 
ke UUD 1945 yang otomatis meniadakan 
keberadaan Dewan Pengawas Keuangan, 
namun posisi BPK belum juga menguat. 
Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 
tentang BPK yang dilanjut dengan keluarnya 
UU No. 17 Tahun 1965 juga tentang BPK, 
ternyata justru menempatkan BPK berada di 
bawah presiden. 

Sudah barang tentu, laporan hasil pemeriksaan 
juga bukan lagi hanya disampaikan ke DPR.
Tetapi, juga harus dikirim ke presiden.
Singkatnya, di saat masa-masa akhir orde lama 
tersebut, meski tetap memiliki cakupan tugas 
yang masih luas, kedudukan BPK tidak lagi 
setara dengan DPR dan Presiden.

Rezim kemudian kembali berubah. Seiring 
pergantian kepemimpinan dari Presiden 
Soekarno ke Presiden Soeharto, pada 1966, 
pemerintahan baru menganulir UU No. 17 
Tahun 1965 tersebut. Sekaligus, memulihkan 
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kedudukan BPK kembali seperti yang telah 
diamanatkan UUD 1945. Dari sisi kedudukan, 
lembaga ini menjadi lebih mandiri.

Meski demikian, keberadaan UU No. 5 
Tahun 1973 sebagai pengganti UU tentang 
BPK sebelumnya itu, pada kenyataannya 
mengurangi kewenangan BPK. Bisa dikatakan, 
meski secara posisi lebih mandiri, BPK belum 
bisa berdaya secara optimal.

Pada masa itu, BPK tak leluasa memeriksa 
semua instansi pemerintah. Pemeriksaan 
keuangan terhadap lembaga-lembaga seperti 
Pertamina, BUMN, Bank Indonesia, maupun 
bank-bank plat merah lainnya tidak bisa 
dilakukan dengan maksimal. Akses data begitu 
dibatasi.

Secara garis besar, mulai obyek, cara atau 
metode, hingga laporan pemeriksaan BPK 
dibatasi. Bahkan, bukan hanya laporan yang 
tidak lagi bisa dipublikasikan secara luas 
kepada masyarakat, bahasa penyusunan 
laporan yang digunakan pun harus disesuaikan.
Seperti halnya lembaga negara lainnya 
termasuk parlemen, kemandirian yang 
diamanatkan UU No.5 Tahun 1973 ternyata 
harus tunduk pada kekuatan politis.Dalam hal 
ini adalah dominasi kekuasaan eksekutif.

Dengan kondisi tersebut, tak heran kalau 
laporan BPK pada masa orde baru relatif tidak 
dapat menjadi sumber informasi ataupun 
deteksi dini atas kondisi keuangan negara.Hal 
itu mengakibatkan para pengambil keputusan 

juga akhirnya tidak memiliki bahan lengkap 
guna mengantisipasi berbagai situasi, termasuk 
terjadinya krisis moneter pada 1997-1998.

Era baru yang diselimuti semangat reformasi 
akhirnya bergulir. Masa penuh harapan 
tersebut ditandai dengan kejatuhan kekuasaan 
Presiden Soeharto yang telah memerintah 
selama 32 tahun. Bersamaan dengan semangat 
keterbukaan yang digaungkan di segala bidang 
itu, semangat reformasi pun turut menjalar ke 
BPK.

Parlemen akhirnya mengamandemen UUD 
1945. Pada amandemen Tahun 2001 tersebut, 
pasal terkait BPK turut diamandemen. Hal itu 
tergambar dalam Bab VIII (A) tentang BPK 
pasal 23 (E) ayat 1-3, pasal 23 (F) ayat 1-2, dan 
pasal 23 (G). Prinsipnya, posisi dan kedudukan 
BPK menjadi semakin kuat, bebas, dan mandiri.

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi BPK 
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 
hasil amandemen tersebut, lahir UU No. 15 
Tahun 2006 yang menggantikan UU tentang 
BPK sebelumnya. 

Singkatnya, BPK pada era reformasi ini telah 
menjadi semakin dekat dengan harapan 
para pendiri bangsa. Yaitu,  menjadi lembaga 
pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri, 
dan profesional. Tentu, sebagai bagian 
tak terpisahkan dari upaya membentuk 
pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang 
baik.
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STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR organisasi BPK dipimpin oleh 
sembilan anggota yang secara keseluruhan 
bersifat kolegial. Terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang wakil ketua 
merangkap anggota, dan tujuh anggota (I-VII) 
lainnya.

Kesembilan anggota itu tentu tidak sendirian.
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
BPK dibantu Unit Pelaksana BPK yang masing-
masing memiliki tugas berbeda.

Sekretariat Jenderal (Setjen) bertugas 
menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran 
BPK. Selain itu, unit ini juga memiliki tugas 
mengkoordinasikan dukungan administrasi 
serta sumberdaya yang dimiliki. Tentu saja, 
kesemuanya diarahkan untuk kelancaran tugas 
dan fungsi BPK serta pelaksana BPK. Setjen 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal 
(Sekjen). Pejabat eselon I ini 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.   

Selanjutnya adalah Inspektorat Utama (Itama).
Unit ini bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh 
unsur pelaksana BPK RI. Itama dipimpin 
seorang Inspektur Utama (Irtama). Pejabat 
eselon I ini membawahi satuan kerja eselon II 
yang terdiri dari Inspektorat I, II, dan III.

Unit berikutnya Direktorat Utama 
Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, 
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan 
Keuangan Negara (Ditama Revbang). Unsur 

pelaksana ini bertugas menyelenggarakan 
perencanaan strategis dan manajemen kinerja, 
evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian 
dan pengembangan, serta pendidikan dan 
pelatihan pemeriksaan keuangan negara. 
Sebagaimana lainnya, Ditama Revbang juga 
dipimpin pejabat eselon I yang disebut Kepala 
Direktorat Utama (Kaditama). Dibawahnya ada 
satuan-satuan kerja eselon II yang disesuaikan 
dengan bidang tugas yang dimiliki Ditama 
Revbang seperti tersebut di atas.

Ada pula Direktorat Utama Pembinaan dan 
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan 
Negara (Ditama Binbangkum). Tugasnya 
adalah memberikan konsultasi dan bantuan 
hukum kepada anggota dan pelaksana BPK 
RI. Legislasi, pelayanan informasi hukum, 
serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian 
kerugian Negara/daerah.Seorang pejabat 
eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama 
(Kaditama) membawahi dua satuan kerja 
eselon II. Yaitu, Direktorat Konsultasi Hukum 
dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah 
serta Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan 
Hukum.

Unsur-unsur pelaksana BPK di atas secara 
umum berada di bawah sekaligus bertanggung 
jawab kepada Wakil Ketua BPK. Di luar itu 
semua masih ada lagi unit pelaksana yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab 
pada masing-masing anggota, yang tidak 
merangkap ketua dan wakil ketua BPK.

Unsur itu adalah Auditorat Utama Keuangan 
Negara (AKN) I-VII. AKN merupakan unsur 
pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi 
wilayah core business BPK. Seorang Auditor 
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AKUNTABILITAS-Penyerahan IHPS ke Presiden oleh Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua dan Anggota BPK di Istana 
negara sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
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KETUA
WAKIL KETUA

7 ANGGOTA

BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN

9orang

Direktorat Utama, Perencanaan, 
Evaluasi, Pengembangan, 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pemeriksaan Keuangan Negara 

Sekretariat Jenderal

Staf Ahli

Inspektorat Utama

Direktorat Utama,Pembinaan 
dan Pengembangan Hukum 

Pemeriksaan Keuangan Negara

Auditorat Utama
Keuangan Negara I

Perwakilan BPK
di Wilayah Barat

Perwakilan BPK
di Wilayah Timur

Auditorat Utama
Keuangan Negara II

Auditorat Utama
Keuangan Negara III

Auditorat Utama
Keuangan Negara IV

Auditorat Utama
Keuangan Negara V

Auditorat Utama
Keuangan Negara VI

Auditorat Utama
Keuangan Negara VII

Landasan operasional BPK RI dalam melakukan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara, ditetapkan: 

A. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286)

B.  Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355)

C.  Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400)

D.  Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4654)
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Utama (Tortama) yang merupakan pejabat 
eselon I memimpin masing-masing AKN 
tersebut. Mereka sekaligus membawahi 
beberapa satuan kerja pemeriksaan setingkat 
eselon II yang membidangi obyek-obyek 
pemeriksaan. Selanjutnya, masing-masing dari 
tujuh AKN yang ada tersebut memiliki tugas 
bidang pemeriksaan yang berbeda-beda.

AKN I mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
Negara pada bidang politik, hukum, 
pertahanan, dan keamanan. 

Lalu, AKN II yang mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara pada bidang perekonomian dan 
perencanaan pembangunan nasional.

Sedangkan AKN III mempunyai tugas 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada bidang lembaga 
negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan 
negara, aparatur negara, serta riset dan 
teknologi. Selanjutnya, AKN IV mempunyai 
tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara pada bidang 
lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya 
alam, dan infrastruktur.

Kemudian AKN V mempunyai tugas 
memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara pada Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan 
dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di 
wilayah Sumatera dan Jawa.          

AKN VI mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara pada Kementerian Kesehatan, Badan 
Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian 
Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk 
juga meliputi keuangan daerah dan kekayaan 
daerah yang dipisahkan pada pemerintahan 
daerah di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Terakhir, adalah AKN VII yang mempunyai 
tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara pada bidang kekayaan 
negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik 
Negara).

Selain itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari 
unsur pelaksana BPK ada BPK Perwakilan di 
masing-masing provinsi seluruh Indonesia.
Dipimpin seorang pejabat eselon II yang 
disebut Kepala BPK Perwakilan (Kalan). Secara 
struktural, untuk BPK Perwakilan di wilayah 
Sumatera dan Jawa berada di bawah dan 
bertanggung jawab pada AKN V, sedangkan 
BPK Perwakilan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua 
berada di bawah dan bertanggung jawab pada 
AKN VI. 
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Visi 
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

Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; memberikan pendapat untuk 
meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan, berperan aktif 
dalam  menemukan serta mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan 
keuangan negara

Tujuan Strategis
• Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 

• Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu  untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan 
yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; serta, 

• Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Drs. Hadi Poernomo, Ak. Kelembagaan BPK, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum Hubungan 
Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasan Bisri, S.E., M.M. Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretaris Jenderal Penanganan 
Kerugian Negara Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara , S.E., Ak., M.M. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional , Pemeriksaan Investigatif  Dr. Agung Firman Sampurna, 
S.E., M.Si Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan 
Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A. Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa) Dr. H. Rizal 
Djalil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa 
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara Bidang Keuangan negara yang Dipisahkan   

PROFIL BPK 

Dari kiri ke kanan:   Taufiequrachman Ruki, Moermahadi Soerja Djanegara, Agung Firman Sampurna, Hasan Bisri, Hadi Poernomo, 
  Ali Masykur Musa, Rizal Djalil, Sapto Amal Damandari, Bahrullah Akbar
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SUMPAH - Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna melakukan sumpah jabatan di gedung 
Mahkamah Agung pada 18 Maret 2012, seusai terpilih menjadi Anggota BPK periode 2012-2017.
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Ketua BPK 
Drs. Hadi Poernomo, Ak. 

Dunia perpajakan dan akuntansi bukan hal baru 
bagi Hadi Poernomo. Pria kelahiran Pamekasan, 
21 April 1947 ini telah menjadi pegawai negeri 
di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen 
Pajak) sejak 1965. Atau, tak lama setelah lulus 
SMA.

Tak lama setelah menjadi pegawai, beliau mengikuti 
pendidikan pembukuan atau akuntansi Bond A dan 
Bond B (1966-1967). Tak merasa cukup, beliau 
kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Ajun 
Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 
dan dinyatakan lulus pada 1969. Setelah itu, beliau 
masuk Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi 
Departemen Keuangan yang diselesaikannya pada 
1973.  

Berbagai posisi pemeriksa pajak telah sempat 
dicicipi selama berkiprah di Ditjen Pajak. Hingga 
kemudian, pada 2000, beliau akhirnya diangkat 

sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 
Ditjen Pajak. Hanya berselang sekitar setahun, 
setelah pendidikan Staf dan Pimpinan Administrasi 
Tingkat Menengah (Spamen) berhasil diselesaikan 
pada 1999. 

Selang sekitar dua tahun kemudian, pada tahun 
2001, beliau diangkat sebagai Direktur Jenderal 
Pajak.Jabatan tersebut diembannya selama sekitar 
lima tahun. 

Setelah purna jabatan sebagai Dirjen Pajak, pada 
2006, beliau sempat dipercaya untuk menjabat 
Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis 
Badan Intelejen Negara (BIN). Pada 2009, seiring 
berakhirnya masa jabatan pimpinan BPK periode 
2004-2009, beliau terpilih sebagai anggota BPK. 
Dan, melalui Sidang Badan, beliau kemudian 
dipercaya sebagai Ketua BPK periode 2009-2014.  
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Wakil Ketua BPK
Hasan Bisri, S.E., M.M. 

Jika ada Anggota BPK kemudian menjadi Wakil 
Ketua BPK yang berlatarbelakang pemeriksa BPK, 
maka Hasan Bisri lah orangnya. Karirnya di BPK 
bisa dibilang merangkak dari bawah. Dimulai ketika 
beliau diterima sebagai pegawai negeri di BPK pada 
1977. Selama periode hingga 1981, pria kelahiran 
Tegal, 8 Mei 1957 itu menjadi Staf Administrasi 
Umum pada Bagian Humas dan Persidangan, Biro 
Hukum dan Humas, Setjen BPK.

Pada periode selanjutnya hingga 1988, beliau 
dialih-tugaskan menjadi verifikatur-Penilik atau 
Auditor Terampil pada Auditorat A BPK. Karirnya 
sebagai Pemeriksa terus merangkak naik setelah 
diangkat sebagai Pemeriksa Muda (Auditor Ahli) 
pada Auditorat E BPK yang dijalani dalam periode 
1988-1994. 

Setelah bertugas sebagai Pemeriksa Muda, beliau 
diangkat pada jabatan struktural menjadi Kepala 
Sub Bidang Litbang Pemeriksaan Fiskal BPK. 
Jabatan itu dilakoni sampai 1999. Lalu, beliau 
diangkat sebagai Kepala Sub Auditorat II.A.1 BPK. 
Sekitar dua tahun kemudian, beliau dimutasikan 
sebagai Kepala Sub Auditorat II.B.2 BPK tahun 
2001. 

Dan, tak berselang lama, pada 2004, dipromosikan 
sebagai Kepala Auditorat II.C. BPK. 

Di tahun yang sama, beliau coba mengikuti 
pemilihan dan berhasil terpilih sebagai Anggota 
BPK periode 2004-2009. Setelah masa jabatannya 
berakhir, beliau kembali mengikuti pemilihan 
Anggota BPK periode 2009-2014, dan berhasil 
terpilih kembali. Bahkan, pada proses pemilihan 
di periode keduanya, beliau memperoleh suara 
terbanyak (44 suara) diantara 7 (tujuh) orang 
Anggota BPK periode 2009-2014 yang dipilih oleh 
Komisi XI DPR RI. 

Pada kepemimpinan BPK periode 2009-2014, 
beliau menjabat Anggota III BPK. Namun, setelah 
Wakil Ketua Herman Widyananda meninggal dunia, 
posisi Wakil Ketua BPK lowong. Posisi itu kemudian 
dipercayakan kepadanya melalui Sidang Anggota 
BPK pada 7 September 2011, untuk kemudian 
dilantik secara resmi pada 27 September 2011 di 
Mahkamah Agung. 

Atas pengabdiannya, beliau telah dianugerahi 
penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 
dari Pemerintah pada 1999, dan Satya Lancana 
Wira Karya dari Pemerintah pada 2001. 
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Anggota I BPK 
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA. 

Pria kelahiran Bandung, 31 Mei 1955 ini meniti karir 
sebagai Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) sejak 1982. Terakhir, beliau 
menjabat sebagai Kepala Seksi pada Deputi Bidang 
Investigasi BPKP (1992-1995).

Bukan hanya auditor pada instansi pemerintah, 
beliau juga pernah bekerja sebagai auditor pada 
perusahaan swasta dan BUMN.Diantaranya:  
Internal Auditor PT TIHA International – HC Bank 
TATA Group (1995-1996), Anggota Komite Audit 
PT Dahana (Persero) periode 2007-2009, Anggota 
Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) tahun 
2008-2009, dan Anggota Komite Audit PT Apexindo 
Tbk sampai tahun 2009. Pernah dipercaya juga 
sebagai Komisaris Independen PT Mitra Rajasa Tbk 
(2008-2009) dan Komisaris PT Pulau Kencana Raya 
(2008).

Tak hanya itu, bersama rekan sejawatnya, 
beliau mendirikan Kantor Akuntan Publik 
Moermahadi & Rekan (1997-2002) dengan posisi 
managing partner. Lalu, bekerja pada KAP Arifin 
Wirakusumah & Rekan (2002-2004) dan KAP Drs. 
Johan, Malonda, Astika & Rekan (2004-2007). 

Keahliannya sebagai auditor terbilang lengkap.
Sebab,beliau bukan hanya menggeluti pada tataran 
praktis. Keahliannya juga disalurkan di dunia 
pendidikan sebagai tenaga pengajar akuntansi di 
beberapa perguruan tinggi. Bahkan, beliau juga 
duduk pada jajaran manajemen perguruan tinggi. 
Pernah menjabat sebagai Ketua STIE Kesatuan 
Bogor (1996-2009) dan Direktur Akademi 
Manajemen Kesatuan Bogor (2006-2010). Beliau 
juga aktif pada organisasi Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI),dan saat ini dipercaya menjadi Ketua Dewan 
Penasehat IAI 2010. 

Dunia akuntansi yang digelutinya sebagai praktisi 
dan pengajar ditunjang dengan berbagai jenjang 
pendidikan tinggi di bidang ekonomi, khususnya 
akuntansi yang berhasil diraih. Lulus pendidikan 
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Padjadjaran (1981) dan memperoleh sertifikasi 
akuntan terdaftar (Akuntan Register Negara D 
2703). Gelar magister yang diselesaikannya di STIE 
IPWI Jakarta tahun 2000. Program Doktoral Bidang 
Ilmu Ekonomi Akuntansi yang diselesaikan pada 
tahun 2005 di Universitas Padjadjaran. Memperoleh 
sertifikat Akuntan Publik (CPA) pada tahun 2009 
yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia (IAPI).
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Anggota II BPK
Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H.

Hidup Taufiequrachman Ruki bisa dibilang terisi 
oleh tiga pekerjaan besar dan penting yang saling 
kait-mengait. Sebagai penegak hukum, legislator, 
pemberantas korupsi, dan penanggung jawab 
pemeriksaan tata kelola dan tanggung jawab 
keuangan negara. 

Lahir di Rangkasbitung, 18 Mei 1946, beliau 
terlahir menjadi sosok paling dikenal dalam hal 
pemberantasan korupsi. Beliau adalah Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama 
sejak lembaga itu didirikan. Bukan hanya itu, awal 
kariernya dihabiskan sebagai seorang polisi, aparat 
penegak hukum.

Selepas lulus SMA tahun 1965, beliau mengikuti tes 
untuk masuk ke Akademi ABRI Bagian Kepolisian. 
Dan, berhasil masuk. Pendidikan Tinggi Militer itu 
diselesaikannya pada tahun 1970. Setelah itu, 
beliau dipercaya sebagai Komandan Pleton Taruna 
Akpol (1971). Dimulailah kariernya di kepolisian. 

Kariernya di kepolisian kemudian membawanya 
ke Gedung MPR/DPR di Senayan. Sempat 
menjabat Kapolres Tasikmalaya sampai tahun 
1991, kemudian ditunjuk sebagai perwakilan Fraksi 
TNI/Polri di DPR dan ditempatkan di Komisi III 
Bidang Hukum Fraksi TNI/Polri. Tugas di lembaga 
perwakilan rakyat untuk pertama kalinya itu diakhiri 
tahun 1995. 

Namun, lembaga perwakilan rakyat seperti tak bisa 
ditinggalkan. Sempat diangkat sebagai Kapolwil 
Malang pada 1995, beliau kembali ke DPR tahun 
1997 sebagai Anggota Komisi VII Bidang Kesra dari 
Fraksi TNI/Polri. Pada tahun 1999, ditunjuk sebagai 
Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri dan Koordinator 
Bidang Kesra yang dijalaninya sampai tahun 2000. 
Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua Komisi VII. 
Selama menjadi Anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri, 
beliau juga pernah dipercaya sebagai Anggota Tim 
Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI/Polri (1997-1999) 
dan Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR (1999-2001). 

Pengabdiannya sebagai anggota DPR akhirnya 
selesai tahun 2001 dengan jabatan terakhir sebagai 
Ketua Komisi VII. Setelah itu, beliau ditarik ke 
pemerintahan, mengisi posisi Deputi IV Bidang 
Keamanan Nasional Menko Polkam. Jabatan yang 
dipegangnya sampai tahun 2003.

Pendirian KPK pada tahun 2003 memberi 
berkah. Dari deretan nama calon, beliau terpilih 
dan dipercaya sebagai Ketua KPK. Jabatan itu 
disandangnya sampai tahun 2007. Setelah itu, 
sempat dipercaya mengisi jabatan Komisaris 
Utama PT Karakatu Steel, kemudian beliau ikut 
pemilihan Anggota BPK periode 2009-2014. Dan, 
akhirnya terpilih. 
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Anggota III BPK 
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. 

Bukan hanya paling buncit masuk sebagai anggota 
BPK, Agung Firman Sampurna juga tercatat sebagai 
yang termuda. Pria kelahiran Madiun, 19 November 
1971 itu terpilih sebagai anggota BPK lewat proses 
pemilihan di DPR untuk periode 2012-2017.

Mantan ketua HMI Komisariat FE-Universitas 
Sriwijaya itu menyelesaikan pendidikan S-1 pada 
1996. Selanjutnya, beliau kemudian diterima 
mengabdi di bawah Departemen dalam Negeri.
Dimulai dari menjadi staf di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Banyuasin.

Sembari bekerja, beliau melanjutkan pendidikan 
Pasca Sarjana (S-2) untuk Program Studi 
Administrasi dan Kebijakan Publik, di Universitas 
Indonesia.Karirnya pun mulai menanjak setelah 
berhasil lulus pada 1998. Hingga, beliau kemudian 
ditarik menjadi Kepala Sub Bagian Program 
Sekretariat KPUD Provinsi Sumatera Selatan, 2004-
2005.

Kesempatan emas kemudian diraihnya pada 
2007. Beliau mendapat kesempatan mengenyam 
pendidikan kedinasan di Atlanta, Georgia, USA.
Tiga bidang sekaligus diambilnya. Yaitu: Tax 
Policy, Fiscal Analysis and Revenue Forecasting 
Course; Public Budgeting and Fiscal Management 

Course; dan, Fiscal Decentralization and Local 
Governance Course. Dia pun mengantongi sertifikat 
internasional untuk ketiga bidang tersebut.

Sepulang dari mengikuti kursus di USA, karir 
mantan Wakil Ketua BPM (Senat) FE-Unsri itu 
semakin moncer. Beliau kemudian dipercaya 
menduduki jabatan sebagai Fungsional Umum 
pada Pusat Kajian Sumberdaya Aparatur di LAN 
(Lembaga Aparatur Negara) RI untuk periode 2007-
2011.

Bersamaan dengan jabatan baru itu, beliau 
memutuskan kembali ke bangku kuliah untuk 
mengejar gelar doktor. Dan, gelar itu akhirnya 
berhasil diraih pada 2011, setelah menempuh 
pendidikan S-3 di universitas dan program studi 
yang sama seperti saat mengambil jenjang 
pendidikan S-2. 

Di tahun yang sama dengan keberhasilannya 
meraih gelar doktor tersebut, jabatan baru sebagai 
Fungsional Umum pada Pusat Kajian Manajemen 
Kebijakan LAN (Lembaga Aparatur Negara) RI 
dipercayakan. Jabatan itu diemban sejak 2011 
hingga terpilih dan disahkan dalam paripurna DPR 
sebagai anggota BPK pada sekitar Maret 2012.
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Anggota IV BPK 
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum.

Kehidupan keagamaan tampak lekat pada pria 
kelahiran Tulungangung, 12 September 1962 ini. 
Tak heran memang, daerah Tulungagung, tempat 
kelahiran beliau, merupakan daerah santri dan 
salah satu basis organisasi Islam Nahdlatul Ulama 
(NU). 

Pendidikan dengan corak keagamaan itu kemudian 
dilengkapi dengan pendidikan dan pengetahuan 
umum. Beliau memutuskan melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi. Beliau memilih 
program S1 Fisip Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Jember yang diselesaikannya tahun 
1986. Pilihannya bisa dibilang tepat. Sebab, 
setelah lulus beliau diangkat menjadi pengajar di 
almamaternya itu. 

Pada awal menjadi pengajar, sempat mengikuti 
Study Internship tentang Studi Kawasan di 
Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gajah 
Mada tahun 1987 dan Study Internship Metode 
Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik 
Internasional di PAU Universitas Indonesia tahun 
1988. 

Terjun di dunia pendidikan rupanya membuat 
bersemangat untuk mengikuti pendidikan pasca 
sarjana walau kemudian ia berkecimpung di 
dunia politik praktis. Pada awalnya, tahun 1998, 

beliau menyelesaikan S2 Ilmu Politik di Universitas 
Indonesia. Selang bertahun-tahun lamanya, 
pada tahun 2007, beliau menyelesaikan program 
Doktoralnya pada bidang Manajemen Pendidikan 
dengan Konsentrasi Study Kebijakan dan Politik 
Anggaran di Universitas Negeri Jakarta. Dan, tahun 
2009, menyelesaikan S2 Hukum Bisnis Universitas 
Gajah Mada.

Setahun setelah menyelesaikan S2-nya yang 
pertama, tahun 1999, beliau memutuskan untuk 
tidak lagi berkecimpung di dunia pendidikan 
sebagai pengajar.  Beliau memilih aktif di partai 
politik dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR 
selama dua periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Selama pengabdiannya di DPR, beliau pernah 
menduduki sejumlah jabatan strategis 
diantaranya  sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR 
bidang Perencanaan Pembangunan dan BUMN 
(2003-2004) Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang 
Perbankan dan LKBB, serta Sekretaris PAH I BP 
MPR tentang perubahan UUD 1945 (2000-2003). 
Kemudian sejak tahun 2008, beliau aktif kembali 
menjadi staf pengajar di program Pasca Sarjana 
Universitas Mercu Buana. 

Pada tahun 2009, beliau terpilih menjadi Anggota 
BPK periode 2009-2014.
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Anggota V BPK 
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.  

Lahir di Kota Gudeg Yogyakarta, 19 Mei 1955, 
Sapto Amal Damandari memang awalnya tak bisa 
lepas dari kota kelahirannya itu. Pendidikannya dari 
tingkat dasar sampai perguruan tinggi berada di 
Yogyakarta. Bahkan, menjalani awal kariernya pun 
di Yogyakarta.

Setelah lulus Sarjana Muda Ekonomi Jurusan 
Akuntansi Universitas Gajah Mada tahun 
1978, beliau diangkat sebagai asisten dosen di 
almamaternya. Kemudian berturut-turut menjadi 
asisten dosen di AKPRIND Yogyakarta (1980) dan 
STIE YKPN Yogyakarta (1981-1984).    

Setahun kemudian menjadi pengajar Pendidikan 
Sekretaris LPK Budaya Wacana Yogyakarta (1982-
1991). Selain sebagai pengajar, pada tahun 1986, 
beliau diangkat sebagai Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan LPK Budaya Wacana sampai tahun 
1991. Selama masih menjadi pengajar di LPK 
Budaya Wacana, beliau juga bekerja sebagai staf 
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Yayasan 
Duta Wahana Swadaya Yogyakarta (1986-1991). 
Pada tahun 1991, beliau menyelesaikan Sarjana 
Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Gajah 
Mada.

Cukup lama menjadi pengajar akuntansi, beliau 
membuat pilihan untuk terjun ke dunia praktis 
akuntan. Bukan di Yogyakarta, tetapi Jakarta. 
Awalnya di Jakarta, tahun 1991, bekerja sebagai 
staf konsultan PT. Stephanus Junianto & Rekan 
dan Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. 
Stephanus Junianti & Rekan. Pekerjaannya di sana 
dilakoni sampai tahun 1996. Tahun berikutnya 
masih bekerja di KAP yang sama namun sebagai 
partner KAP tersebut. 

Setelah bekerja pada KAP Drs. Stephanus Junianto 
& Rekan, pada tahun 1998, beliau bekerja sebagai 
Auditor pada KAP Haryono, Junianto & Saptoamal 
(1998-Mei 2007). Sewaktu bekerja di KAP ini, 
beliau juga mengajar di STIE Kesatuan Bogor dan 
Akademi Kesatuan Bogor. 

Selain itu, pada tahun 2003-2004, beliau dipercaya 
sebagai Tenaga Ahli Komisi IX DPR Bidang 
Keuangan dan Perbankan. Tahun 2005-2006, ia 
ditunjuk sebagai Partner Ahli Panitia Anggaran DPR. 
Dalam tahun 2007, beliau terpilih sebagai Anggota 
BPK dengan masa jabatan 2007-2012.

Pada periode berikutnya, 2012-2017, beliau 
kembali berhasil terpilih untuk periode kedua 
sebagai anggota BPK dalam proses pemilihan di 
DPR RI. 
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Anggota VI BPK 
Dr. H. Rizal Djalil, M.M.  

Awalnya bekerja pada lembaga nirlaba 
internasional Hellen Keller dengan program 
penanggulangan kebutaan pada Anak Pra-Sekolah 
pada 1982-1983. Setelah itu, bekerja pada  BUMN 
yang memiliki core bisnis jaminan kesehatan dan 
pensiunan: Perum Husada Bhakti. 

Di perusahaan tersebut beliau diangkat sebagai 
Manager Perum Husada Bhakti Provinsi Jambi 
(1987-1992) dan Perum Husada Bhakti Jakarta 
(1993-1997).

Tak lama kemudian, beliau terjun ke dunia politik 
dengan memilih aktif di Partai Amanat Nasional 
(PAN). Pria kelahiran Kerinci, 20 Februari 1956 ini 
berhasil terpilih sebagai Anggota DPR selama dua 
periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Selama menjadi Anggota DPR, banyak jabatan 
yang disandangnya. Jabatan dalam DPR yang 
pernah dipegang itu adalah: Wakil Sekretaris Fraksi 
Reformasi DPR (2003), Wakil Ketua Sub Perbankan 
DPR (2003), Wakil Ketua Fraksi PAN DPR (2005),  
Wakil Ketua Panja Asumsi Makro Panitia Anggaran 
DPR (2006), Ketua Panitia Kerja RUU Ketentuan 
Umum Perpajakan DPR (2007), dan Wakil Ketua 
Pansus Perpajakan DPR (2006 -2009). 

Selain itu, beliau juga punya peranan dalam 
perumusan peraturan perundang-undangan 
terkait keuangan negara sebagai anggota panitia 
khusus atau tim perumus rancangan undang-
undang (Pansus RUU). Peraturan perundang-
undangan dimana beliau ikut urun rembug 
tersebut yaitu: RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (2003), RUU 
Perbendaharaan Negara (2003), RUU Keuangan 
Negara (2003), RUU tentang Bank Indonesia 
(2003), dan Pansus Bank Syariah (2004), 
Amandemen Undang-Undang APBN 2005 Terkait 
dengan Bencana Tsunami di Aceh dan Nias (2006), 
RUU BPK RI (2006), RUU Surat Berharga Sukuk 
Nasional (2007), RUU Mata Uang (2007), RUU 
Ketentuan Umum Perpajakan (2007). 

Walau sibuk dengan pekerjaannya sebagai wakil 
rakyat, beliau tidak lupa dengan pendidikan formal. 
Program S1 Fakultas kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia diselesaikan tahun 1984. 
Tahun 1996, beliau menyelesaikan Program 
Magister Manajemen IPWI Jakarta. Tak sampai 
di situ, beliau pun menyelesaikan program 
Doktoralnya di Universitas Padjadjaran pada 2008.

Pada tahun 2009 beliau terpilih menjadi anggota 
BPK periode 2009-2014.
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Anggota VII BPK 
Drs. Bahrullah Akbar, B.Sc.,S.E.,M.B.A.  

Back to Home” mungkin kalimat itu pantas 
disematkan kepada Bahrullah Akbar. Sempat 
berkarier di BPK, kemudian berkarya di tempat 
lain, dan kembali ke BPK. Jalan hidup beliau bisa 
dikatakan seperti itu. 

Pria kelahiran Jakarta, 23 Maret 1959 ini memang 
tidak langsung bekerja di BPK. Selepas lulus sebagai 
Sarjana Muda Manajemen Keuangan di Akademi 
Pimpinan Perusahaan, Departemen Perindustrian, 
Jakarta tahun 1983, sempat bekerja sebagai 
pengajar SMA selama sekitar dua tahun.  

Setelah itu, baru bekerja di BPK sebagai Pemeriksa 
Muda (1985-1996). Selama menjadi pemeriksa 
muda, beliau melanjutkan pendidikan tinggi Strata 
1, program studi Administrasi Niaga di Universitas 
17 Agustus 1945 Jakarta yang diselesaikannya 
pada 1989. Pendidikan pasca sarjananya pada 
bidang akuntansi di Hull University, Inggris yang 
dituntaskannya tahun 1992. 

Setelah menjadi pemeriksa muda, beliau 
kemudian ditugaskan sebagai Widyaiswara BPK 
atau pengajar di Pusdiklat BPK tahun 1996-2004. 
Selama mengajar di Pusdiklat BPK, beliau sempat 
mengikuti Post Graduate Program in Performance 
Management di Leicester University, Inggris yang 
diselesaikan tahun 2000. 

Sempat dipercaya sebagai Staf Khusus di 
Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri 
(2003-2004). Pada tahun 2005, beliau kemudian 
bekerja sebagai Staf Khusus Direktorat Jenderal 
Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri. 
Jabatan tersebut diembannya sampai tahun 2007. 

Dari tahun 2007 - 2011, sebagai Staf Ahli Bidang 
Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 
2011, terpilih sebagai Anggota BPK. 

Setelah meraih Sarjana Muda Manajemen 
Keuangan (B.Sc) di Akademi Pimpinan Perusahaan, 
Departemen Perindustrian, Jakarta, beliau meraih 
Sarjana Administrasi Negara di Universitas 17 
Agustus 1945 Jakarta pada tahun 1989. Pada tahun 
1992, beliau menyelesaikan pendidikan di University 
of Hull, Inggris, dengan meraih M.B.A dalam bidang 
akuntansi. Pada tahun 2010, beliau menyelesaikan 
Sarjana Ekonomi Akuntansi di STIE DR. Muchtar 
Thalib, Jakarta. Gelar doctoral ilmu pemerintahan 
juga berhasil diraih di Universitas Padjadjaran, 
Bandung. Selain, Ph.D Candidate pada Public Sector 
Management di University of Leicester, Inggris.
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MEMANTAPKAN PERAN PEMBUKA TABIR

Ibarat memasuki sebuah ruang gelap menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir seperti lampu 100 watt di titik awal. Sebuah modal 

berharga untuk ribuan watt penerangan di titik-titik berikutnya.

------------------------------------------------------------------ 

PEMERIKSAAN

SEBANYAK 1.331 laporan hasil pemeriksaan 
(LHP) BPK atas pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara, telah 
dituntaskan sepanjang 2012. Terbagi atas 622 
obyek pemeriksaan di semester I dan 709 
obyek pemeriksaan di semester berikutnya. 
Sebuah sumbangsih BPK dalam koridor 
gerakan bersama penyehatan keuangan 
negara.  

Ribuan LHP tersebut, sesuai yang digariskan 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, merupakan produk 
pemeriksaan yang dilakukan terhadap 
sejumlah entitas. 

Mulai dari lingkungan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, badan usaha milik negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), 
hingga lembaga atau badan lainnya yang turut 
mengelola keuangan negara.

Lebih lanjut, jenis LHP terdiri atas sejumlah 
hal pokok. Selain laporan keuangan sebagai 
mandatory audit yang wajib dilaksanakan, 
termuat pula di sana pemeriksaan yang 
telah direncanakan ataupun permintaan dari 
DPR atau aparat penegak hukum. Meliputi 
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT). Ketiganya berjalan 
paralel sepanjang 2012. 
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KONSTITUSI - BPK RI mempunyai peran yang erat dengan DPR RI sebagai salah satu stakeholder dimana 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selalu disampaikan kepada DPR sesuai dengan amanat undang-undang.
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LAPORAN KEUANGAN

ADA sebuah harapan besar yang tertanam 
kuat di setiap kepala para auditor BPK ketika 
turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. 
Harapan itu adalah terbentuknya sebuah 
sistem keuangan negara yang transparan 
dan akuntabel. Melalui pemeriksaan laporan 
keuangan (LK) atas entitas, harapan itu siap 
direalisasikan menjadi sebuah kenyataan.    

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 
2012, BPK kembali melakukan serangkaian 
pemeriksaan terhadap laporan keuangan. 
Mencakup 632 LK yang terbagi dalam dua 
termin semester. Pada enam bulan pertama 
diperiksa 527 LK. Terdiri atas pemerintah 
pusat (91 LK), pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota (430 LK), BUMN (1 LK), dan 
badan lainnya (5 LK). 

Tanpa mengenyampingkan jenis program 
lainnya, pemeriksaan LK pada periode 
Semester I memang masih menjadi prioritas. 
Sebagian besar energi dan sumberdaya 
dikerahkan untuk menuntaskan tanggung 
jawab tersebut. Karena itu pula, jenis 
pemeriksaan ini kemudian mendominasi dari 
sisi jumlah ketimbang lainnya.   

Pada semester II, meski prioritas kerja digeser 
tidak lagi pada jenis pemeriksaan LK, BPK 
masih tetap melanjutkan telaah terhadap 
105 LK yang belum diperiksa pada periode 
sebelumnya. Terdiri atas pemerintah daerah 
provinsi dan kabupaten/kota (96 LK) serta 
BUMD (9 LK).

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan-laporan 
keuangan tersebut mengungkap beberapa 

OPINI LAPORAN KEUANGAN

Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP atau uniqualified opinion)

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang 
diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, 
pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan.

Opini Wajar dengan Pengecualian 
(WDP atau Qualified Opinion)

Opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan 
secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang 
belum memenuhi standar.

Opini Tidak Wajar 
(TW atau Adverse Opinion)

Opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan 
tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang 
diajukan auditor dalam pemeriksaan.

Menolak Memberikan Pendapat (atau 
Tidak Memberikan Pendapat atau 
Disclaimer Opinion)

Opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan 
atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, 
misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup 
pemeriksaan.
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hal. Diantaranya,  bahwa secara umum kualitas 
penyajian laporan keuangan telah mengalami 
peningkatan. Hal tersebut setidaknya terlihat 
dari semakin baiknya opini atas laporan 
keuangan entitas secara umum. 

Misalnya, jika dibandingkan dengan Semester 
I pada 2011, jumlah LK Kementerian dan 
Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini WTP 
(wajar tanpa pengecualian) meningkat dari 52 
menjadi 66 di Semester I Tahun 2012. Begitu 
pula dengan LK Pemerintah Daerah (LKPD). 
Mereka yang memperoleh opini WTP juga 
meningkat dari 32 menjadi 67.

Opini WTP diberikan karena LK entitas 
telah disajikan dan diungkap secara wajar 
dalam semua hal yang material. Informasi 
keuangan yang disajikan juga dapat digunakan 
para pengguna LK sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan. 

Selain opini WTP, BPK juga bisa memberikan 
opini WDP (wajar dengan pengecualian) dan 
TW (tidak wajar). Opini WDP ini diberikan 
karena LK telah disajikan dan diungkap secara 
wajar dalam semua hal yang material, kecuali 
untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. 
Artinya, informasi keuangan yang tidak 
dikecualikan dalam opini pemeriksa tetap 
dapat digunakan para pengguna LK.Sedangkan 
opini TW diberikan karena LK entitas tidak 
disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam 
semua hal yang material. Karenanya, informasi 
keuangan dalam LK tidak dapat digunakan 
para pengguna LK. 

Selain tiga opini tersebut, BPK juga bisa 
mengambil posisi Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP) atau disclaimer atas sebuah 
LK. Pernyataan itu diberikan karena LK 
entitas dinilai tidak dapat diperiksa sesuai 
standar pemeriksaan. Atau, dengan kata 
lain, pemeriksa tidak yakin bahwa LK entitas 
tersebut bebas dari kesalahan penyajian 
secara material. Dan karenanya pula, informasi 
keuangan dalam LK tidak dapat digunakan 
para pengguna LK.    

Meski secara umum ada peningkatan kualitas, 
namun BPK juga masih mencatat sejumlah 
temuan berulang yang sering terjadi dari 
tahun ke tahun dengan nilai relatif besar. 
Temuan tersebut antara lain berkaitan 
dengan pengadaan barang dan jasa berupa 
kekurangan volume pekerjaan dan/atau 
barang; temuan pengelolaan aset negara 
atau daerah yang dikuasai pihak lain dan aset 
yang tidak lagi diketahui keberadaannya; serta 
temuan kekurangan penerimaan akibat denda 
keterlambatan pekerjaan yag belum dipungut/
disetor. Adapula temuan menyangkut 
kekurangan penerimaan negara/perusahaan 
yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil 
dengan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) 
dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang 
berpotensi tidak tertagih. 

Temuan berulang lainnya yang menjadi 
perhatian publik selama ini. Salah satunya, 
temuan terkait perjalanan dinas, khususnya 
perjalanan dinas fiktif dan ganda. 
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2004 KASUS
RP1.159.769,42 JUTA

429 KASUS / Rp131.782,36 juta

335 KASUS / Rp168.221,30 juta

310 KASUS /  Rp103.863,48 juta

166 KASUS / Rp34.598,05 juta

142 KASUS / 
 

Rp41.160,34 juta

83 KASUS / Rp34.912,08 juta

102 KASUS / Rp62.638,96 juta

87 KASUS / Rp34.420,54 juta

320 KASUS / 
 

Rp548.172,31 juta
 

426 KASUS
RP3.205.164,77 JUTA

108 KASUS / Rp1.045.562,22 juta

106 KASUS / Rp1.297.222,24 juta

92 KASUS / Rp468.150,19 juta

29 KASUS / Rp92.110,16 juta

91 KASUS / Rp302.119,96 juta Kasus potensi kerugian lainnya

ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak 

piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

aset tidak diketahui keberadaannya

aset dikuasai pihak lain

1.113 KASUS
RP849.463,19 JUTA

560 KASUS / Rp474.813,04 juta

376 KASUS / Rp107.803,70 juta

123 KASUS / Rp256.055,42 juta

38 KASUS / Rp5.609,92 juta

16 KASUS / Rp5.181,11 juta 

kasus penerimaan negara/daerah lainnya 

denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut

penggunaan langsung penerimaan negara/daerah

pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan 

kekurangan penerimaan lainnya

IKHTISAR EKSEKUTIF HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I

TEMUAN KERUGIAN

POTENSI KERUGIAN NEGARA

KEKURANGAN PENERIMAAN
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TEMUAN  ATAS PEMERIKSAAN KINERJA

80 KASUS / 
Rp125.437,39 juta

ketidakekonomisan

ketidakefektifan

Administrasi

Kekurangan Penerimaan

Potensi Kerugian Negara/
Daerah/Perusahaan

Indikasi Kerugian Negara/
Daerah/Perusahaan

27 KASUS / 
Rp86.472,67 juta

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2012 
menunjukkan adanya 80 kasus senilai Rp125.437,39 

juta, yang terdiri atas 12 kasus ketidakekonomisan 
senilai Rp76.051,87 juta, 2 kasus ketidakefisienan 

senilai Rp29.766,27 juta, dan 66 kasus 
ketidakefektifan senilai Rp19.619,25 juta

hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan adanya 
104 kasus kelemahan SPI  yang terdiri atas 3 

kelompok temuan, yaitu 6 kasus kelemahan sistem 
pengendalian akuntansi dan pelaporan, 39 kasus 

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja, serta 59 kasus 

kelemahan struktur pengendalian intern

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 
27 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan senilai Rp86.472,67 juta, 
yang terdiri atas 5 kasus indikasi kerugian negara/
daerah/perusahaan senilai Rp36.410,49 juta, 4 
kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan 
senilai Rp29.390,24 juta, 2 kasus kekurangan 
penerimaan senilai Rp20.671,94 juta dan 16 kasus 
penyimpangan administrasi

104 KASUS  
Kelemahan Struktur 

Pengendalian Intern
Kelemahan Sistem Pengendalian 
Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja

Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan
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TEMUAN  ATAS  PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

78 Kelemahan Struktur 
Pengendalian Intern

119 Kelemahan Sistem Pengendalian 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

55 Kelemahan Sistem Pengendalian 
Akuntansi dan Pelaporan

Hasil PDTT Semester I Tahun 2012 
menunjukkan adanya 252 kasus kelemahan SPI 
yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu 
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 
serta kelemahan struktur pengendalian intern.

HASIL PEMERIKSAAN BPK  YANG DILAPORKAN DALAM IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) I 
TAHUN 2012 MENEMUKAN SEBANYAK 702 KASUS SENILAI RP5.266.538,14 JUTA.  KASUS KETIDAKPATUHAN 

YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN, POTENSI KERUGIAN, DAN KEKURANGAN PENERIMAAN SEBANYAK 
422 KASUS SENILAI RP3.627.887,60 JUTA. REKOMENDASI BPK TERHADAP KASUS TERSEBUT ANTARA 

LAIN ADALAH PENYETORAN SEJUMLAH UANG KE KAS NEGARA/DAERAH/PERUSAHAAN ATAU 
PENYERAHAN ASET.  KASUS PENYIMPANGAN ADMINISTRASI, KETIDAKHEMATAN, KETIDAKEFISIENAN, DAN 
KETIDAKEFEKTIFAN SEBANYAK 280 KASUS SENILAI RP1.638.650,54 JUTA. REKOMENDASI BPK ATAS KASUS 

TERSEBUT ADALAH TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN/ATAU PERBAIKAN SPI.

210 KASUS / Rp821.923,44 juta

55 KASUS / Rp1.527.976,33 juta

157 KASUS / Rp1.277.987,83 juta

201 KASUS / Rp0

34 KASUS / Rp705.951,49 juta

3 KASUS / Rp325.241,05 juta

7 KASUS / Rp607.458,00 juta
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SINERGI-Ketua BPK Hadi Poernomo bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan keterangan 
kepada media seusai melakukan kesepakatan tentang pelaksanaan implementasi E-audit di Kantor BPK.
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SEMESTER I
HASIL PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN SELAMA SEMESTER I TAHUN 
2012 YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PARA PEMANGKU 
KEPENTINGAN TERDIRI DARI:

1.  Adanya kerugian negara/daerah akibat penyimpangan 
perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah 
periode Semester I Tahun 2012 sebanyak 259 kasus 
senilai Rp77,00 miliar, yang meliputi perjalanan dinas 
fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar dan 
perjalanan dinas ganda dan/atau perjalanan dinas 
melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus 
senilai Rp36,87 miliar;

2.  Pelaksanaan Program Penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan KTP 
elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif 
dan pelaksanaan pengadaan KTP elektronik belum 
sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 
temuan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai 
Rp6,03 miliar, ketidakhematan sebanyak 3 kasus 
senilai Rp605,84 juta, dan ketidakpatuhan yang 
mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 
kasus senilai Rp36,41 miliar, dan potensi kerugian negara 
sebanyak 3 kasus senilai Rp28,90 miliar. Atas indikasi 
kerugian negara dan potensi kerugian negara tersebut, 
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara 
senilai Rp50,98 miliar.
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

PEMERINTAH pusat perlu terus melakukan 
berbagai perbaikan. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan  yang telah dilakukan pada 
Semester I Tahun 2012, BPK masih memberikan 
opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
Tahun 2011. 

Sejak 2004, pemeriksaan keuangan kali ini 
tercatat sebagai pemeriksaan yang ke-8. Pada 
LKPP yang disusun pemerintah Tahun 2009 
dan 2010, BPK juga memberikan opini WDP. 
Selama lima kali berturut-turut pada tahun-
tahun sebelumnya, BPK bahkan memberikan 
opini tidak memberikan pendapat (TMP). 

Opini WDP atas LKPP Tahun 2011 diberikan, 
karena BPK masih menemukan sejumlah 
permasalahan selama pemeriksaan. Antara 
lain, permasalahan dalam pelaksanaan dan 
pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian 
(IP) aset tetap pemerintah. Yaitu, bahwa 
perbaikan pencatatan aset tetap belum selesai 
dilakukan IP, aset tetap hasil IP dicatat ganda, 
aset tetap tidak diketahui keberadaannya, 
dan pelaksanaan IP yang belum mencakup 
penilaian masa manfaat aset tetap sehingga 
pemerintah belum dapat melakukan 

penyusutan aset tetap.

Permasalahan lain yang ditemukan BPK adalah 
adanya sejumlah kelemahan inventarisasi, 
perhitungan, dan penilaian terhadap aset 
eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) yang telah disusun pemerintah pusat. 
Antara lain, pemerintah belum menemukan 
dokumen cessie atas aset eks BPPN berupa 
aset kredit senilai Rp18,25 triliun, aset yang 
telah diserahkan kepada Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN) senilai Rp11,8 triliun 
tidak didukung dokumen sumber yang valid, 
atau aset properti sebanyak 917 item yang 
belum dinilai. 

Selain itu, telah ditemukan pula inkonsistensi 
penggunaan tarif Pajak Penghasilan Minyak 
dan Gas Bumi (PPh Migas) dan perhitungan 
bagi hasil migas. Sehingga, sesuai hasil 
pemeriksaan, pemerintah kehilangan 
penerimaan negara minimal sebesar Rp2,35 
triliun.  

Meski demikian, jika dibandingkan dengan 
LKPP Tahun 2010, secara garis besar jumlah 
akun yang dikecualikan pada LKPP Tahun 2011 
relatif lebih sedikit. 
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LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SELAIN LKPP, BPK juga memeriksa laporan 
keuangan tiap-tiap kementerian negara, 
lembaga negara, lembaga pemerintah non 
kementerian, serta LK BUN. Jumlah LKKL 
termasuk LK BUN Tahun 2011 yang diperiksa 
BPK adalah sebanyak 86 LKKL. Atau, lebih 
banyak 3 LKKL dibandingkan pemeriksaan 
LKKL Tahun 2010. Hal ini mengingat adanya 
penambahan bagian anggaran yang diperiksa, 
yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan 
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 
(BPWS).

Rinciannya, BPK memberikan opini wajar 
tanpa pengecualian (WTP) atas 66 LKKL, 
opini wajar dengan pengecualian (WDP) 
atas 18 LKKL termasuk LK BUN, serta opini 
tidak memberikan pendapat (TMP) pada 2 
LKKL. Atas kesemuanya, secara umum hasil 
pemeriksaan atas LKKL termasuk LK BUN 
pada 2012 menunjukkan perbaikan kualitas 
penyajian laporan keuangan dibanding tahun 
sebelumnya. 

Jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP 
meningkat dari 52 menjadi 66. Perbaikan 
opini tersebut antara lain karena entitas 
telah menindaklanjuti rekomendasi BPK 
yang diberikan pada pemeriksaan tahun-
tahun sebelumnya. Dibanding periode 
2006 yang hanya terdapat 8 persen LKKL 
yang memperoleh opini WTP, pada 2011, 
persentasenya meningkat menjadi 77 persen. 
Atau, ada perbaikan sebanyak 69 persen. 

Di samping peningkatan persentase opini WTP, 
perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan 
juga terlihat dari penurunan jumlah persentase 

opini WDP, TW, dan TMP pada periode tahun 
yang sama. Kecenderungan peningkatan 
persentase opini WTP dan penurunan 
persentase opini selain WTP tersebut 
menggambarkan, adanya peningkatan 
keandalan data dan informasi yang disajikan 
di LKKL. Selain juga menggambarkan upaya 
optimal yang dilakukan oleh kementerian/
lembaga (KL) dalam memperbaiki penyajian 
laporan keuangan termasuk melaksanakan 
rekomendasi BPK.

Secara garis besar permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh KL yang 
tidak memperoleh opini WTP pada Tahun 
Anggaran 2011, antara lain, menyangkut 
kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan 
penerimaan nasional bukan pajak (PNPB), 
pengelolaan belanja hibah, belanja barang 
dan bantuan sosial (bansos), kas, piutang, 
persediaan, dan aset tetap.

Selain memberikan opini terhadap LKKL, 
BPK juga melakukan telaah terkait sistem 
pengendalian intern (SPI). Sebuah bagian tak 
terpisahkan dari tangung jawab penyajian hasil 
pemeriksaan keuangan yang maksimal.   

Hasil evaluasi atas SPI itu antara lain 
mengungkap adanya 616 kasus kelemahan 
SPI. Terdiri atas, 250 kasus kelemahan sistem 
pengendalian akuntasi dan pelaporan, 211 
kasus kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja, serta 155 kasus kelemahan struktur 
pengendalian intern. Pengertian kasus dalam 
hal ini tidak selalu berarti sebuah persoalan 
yang memiliki implikasi hukum.  
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Khusus terkait kasus kelemahan sistem 
pengendalian akuntansi dan pelaporan, 
BPK menemukannya telah terjadi di 65 
entitas. Diantaranya, terjadi di Kementerian 
Perhubungan. Yaitu, berupa pencatatan 
hasil inventarisasi dan penilaian pada 
Ditjen Perkeretaapian yang belum 
mempertimbangkan nilai perolehan 
peningkatan dan pengembangan aset. Atau, 
terjadi pula di Kementerian Kesehatan yang 
menyangkut ketidaksesuaian ketentuan atas 
proses penyusunan laporan. Atau, kasus yang 
ditemukan di Kementerian Pekerjaan Umum, 
dimana pencatatan tidak/belum dilakukan 
secara akurat. 

Sedangkan 211 kasus kelemahan sistem 
pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja, BPK menemukan 
telah terjadi di 73 entitas. Diantaranya, di 
Kementerian Kehutanan yang terdapat 31 
satker yang melaksanakan kegiatan sebelum 
anggaran tersedia senilai Rp 12.282,12 juta, di 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
yang terdapat kewajiban kepada pihak ketiga 
atas pelaksanaan 10 paket bansos TA 2011 
senilai Rp9.321,83 juga belum diverifikasi dan 
dianggarkan dalam DIPA, atau di Mahkamah 
Agung yang terdapat pengelompokan jenis 

belanja pada saat penganggaran tidak sesuai 
dengan kegiatan senilai Rp1.137,10 juta.    

Kemudian, 155 kasus kelemahan struktur 
pengendalian intern terjadi di 63 entitas. 
Diantaranya terjadi Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan di 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM).   

Di bagian lain, diluar opini dan penilaian 
atas efektifitas SPI, hasil pemeriksaan 
juga menyajikan terkait ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan perundang-undangan. 
Ketidakpatuhan itu telah mengakibatkan 
kerugian negara, potensi kerugian negara, 
kekurangan penerimaan, penyimpangan 
administrasi, ketidakhematan, dan 
ketidakefektifan. 

BPK mengungkap setidaknya 387 kasus 
kerugian negara di 67 entitas senilai 
Rp269.176,78 juta. Pada umumnya meliputi, 
belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau 
pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan 
pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan 
pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, 
kelebihan pembayaran selain kekurangan 
volume pekerjaan, dan pemahalan harga 

RINCIANNYA, BPK MEMBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 

ATAS 66 LKKL, OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) ATAS 18 LKKL 

TERMASUK LK BUN, SERTA OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT (TMP) 

PADA 2 LKKL. ATAS KESEMUANYA, SECARA UMUM HASIL PEMERIKSAAN ATAS 

LKKL TERMASUK LK BUN PADA 2012 MENUNJUKKAN PERBAIKAN KUALITAS 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA. 
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(mark up). Selain itu masih ada lagi sekian jenis 
kasus lainnya yang diungkap. Total terjadi di 67 
entitas.

Sedangkan temuan potensi kerugian negara 
sebanyak 71 kasus di 37 entitas, nilainya 
mencapai Rp1.601.231,02 juta. Dan, temuan 
atas adanya kekurangan penerimaan sebanyak 
160 kasus di 61 entitas , nilainya mencapai 
Rp327.558,07 juta.

 Dari temuan-temuan tersebut, selama 
proses pemeriksaan, sejumlah entitas telah 
menindaklanjuti dengan penyetoran uang ke 
kas negara atau penyerahan aset. Terdiri atas 
kasus kerugian negara sebesar Rp39.793,33 
juta, potensi kerugian negara senilai Rp423,61 
juta, kekurangan penerimaan senilai 
Rp35.194,43 juta. 

TAK GENTAR-Suasana cek fisik Tim PDTT Panca Karya 2012. Dikarenakan baru saja terjadi konflik antara 
masyarakat dengan para pekerja yang sempat mengakibatkan jatuh korban jiwa,maka pemeriksa BPK dikawal 
satu orang polisi hutan. 
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

MELENGKAPI LK terhadap pemerintah 
pusat dan Kementerian/lembaga, BPK juga 
memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Pada Semester I Tahun 2012, terdapat 
426 LKPD Tahun 2011, atau sekitar 81,30 
persen dari 524 pemerintah daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota yang diperiksa. Plus, 4 LKPD 
Tahun 2010 yang belum diperiksa pada tahun 
sebelumnya. 

Empat LKPD Tahun 2010 itu terdiri atas 
Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten 
Buru Selatan (Provinsi Maluku) yang baru 
dapat diselesaikan pada Semester I 2012, serta 
Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten 
Waropen (Provinsi Papua) yang baru diterima 
BPK pada awal tahun 2012.

Pada Semester II Tahun 2012, BPK melanjutkan 
pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Yaitu, 
sebanyak 94 LKPD pemerintah daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sepanjang 
2012, BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 
LKPD Tahun 2011.   

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 67 
entitas atau sekitar 13 persen (termasuk 33 
entitas dengan opini wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelas/WTPDPP). 

Selanjutnya, BPK juga memberikan opini 
WDP atas 349 entitas (67 persen), tidak wajar 
(TW) atas 8 entitas (2 persen), dan tidak 
memberikan pendapat (TMP) terhadap 96 

entitas (18 persen). 

Berdasar hasil pemeriksaan LKPD tersebut, 
secara umum pemerintah tingkat provinsi dan 
kota rata-rata memperoleh opini yang lebih 
baik dibanding pemerintah tingkat kabupaten. 
Karena itu, BPK mendorong agar pemerintah 
kabupaten bekerja lebih keras memperbaiki 
pengelolaan dan pelaporan keuangannya 
sehingga bisa memperoleh opini yang lebih 
baik.

Penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP, 
secara umum, adalah karena aset tetap belum 
dilakukan inventarisasi dan penilaian. Selain 
itu, juga karena masih adanya kelemahan 
pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi 
permanen, dan non permanen, belanja barang 
dan jasa, serta belanja modal.  

Meski demikian, secara garis besar, hasil 
pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 yang 
diperiksa pada Semester I Tahun 2012 telah 
menunjukkan perbaikan kualitas penyajian 
laporan keuangan dibanding LKPD Tahun 
2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 
2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini 
WTP meningkat dari 32 menjadi 67. Perbaikan 
opini tersebut antara lain karena entitas 
telah menindaklanjuti rekomendasi BPK 
sebelumnya.
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 OPINI LKPD TAHUN 2011

PERKEMBANGAN OPINI LKPD TAHUN 2007 S.D. 2011

JUMLAH LHP TAHUN 2007 S.D. 2011

IHPS Semester II

IHPS Semester I
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TEMUAN KETIDAKPATUHAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN

KERUGIAN DAERAH ATAU PERUSAHAAN

POTENSI KERUGIAN DAERAH/PERUSAHAAN

Ketidakefektifan

Ketidakhematan

Administrasi

Kekurangan Penerimaan

Potensi Kerugian Daerah

Kerugian Daerah/ Perusahaan 578 KASUS / Rp390.331,70 juta

103 KASUS / Rp295.701,83 juta

299 KASUS / Rp131.932,13 juta

85 KASUS / Rp58.397,28 juta

113 KASUS / Rp295.561,6 juta

693 KASUS 

1.871KASUS
RP1.171.924,59 JUTA

578 KASUS
RP390,33 MILIAR

110 KASUS 

104 KASUS 

77 KASUS 

45 KASUS 

39 KASUS 

36 KASUS 

31 KASUS 

31 KASUS 

26 KASUS 

79 KASUS 

103 KASUS
Rp295,70 MILIAR

piutang/pinjaman berpotensi tidak tertagih senilai  Rp46.104,22 juta

aset dikuasai pihak lain senilai  Rp47.237,90 juta

ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak   senilai  Rp90.895,51 juta

aset tidak diketahui keberadaannya senilai   Rp52.870,27 juta

potensi kerugian daerah/perusahaan lainnya senilai  Rp52.870,27 juta

28 KASUS 

24 KASUS 

19 KASUS 

19 KASUS 

13 KASUS 



I48

OPINI LKPD TAHUN 2011 BERDASARKAN  TINGKAT PEMERINTAHAN

TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 
DALAM PEMERIKSAAN LK BUMD TAHUN 2011

TM
P

TWW
D

P

W
TP

10 19
0

36

85

21
62

2 7

268

64
kotakabupatenprovinsi

6 KASUS Rp627,61 juta

11 KASUS Rp4.160,64 juta

14 KASUS  Rp3.125,64 juta

29 KASUS  Rp0 juta

14 KASUS Rp8.246,83 juta

4 KASUS  Rp81,05 juta

 HASIL PEMERIKSAAN MENGUNGKAPKAN 78 KASUS SENILAI RP16,24 MILIAR 
SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN 

PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITEMUKAN PADA 9 ENTITAS
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TEMUAN 3E  ATAS PEMERIKSAAN KINERJA

Hasil pemeriksaan kinerja Semester 
II Tahun 2012 ditemukan 1.440 
kasus ketidakefektifan senilai 
Rp1.221.145,07 juta, 36 kasus 
ketidakhematan/ketidakekonomisan 
senilai Rp56.737,97 juta, dan 12 
kasus ketidakefisienan senilai 
Rp141.340,62 juta

BLU 
BUMD

BUMN

Kabupaten/ Kota

Provinsi

Pusat
36 KASUS 

Rp56.737,97 juta

BLU 

BUMN

Pusat

12 KASUS 
Rp141.340,62 juta

Badan Lainnya

BLU 

BUMD

BUMN

Kabupaten/ Kota

Provinsi

Pusat

1440 KASUS 
Rp1.221.145,07 juta

Ketidakhematan/ketidakekonomisan

Ketidakefektifan

Ketidakefisienan
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TEMUAN  ATAS  PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

78 Kelemahan Struktur 
Pengendalian Intern

119 Kelemahan Sistem Pengendalian 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

55 Kelemahan Sistem Pengendalian 
Akuntansi dan Pelaporan

210 KASUS Rp821.923,44 juta

201 KASUS Rp0 juta

34 KASUS Rp705.951,49 juta

3 KASUS Rp325.241,05 juta

7 KASUS Rp607.458,00 juta

55 KASUS Rp1.527.976,33 juta

157 KASUS Rp1.277.987,83 juta

 hasil pemeriksaan mengungkapkan 78 kasus senilai Rp16,24 miliar sebagai 
akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang 

ditemukan pada 9 entitas
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SEMESTER II

HASIL PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN SELAMA SEMESTER II TAHUN 
2012 YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PARA PEMANGKU 
KEPENTINGAN TERDIRI DARI:

•	 Belanja	modal	untuk	fasilitas	umum;

•	 Upaya	pemerintah	dalam	rangka	pencapaian	
swasembada	beras	berkelanjutan;

•	 Bidang	Kesehatan,	yaitu:

		 (1)	pelayanan	kesehatan	rumah	sakit;	dan

		 (2)		pengelolaan	dan	pertanggungjawaban	Program	
Jaminan	Kesehatan			Masyarakat	(Jamkesmas)	dan	
Jaminan	Kesehatan	Daerah	(Jamkesda);

•	 Reformasi	birokrasi	dan	tata	laksana,	yaitu	penetapan	
formasi	dan	pengadaan	pegawai	negeri	sipil	(PNS);

•	 Swasembada	daging	sapi	(pengendalian	impor	daging	
sapi)	Tahun	2010	s.d.	2012.
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PEMERIKSAAN KINERJA

HARAPAN menuju Indonesia yang lebih 
baik menjadi latar belakang upaya BPK juga 
mengembangkan pemeriksaan kinerja atas 
pengelolaan keuangan negara. Peningkatan 
kualitas pelayanan publik yang menjadi 
tuntutan masyarakat merupakan konsen 
utamanya. 

Pemeriksaan ini meliputi penilaian atas aspek 
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja 
entitas atau program/kegiatan yang dilakukan 
entitas. Tentu saja, sekali lagi, berkaitan 
dengan seputar pengelolaan keuangan 
negara. Dan dengan menggunakan berbagai 
metodologi, tingkat analisis, penelitian, 
dan evaluasi, pemeriksaan kinerja BPK ini 
memberikan output berupa temuan, simpulan, 
dan rekomendasi.   

Pada semester pertama 2012, kinerja 14 
obyek diperiksa. Meliputi sembilan obyek 
pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 
tiga obyek di lingkungan BUMN, dan satu 
di lingkungan BUMD. Hasil secara umum 
mengungkap, bahwa program yang diperiksa 
masih ditemukan kelemahan-kelemahan 
sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas 
pencapaian tujuan.

Pada semester ini, hasil pemeriksaan 
dikelompokkan dalam tiga tema program. 
Meliputi penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) Nasional dan penerapan 
KTP Elektronik (E-KTP), pengelolaan keuangan 
pada Kementerian Pertahanan dan TNI, 
serta pemeriksaan kinerja lainnya (3 obyek di 

lingkungan pemerintah pusat, 3 di BUMN, dan 
1 di BUMD). 

Dari tiga tema besar itu menunjukkan adanya 
80 kasus senilai Rp125.437,39 juta. Terdiri 
atas 12 kasus ketidakekonomisan senilai 
Rp76.051,87 juta, 2 kasus ketidakefisienan 
senilai Rp 29.766,27 juta, dan 66 kasus 
ketidakefektifan senilai Rp19.619,25 juta. 

Selanjutnya, pada paruh kedua 2012, BPK lebih 
fokus untuk melakukan program pemeriksaan 
jenis ini. Sebanyak 154 objek pemeriksaan 
diperiksa kinerjanya. Terdiri atas, 25 objek 
pemeriksaan di lingkungan pemerintah 
pusat, 12 objek pemeriksaan di lingkungan 
pemerintah provinsi, 51 objek pemeriksaan di 
BUMN, 11 objek pemeriksaan di lingkungan 
BUMD), 46 objek pemeriksaan di lingkungan 
badan layanan umum (BLU), dan 1 objek 
pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Salah satu yang menjadi obyek pemeriksaan 
adalah menyangkut penetapan formasi 
dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Secara keseluruhan, pada periode ini, akhirnya 
ditemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai 
Rp1.221.145,07 juta, 36 kasus ketidakhematan/
ketidakekonomisan senilai Rp56.737,97 
juta, dan 12 kasus ketidakefisienan senilai 
Rp141.340,62 juta. 
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HASIL PEMERIKSAAN-Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan LHP Badan Metereologi 
dan Geofisika di Kantor BPK.
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PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)

MELENGKAPI dua jenis program pemeriksaan 
sebelumnya, BPK juga melakukan program 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 
Kesimpulan atas suatu hal khusus yang 
diperiksa menjadi tujuannya. Sifat pemeriksaan 
ini adalah eksaminasi (pengujian), review, 
atau prosedur yang disepakati (agreed upon 
procedures) atas hal-hal tertentu. 

Hasilnya, sepanjang semester pertama 2012, 
BPK telah melakukan PDTT atas 81 obyek 
pemeriksaan pada 62 entitas. Meliputi 
37 obyek pada 23 entitas di lingkungan 
pemerintah pusat, 24 obyek pada 20 entitas 
di lingkungan pemerintah daerah, 18 obyek 
pada 17 entitas di lingkungan BUMN, dan 2 
obyek pada 2 entitas di lingkungan BUMD. 
Kesemuanya mencakup keuangan negara/
daerah/perusahaan senilai Rp405,48 triliun.

Hasil-hasil signifikan telah ditelurkan dalam 
PDTT sepanjang paruh pertama tersebut. 
Secara akumulatif, terdapat 252 kasus 
kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) 
dan 702 kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan senilai 
Rp5.266.538,14 juta yang berhasil diungkap. 

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan dalam 
kurun waktu tersebut telah ditemukan 
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan 
penerimaan keuangan negara. Total senilai 
Rp3.627.887,60 juta. 

Lebih lanjut, atas temuan-temuan selama 
porses pemeriksaan, sejumlah entitas 
kemudian telah menindaklanjuti dengan 
menyetor ke kas negara. Nilainya mencapai 
sekitar Rp7.160,80 juta. Hal yang sama juga 

dilakukan sejumlah entitas di lingkungan 
pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.      

Pada semester kedua 2012, BPK semakin 
menggenjot pemeriksaan PDTT. Selain 
pemeriksaan kinerja, program ini juga menjadi 
prioritas selama termin ini. Hasilnya pun tak 
tanggung-tanggung. Jumlah capaian salah 
satu jenis pemeriksaan yang direncanakan ini 
mencapai hampir enam kali lipat dibanding 
semester sebelumnya. 

Pada periode kedua ini, BPK telah melakukan 
PDTT atas 450 obyek pemeriksaan. Meliputi 83 
obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah 
pusat, 48 obyek di lingkungan pemerintah 
provinsi, dan 220 obyek di lingkungan 
pemerintah kabupaten/kota. Termasuk pula 38 
obyek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan 
kotraktor kontrak kerja sama (KKS), 34 obyek 
di lingkungan BUMD, 17 obyek di lingkungan 
badan layanan umum (BLU), serta 10 obyek di 
lingkungan badan lainnya. 

Terkait cakupan, pemeriksaan-pemeriksaan 
yang dilakukan tersebut meliputi keuangan 
negara senilai Rp352,02 triliun. Atau, sekitar 
44,2 persen dari realisasi anggaran.

Hasilnya, berdasar PDTT selama semester 
II 2012, telah diungkap keberadaan 1.977 
kasus kelemahan SPI. Tak terkecuali, telah 
ditunjukkan pula temuan sebanyak 4.665 
kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-
undangan yang nilainya mencapai Rp6,72 
triliun.

Kasus ketidakpatuhan terhadap perundangan 
tersebut, tentu saja, kemudian mengakibatkan 
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kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan 
penerimaan negara/daerah/perusahaan. 
Yaitu, sebanyak 2.944 kasus senilai Rp 
4,61 triliun. Sisanya, sebanyak 1.721 kasus 
senilai Rp2,11 triliun merupakan kasus 
penyimpangan administrasi, ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang 
tidak berdampak finansial.

Lebih lanjut, atas temuan-temuan selama 
porses pemeriksaan di lingkungan pemerintah 
pusat, sejumlah entitas kemudian telah 
menindaklanjuti dengan menyetor ke kas 
negara. Nilainya mencapai sekitar Rp 7,40 

miliar. Sedangkan pemeriksaan di lingkungan 
daerah, sejumlah entitas menindaklanjuti 
dengan menyetor senilai Rp 51,63 miliar ke kas 
negara/daerah. Begitupun, langkah yang sama 
juga akhirnya dilakukan sejumlah entitas di 
lingkungan BUMN dan KKS, BUMD, BLU, serta 
badan lainnya.

Diantara yang menonjol dan mendapat 
banyak perhatian publik dalam daftar PDTT 
selama semester II ini adalah pemeriksaan 
terkait swasembada daging sapi. Atau, terkait 
pengendalian impor daging sapi selama 2010 
sampai dengan 2012.

KOMPAK-Anggota BPK Taufiqurachman Ruki bersama Ketua KPK Abraham Samad seusai 
melakukan gelar kasus Bank Century
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Audit Investigasi Hambalang

OBJEKTIF DAN 
INDEPENDEN
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PROYEK PUSAT PENDIDIKAN 

PELATIHAN DAN SEKOLAH 

OLAHRAGA NASIONAL (P3SON) 

BARU MULAI RAMAI MENDAPAT 

PERHATIAN PUBLIK SEKITAR 

MEI 2012. NAMUN, JAUH-JAUH 

HARI, BPK SUDAH MENCIUM 

ADANYA KETIDAKBERESAN 

DAN TELAH MEMULAI AUDIT 

INVESTIGASI. PUN DEMIKIAN, 

SEIRING TINGGINYA ATENSI 
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TERSEBUT.     
DI ATAS tanah seluas 1.000 meter persegi 
itu, awalnya berdiri gedung power yang 
merupakan ruang genset listrik. Di lokasi itu 
pula terdapat rencana lapangan bulutangkis 
yang masih dalam bentuk pondasi. 

Namun, kini tidak ada lagi yang tersisa di 
sana. Yang tertinggal hanyalah timbunan 
berserakan puing bekas bangunan. Gedung 
untuk alternatif pembangkit listrik dan pondasi 
lapangan bulutangkis telah runtuh. Itu terjadi 
karena tanah yang menyanggahnya ambles 
hingga sekitar 8 meter.

Segalanya pun jadi tampak berantakan. 
Besi bekas pondasi dan tiang penyangga 
menyembul dimana-mana.
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Pemandangan miris bertambah saat melihat 
tumpukan material belum sempat terpakai 
juga berantakan di sejumlah area lainnya. Dari 
kejauhan, bangunan-bangunan setengah jadi 
yang berderet tampak tak terawat. Laiknya 
besi tua, kotor dan berkarat. 

Tanah ambles dan semua pemandangan tak 
mengenakkan tersebut terletak di keseluruhan 
area proyek Pusat Pendidikan dan Olahraga di 
Hambalang, Citeurep, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. Proyek mangkrak yang memiliki luas 
total sekitar 32 hektar. 

Dan, bersama itu semua, sejumlah tanda tanya 
besar pun tentu saja menjadi tak terelakkan 
ikut menyeruak. Mereka hadir bersama 
onggokan dana ratusan miliar dari kas negara 
yang telah digelontorkan.

Dengan ketekunan dan kehati-hatian, setahap 
demi setahap misteri proyek yang kemudian 
banyak dikenal dengan proyek hambalang 
itu mulai ada titik terang. Puncaknya, adalah 
saat BPK menyelesaikan pemeriksaan dan 
menyerahkan laporan hasil pemeriksaan 
(LHP) tahap I, pada 31 Oktober 2012. Sejumlah 
indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan 
kewenangan dimunculkan dalam LHP tersebut. 

Hasil menonjol dari pemeriksaan yang dimulai 
27 Februari 2012 itu diantaranya adalah 
ditemukannya indikasi kerugian negara dengan 
nilai total sekurang-kurangnya Rp 243,66 
miliar. Setidaknya, sampai dengan posisi per 30 
Oktober 2012, temuan indikasi kerugian negara 
tersebut telah menjadi pintu masuk terutama 
bagi aparat penegak hukum untuk melakukan 
tindak lanjut.  

Secara garis besar, indikasi penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang yang berhasil 

ditemukan BPK terdiri dalam sejumlah hal. 
Yaitu, surat permohonan memperoleh 
persetujuan kontrak tahun jamak tidak 
memenuhi persyaratan, proses pelelangan, 
SK Hak Pakai, ijin lokasi dan site plan,  IMB, 
revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010, pendapat 
teknis, persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran 
2011, pencairan anggaran Tahun 2010, dan 
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

  Sedangkan dari sisi total indikasi kerugian 
dihitung atas beberapa hal pula. Yaitu, 
mulai dari sebesar Rp 116,930 miliar selisih 
pembayaran uang muka yang telah 
dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi 
dengan pengembalian uang muka pada 
saat pembayaran pada Tahun 2010 dan 2011 
(Rp72,520 miliar). Kemudian, sebesar Rp 
126,734 miliar yang merupakan kelebihan 
pembayaran/pemahalan harga pada 
pelaksanaan konstruksi, terdiri dari Mekanikal 
Elektrikal (ME) sebesar Rp75,724 miliar dan 
Pekerjaan Struktur sebesar Rp51,010 miliar.

Meski berhasil menghasilkan temuan-temuan 
penting, proses audit investigasi atas proyek 
Hambalang tahap pertama itu tidak sepi 
dari rumor. Misalnya, terkait rentang waktu 
memulai pemeriksaan hingga penyerahan LHP 
kepada DPR dan aparat penegak hukum. Dari 
situ, sempat muncul isu kalau BPK sengaja 
menahan-nahan penyerahan LHP. 

Atau, rumor tentang adanya intervensi pihak 
luar atas audit yang dilaksanakan. Terutama, 
menyangkut penyebutan sejumlah pihak 
yang diindikasikan bertanggung jawab atas 
penyimpangan dan penyalahgunaan yang 
terjadi sebagai bagian tak terpisahkan hasil 
audit. 
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BPK memahami bahwa rumor tersebut 
merupakan konsekuensi logis yang harus 
dihadapi. Hal itu mengingat, selain mendapat 
atensi luas dari publik, kasus Hambalang 
tak bisa lepas dari sejumlah kepentingan. 
Beberapa pihak yang diindikasikan terlibat 
merupakan orang penting di jabatan politik 
maupun pemerintahan. 

BPK tak surut. Menghadapi rumor-rumor 
yang muncul, BPK menegaskan bahwa 
kesemuanya sama sekali tidak benar adanya. 
Terkait, isu sengaja menunda-nunda, 
BPK menegaskan bahwa hal itu jauh dari 
kenyataan. Pengunduran penyerahan hasil 
audit investigasi sejatinya karena didasari unsur 
kehati-hatian.  

Kehatian-hatian itu ditujukan agar justru tidak 
beredar argumentasi yang melemahkan 
setelah hasil audit keluar. Semua proses audit 
yang sudah terkonsep harus benar-benar teruji 
dalam realisasinya.    

Sama halnya menyangkut rumor intervensi. 
BPK menegaskan kalau hal itu tidak benar. 
Setiap tahap pemeriksaan harus pula selalu 
dibicarakan dalam sidang BPK. Dan, setidaknya 
empat kali sidang BPK digelar khusus untuk 
membahas LHP Proyek P3SON Hambalang.

BPK menegaskan, selain tidak pernah 
mengintervensi siapapun, juga tidak pernah 
dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Baik, 
itu pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.  

Audit investigasi Hamabalang tetap objektif 
dan independen. (*)
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MEMULAI DARI DIRI SENDIRI

JANGAN ada korupsi. Kalimat singkat namun padat itu terus diulang-ulang menjadi seperti 
sebuah mantra di internal Badan Pemeriksa Keuangan.  

------------------------------------------------------------------ 

SEBAGAI lembaga pemeriksa, BPK merasa 
wajib menjawab kepercayaan rakyat terkait 
penyediaan anggaran yang disalurkan melalui 
DPR. Karenanya, bukan hanya penggunaan 
anggaran yang efisien dan efektif, BPK 
juga telah bertekad bisa menjadi contoh 
penggunaan keuangan negara secara tertib, 
baik, sekaligus benar. Upaya itu dilakukan 
sembari terus memastikan pemeriksaan yang 
dilakukan terhadap entitas-entitas pengguna 
keuangan negara tetap dapat terlaksana 
dengan baik.

BPK sudah berketetapan hati untuk menjadi 
salah satu pilot penggunaan keuangan negara 
yang taat aturan, tidak semaunya sendiri, 
atau juga tidak untuk kepentingan pribadi dan 
kelompok. BPK sepenuhnya sadar, bahwa 
penggunaan keuangan negara yang tidak 
benar dapat mengancam stabilitas politik dan 
pertumbuhan ekonomi. 

Sebagaimana tahun sebelumnya, 
pertanggungjawaban keuangan BPK tahun 
anggaran 2012 melibatkan lembaga auditor 
independen sebagai pemeriksa. Hal itu telah 
diatur sesuai ketentuan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Kantor Akuntan 
Publik (KAP) ”Wisnu B. Soewito dan Rekan” 
kemudian ditunjuk berdasar persetujuan 
penggunaan yang ditetapkan dalam 
Keputusan DPR RI Nomor 16/DPR RI/III/2011-
2012 tanggal 30 Maret 2012.

Hasilnya, berdasar audit yang telah dilakukan, 
laporan keuangan BPK 2012 kembali mendapat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Penilaian tersebut sama dengan opini yang 
didapat pada tahun sebelumnya pada 2011. 

Selama tahun anggaran 2012, realisasi 
anggaran BPK mencapai Rp 2.235.948.404.787. 
Atau, sebesar 83,59 persen dari total 
anggaran sebesar Rp 2.674.785.807.000. Jika 
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dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang 
hanya mencapai 74,01 persen, penyerapan 
anggaran 2012 praktis telah mengalami 
peningkatan.

Peningkatan capaian tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor. Diantaranya, Standar Biaya 
Pemeriksaan yang ditetapkan pada 2012 lebih 
tinggi dibandingkan dengan standar pada 
2011.  Selain itu, telah dimulainya implementasi 
sejumlah program juga turut meningkatkan 
penyerapan anggaran. Semisal, telah mulai 
diterapkannya aplikasi e-audit di setiap satuan 
kerja pemeriksa.

Target penyerapan anggaran yang 
dicanangkan BPK sebenarnya adalah 
sebesar 90 persen. Pemanfaatan anggaran 
yang belum maksimal sesuai target itu, 
bukan karena tidak berjalannya program-
program yang telah direncanakan. Namun, 
lebih pada alasan, semisal, terdapatnya sisa 
anggaran pemeriksaan. Seluruh rencana 
pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan. Tapi, karena adanya ketentuan 
pemanfaatan anggaran berdasarkan at cost 
yang ketat di internal BPK, pada akhirnya 
membuat biaya pemeriksaan yang terealisasi 
lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. 

Selain itu, tidak tercapainya target penyerapan, 
diantaranya juga terkait dengan keberadaan 
anggaran Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan 
Khusus (TKPK) 2012. Jumlah kenaikan yang 
disetujui oleh Kemenkeu untuk dibayarkan 
ternyata tidak sebesar anggaran TKPK yang 
telah disusun dan diajukan oleh BPK.

Lebih lanjut, secara garis besar, penyediaan 
anggaran BPK telah mendapat dukungan 
cukup besar termasuk dari DPR, khususnya 
pada beberapa tahun teakhir. Hal itu 
mengingat peran pemeriksaan BPK yang 
memang sangat penting untuk mengamankan 
penggunaan seluruh anggaran negara. Hal 
tersebut tentu patut disyukuri. 

Namun demikian, mengingat tugas dan 
tanggung jawab cukup besar yang diemban 
secara kelembagaan selama ini, seyogyanya 
penting pula mendapat perhatian terkait 
peningkatan kesejahteraan pegawai BPK. 
Seiring kinerja yang semakin baik, upaya 
meningkatkan remunerasi pegawai juga 
sekiranya patut mendapat dukungan dari 
berbagai pihak. 
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WTP-Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK oleh Kantor akuntan Publik tahun anggaran 2012 
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. +62-21-25549000, Fax. +62-21-57953198

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan BPK dilakukan oleh kantor akuntan publik dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia  No.07/DPR RI/III/2012-2013 Tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditunjuk 
Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi untuk melakukan Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Tahunan 
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2012 dengan hasil sebagai berikut :

URAIAN
TAHUN ANGARAN 2012 TAHUN ANGARAN 2011

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

PENDAPATAN

PENDAPATAN DALAM NEGERI

PENDAPATAN PERPAJAKAN  -    -    -    -    -    -   

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  1.302.000.000  12.760.702.257  980,08  1.220.725.000  8.200.308.411  671,76 

PENDAPATAN HIBAH  -  -  -    -  -  -   

JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  1.302.000.000  12.760.702.257  980,08  1.220.725.000  8.200.308.411  671,76 

BELANJA

Belanja Pegawai  816.738.419.000  705.421.456.402  86,37  844.274.924.000  575.538.741.844  68,17 

Belanja Barang  1.363.807.102.000  1.055.419.843.825  77,39  1.270.557.976.000  877.435.418.289  69,06 

Belanja Modal  494.240.286.000  487.433.212.129  98,62  705.264.996.000  634.292.868.916  89,94 

Subsidi  -  -  -    -  -  -   

Hibah  -  -  -    -  -  -   

Bantuan Sosial  -  -  -    -  -  -   

Belanja Lain-lain  -  -  -    -  -  -   

JUMLAH BELANJA  2.674.785.807.000  2.248.274.512.356  84,05  2.820.097.896.000  2.087.267.029.049  74,01 

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)  -  -  -    -  -  -   

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan  -  -  -    -  -  -   

Non Perbankan Dalam Negeri  -  -  -    -  -  -   

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)  -  -  -    -  -  -   

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri  -  -  -    -  -  -   

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri  -  -  -    -  -  -   

JUMLAH PEMBIAYAAN                               -                               -             -                               -                               -             - 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Audited)

Catatan:
Laporan Keuangan yang telah tersebut diatas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BPK RI pada tanggal 31 
Desember 2012 dan 2011, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
HUSNI, MUCHARAM & RASIDI

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.
NIP. 19580321197802100

Drs. Husni Arvan, CPA.
Izin Praktik No. 98.1.0243

Izin Usaha No. KEP-662/KM.17/1998  dengan No. 98.2.0082

Ditetapkan di Jakarta,  31 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal

URAIAN 31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2011

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran  312.171.706  15.805.535.379 

Kas Lainnya dan Setara Kas  3.285.409.606  2.510.592.423 

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)  1.650.874.994  1.866.471.405 

Piutang Bukan Pajak - Bersih  5.056.617.265  110.604.020 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi -  84.150.833  79.136.483 

Persediaan  24.539.681.115  14.149.867.432 

JUMLAH ASET LANCAR  34.928.905.519  34.522.207.142 

ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP

Tanah  1.470.696.300.781  1.432.088.569.622 

Peralatan dan Mesin  1.121.296.356.157  922.631.310.356 

Gedung dan Bangunan  1.693.294.560.279  1.505.477.580.313 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan  271.686.389.709  230.309.891.623 

Aset Tetap Lainnya  45.716.567.413  15.486.419.936 

Konstruksi Dalam Pengerjaan  21.761.774.500  61.788.162.680 

JUMLAH ASET TETAP  4.624.451.948.839  4.167.781.934.530 

ASET LAINNYA

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Bersih  -  - 

Aset Tak Berwujud  64.337.315.213  46.281.373.781 

Aset Lain-lain  20.742.811.168  26.300.729.803 

JUMLAH ASET LAINNYA  85.080.126.381  72.582.103.584 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  4.709.532.075.220  4.240.364.038.114 

JUMLAH ASET  4.744.460.980.739  4.274.886.245.256 

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga  35.331.449.393  27.009.591.017 

Pendapatan Diterim Dimuka  169.368.266  189.313.796 

Uang Muka dari KPPN  312.171.706  15.805.535.379 

Pendapatan yang Ditangguhkan  2.829.001.222  2.337.892.791 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  38.641.990.587  45.342.332.983 

JUMLAH KEWAJIBAN  38.641.990.587  45.342.332.983 

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Cadangan Piutang  5.140.768.098  189.740.503 

Cadangan Persediaan  24.539.681.115  14.149.867.432 

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek  (34.875.041.009)  (26.836.891.385)

Barang/Jasa yang harus Diterima  1.650.874.994  1.866.471.405 

Barang/Jasa yang harus Diserahkan  (169.368.266)  (189.313.796)

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR  (3.713.085.068)  (10.820.125.841)

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap  4.624.451.948.839  4.167.781.934.530 

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya  85.080.126.381  72.582.103.584 

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI  4.709.532.075.220  4.240.364.038.114 

JUMLAH EKUITAS DANA  4.705.818.990.152  4.229.543.912.273 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA  4.744.460.980.739  4.274.886.245.256 

NERACA 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Audited)

INDEPENDENSI
INTEGRITAS

PROFESIONALISME

Untuk informasi lebih lanjut klik di www.bpk.go.id

LAPORAN KEUANGAN BPK TAHUN 2012
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. +62-21-25549000, Fax. +62-21-57953198

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan BPK dilakukan oleh kantor akuntan publik dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia  No.07/DPR RI/III/2012-2013 Tanggal 19 Maret 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditunjuk 
Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi untuk melakukan Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Tahunan 
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2012 dengan hasil sebagai berikut :

URAIAN
TAHUN ANGARAN 2012 TAHUN ANGARAN 2011

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

PENDAPATAN

PENDAPATAN DALAM NEGERI

PENDAPATAN PERPAJAKAN  -    -    -    -    -    -   

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  1.302.000.000  12.760.702.257  980,08  1.220.725.000  8.200.308.411  671,76 

PENDAPATAN HIBAH  -  -  -    -  -  -   

JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  1.302.000.000  12.760.702.257  980,08  1.220.725.000  8.200.308.411  671,76 

BELANJA

Belanja Pegawai  816.738.419.000  705.421.456.402  86,37  844.274.924.000  575.538.741.844  68,17 

Belanja Barang  1.363.807.102.000  1.055.419.843.825  77,39  1.270.557.976.000  877.435.418.289  69,06 

Belanja Modal  494.240.286.000  487.433.212.129  98,62  705.264.996.000  634.292.868.916  89,94 

Subsidi  -  -  -    -  -  -   

Hibah  -  -  -    -  -  -   

Bantuan Sosial  -  -  -    -  -  -   

Belanja Lain-lain  -  -  -    -  -  -   

JUMLAH BELANJA  2.674.785.807.000  2.248.274.512.356  84,05  2.820.097.896.000  2.087.267.029.049  74,01 

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)  -  -  -    -  -  -   

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan  -  -  -    -  -  -   

Non Perbankan Dalam Negeri  -  -  -    -  -  -   

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)  -  -  -    -  -  -   

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri  -  -  -    -  -  -   

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri  -  -  -    -  -  -   

JUMLAH PEMBIAYAAN                               -                               -             -                               -                               -             - 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Audited)

Catatan:
Laporan Keuangan yang telah tersebut diatas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BPK RI pada tanggal 31 
Desember 2012 dan 2011, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
HUSNI, MUCHARAM & RASIDI

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.
NIP. 19580321197802100

Drs. Husni Arvan, CPA.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal

URAIAN 31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2011

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran  312.171.706  15.805.535.379 

Kas Lainnya dan Setara Kas  3.285.409.606  2.510.592.423 

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)  1.650.874.994  1.866.471.405 

Piutang Bukan Pajak - Bersih  5.056.617.265  110.604.020 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi -  84.150.833  79.136.483 

Persediaan  24.539.681.115  14.149.867.432 

JUMLAH ASET LANCAR  34.928.905.519  34.522.207.142 

ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP

Tanah  1.470.696.300.781  1.432.088.569.622 

Peralatan dan Mesin  1.121.296.356.157  922.631.310.356 

Gedung dan Bangunan  1.693.294.560.279  1.505.477.580.313 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan  271.686.389.709  230.309.891.623 

Aset Tetap Lainnya  45.716.567.413  15.486.419.936 

Konstruksi Dalam Pengerjaan  21.761.774.500  61.788.162.680 

JUMLAH ASET TETAP  4.624.451.948.839  4.167.781.934.530 

ASET LAINNYA

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Bersih  -  - 

Aset Tak Berwujud  64.337.315.213  46.281.373.781 

Aset Lain-lain  20.742.811.168  26.300.729.803 

JUMLAH ASET LAINNYA  85.080.126.381  72.582.103.584 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  4.709.532.075.220  4.240.364.038.114 

JUMLAH ASET  4.744.460.980.739  4.274.886.245.256 

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga  35.331.449.393  27.009.591.017 

Pendapatan Diterim Dimuka  169.368.266  189.313.796 

Uang Muka dari KPPN  312.171.706  15.805.535.379 

Pendapatan yang Ditangguhkan  2.829.001.222  2.337.892.791 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  38.641.990.587  45.342.332.983 

JUMLAH KEWAJIBAN  38.641.990.587  45.342.332.983 

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Cadangan Piutang  5.140.768.098  189.740.503 

Cadangan Persediaan  24.539.681.115  14.149.867.432 

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek  (34.875.041.009)  (26.836.891.385)

Barang/Jasa yang harus Diterima  1.650.874.994  1.866.471.405 

Barang/Jasa yang harus Diserahkan  (169.368.266)  (189.313.796)

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR  (3.713.085.068)  (10.820.125.841)

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap  4.624.451.948.839  4.167.781.934.530 

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya  85.080.126.381  72.582.103.584 

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI  4.709.532.075.220  4.240.364.038.114 

JUMLAH EKUITAS DANA  4.705.818.990.152  4.229.543.912.273 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA  4.744.460.980.739  4.274.886.245.256 

NERACA 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Audited)

INDEPENDENSI
INTEGRITAS

PROFESIONALISME

Untuk informasi lebih lanjut klik di www.bpk.go.id
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ASEANSAI - BPK RI sebagai Ketua ASEANSAI memegang peranan penting dalam mengembangkan ASEANSAI 
untuk berkontribusi pada ASEAN Community 2015.
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NAMA HARUM DI PERGAULAN 
INTERNASIONAL

BUKAN hanya di dalam negeri, BPK juga telah 
menancapkan perannya di dunia internasional. 
Kiprah lembaga ini dalam pergaulan organisasi 
pemeriksaan internasional semakin meningkat 
secara signifikan. 

BPK telah memelopori berdirinya organisasi 
ASEANSAI pada 16 November 2011. Organisasi 
ini adalah sebuah asosiasi badan pemeriksa 
negara-negara anggota ASEAN. Ketua BPK 
Hadi Poernomo dipercaya menjadi ketua yang 
pertama, didampingi Ketua Jabatan Audit 
Brunei Pengiran Haji Abdul Rahman di posisi 
wakil ketua. 

Selain Indonesia dan Brunei Darussalam, 
ASEANSAI beranggotakan badan pemeriksa 
Kamboja, Laos PDR, Myanmar, Malaysia, 
Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 
Tujuan organisasi ini didirikan utamanya adalah 
untuk meningkatkan kapasitas dan kerja 
sama di bidang pemeriksaan sektor publik di 
kawasan ASEAN.  

Pada 2012 sebagai Ketua ASEANSAI yang 
pertama, BPK RI telah berhasil memimpin 
organisasi yang baru berdiri ini dalam 
berbagai kegiatan. Antara lain, memprakarsai 
penyusunan Rencana Strategis ASEANSAI, 
pembuatan website ASEANSAI, serta 
pembuatan logo dan lagu ASEANSAI.

Bukti lain pengakuan lembaga-lembaga audit 
dunia terhadap kinerja dan profesionalitas 
BPK, tidak berhenti hanya di ASEANSAI. BPK 
juga telah makin menancapkan eksistensinya 
di International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI). Sebuah organisasi 
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otonom, mandiri, dan non politik yang memiliki 
191 anggota penuh dan empat anggota asosiasi 
dari berbagai negara. 

BPK terpilih sebagai Ketua INTOSAI Working 
Group on Environmental Audit (INTOSAI WGEA) 
periode 2013-2016. Yaitu, dalam pertemuan 
steering committee INTOSAI WGEA ke-11 di 
Buenos Aires, Argentina. Sesuai rencana, 
pada 5 Juni 2013, Estonia akan menyerahkan 
kepemimpinan kepada Indonesia dan akan 
diumumkan dalam International Congress of 
Supreme Audit Institution (INCOSAI) di Beijing 
pada November 2013.

Dengan posisi tersebut, BPK tentu saja 
semakin menegaskan dan memantapkan 
perannya dalam pemeriksaan lingkungan. 
Auditing Forests: Guidance for Supreme Audit 
Institutions, yang penyusunannya diketuai oleh 
BPK RI, telah dipublikasikan sebagai dokumen 
resmi INTOSAI-WGEA.

Selain di WGEA, BPK juga terus meningkatkan 
kontribusinya sebagai anggota kelompok 
kerja INTOSAI lainnya. Termasuk diantaranya 
partisipasi BPK dalam pengembangan 
pedoman pemeriksaan tentang pencegahan 
korupsi dan pencucian uang dalam INTOSAI 

Pedoman Pemeriksaan Lingkungan yang Diterbitkan INTOSAI
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WGFACML. BPK juga memimpin penyusunan 
pedoman pemeriksaan atas bencana alam 
dalam INTOSAI WGAADA. Yaitu, saat BPK 
menjadi tuan rumah pertemuan yang 
dilaksanakan di Jogjakarta pada September 
2012 lalu.

Daftar keterlibatan BPK di dunia internasional 
terus berlanjut. BPK hingga saat ini juga 
aktif dalam organisasi BPK se-Asia (ASOSAI). 
ASOSAI adalah satu grup regional INTOSAI, 
selain grup-grup lainnya semisal AFROSAI, 
ARABOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, dan 
Pasai. 

Keberadaan BPK di di organisasi yang didirikan 
sejak 1979 dengan 11 anggota itu praktis 
semakin meningkatkan hubungan bilateral 
dengan pemeriksa negara lain. Termasuk, 
dengan lembaga-lembaga donor internasional. 

Singkatnya, seluruh keterlibatan BPK di 
dunia internasional tersebut sejatinya tetap 
akan kembali untuk Bangsa Indonesia. 
Dengan aktif di pergaulan dunia, BPK dengan 
sendirinya juga bisa melakukan peningkatan 
kapasitas kelembagaan dan pemeriksaan 
guna menunjang tugas dan wewenang yang 
diemban. 

BERGERAK DI TENGAH KETERBATASAN JUMLAH SDM

MUSTAHIL kualitas kelembagaan dan 
performa BPK menjadi optimal, tanpa ada 
penataan dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia (SDM).  Kontinuitas menjadi 
kata kuncinya. Atas hal itu, sejumlah terobosan 
baru telah dirancang sekaligus dijalankan. 
Kesemuanya tentu demi satu tujuan, yaitu 
peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang 
merupakan core business BPK.

Dari sisi kuantitas, BPK hari ini masih kerap 
harus berjibaku menyiasati kekurangan SDM 
dari sisi jumlah. Berdasarkan hitung-hitungan 
yang dilakukan, saat ini BPK masih kekurangan 
sebanyak 1.600 karyawan. 

Dibukanya kembali kran pengangkatan 
pegawai negeri sipil, pasca penerapan 
moratorium yang diterapkan pemerintah 
pada 2011, belum cukup menutup kekurangan 
jumlah SDM tersebut. Pada 2012, alokasi yang 

didapat BPK tidak seberapa. Yaitu,  hanya 166 
orang. 

Padahal, berdasar road map dan renstra, 
kebutuhan 1.600 pegawai BPK hingga 2014 
itu seharusnya ditutup dengan melakukan 
rekrutmen baru, dengan jumlah rata-rata 
sebanyak 300-400 pegawai. Jumlah ideal untuk 
menunjang kinerja BPK di tengah tuntutan 
masyarakat yang semakin tinggi.

Berbagai keterbatasan tersebut tak membuat 
BPK kemudian surut untuk memberikan 
kontribusi terbaik bagi bangsa. BPK tak ingin 
meratapi kondisi yang ada. Peningkatan dari 
sisi kualitas lah yang akhirnya menjadi prioritas. 
Sejumlah upaya dan terobosan pun telah 
dilakukan. 

Salah satu terobosan tersebut adalah 
penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa 
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MENJELAJAH- Di Station akhir pemasangan pipa saluran air bersih, membuat berita acara hasil pemeriksaan 
fisik dengan inspektorat dan PPTK,distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.
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(JFP) di lingkup BPK. Secara umum, terobosan 
ini menjadi sebuah upaya peningkatan 
kompetensi pemeriksa secara berkelanjutan 
lewat penetapan peran seluruh pemeriksa 
BPK yang ditempatkan di unit pemeriksa. Hal 
tersebut telah diatur dalam Peraturan BPK 
Nomor 4 Tahun 2010. 

Lebih lanjut, penerapan JFP tersebut akhirnya 
berimplikasi pada keberadaan jenjang jabatan 
baru di internal BPK yang menyangkut posisi 
pemeriksa. Yaitu, jenjang jabatan sebagai 
Pemeriksa Pertama, Pemeriksa Muda, 
Pemeriksa Madya, dan Pemeriksa Utama.    

Pemeriksa Pertama memiliki pangkat Penata 
Muda golongan/ruang III/a atau Penata Muda 
Tingkat I golongan/ruang III/b. Sedangkan, 
untuk jabatan Pemeriksa Muda meliputi 
pegawai BPK dengan golongan/ruang III/c atau 
Penata Tingkat I golongan/ruang III/d. 

Selanjutnya, Pemeriksa Madya memiliki 
pangkat Pembina golongan/ruang IV/a, 
pangkat Pembina Tingkat I golongan/ruang 
IV/b, atau Pembina Utama Muda golongan/
ruang IV/c. Dan terakhir, Pemeriksa Utama 
memiliki pangkat Pembina Utama Madya 
golongan/ruang IV/d atau Pembina Utama 
golongan/ruang IV/e. 

Hingga akhir 2012, dari total 2.937 pemeriksa 
di lingkungan BPK, terdapat 2.033 pemeriksa 
pertama. Selanjutnya, ada 854 pemeriksa 
muda dan 50 pemeriksa madya.

Kemudian, dari sisi peran pemeriksa, juga 
akhirnya dibentuk struktur baru dalam JFP. 
Terendah adalah anggota tim, yang terdiri dari 
dua jenjang peran, yaitu anggota tim yunior 
dan anggota tim senior. Adapula ketua tim 

yang terdiri dari dua jenjang peran, yaitu ketua 
tim yunior dan ketua tim senior. Kemudian juga 
ada pengendali teknis dan pengendali mutu di 
tingkat tertinggi. 

Anggota tim yunior adalah peran yang 
dimiliki oleh pemeriksa dengan tanggung 
jawab melaksanakan pemeriksaan dengan 
kompleksitas rendah dan dapat disandang 
oleh pemeriksa pertama. Sedangkan tanggung 
jawab melakukan pemeriksaan dengan 
kompleksitas lebih tinggi diambil perannya 
oleh anggota tim senior, yang dapat disandang 
oleh pemeriksa pertama atau pemeriksa muda. 

Selanjutnya, ketua tim yunior adalah peran 
yang dimiliki pemeriksa dengan tanggung 
jawab memimpin pelaksanaan tugas 
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah, 
dapat disandang oleh pemeriksa pertama atau 
pemeriksa muda. Sedangkan tanggung jawab 
memimpin pemeriksaan dengan kompleksitas 
lebih tinggi diambil perannya oleh ketua tim 
senior, yang dapat disandang oleh pemeriksa 
muda atau pemeriksa madya. 

Lalu, untuk pengendali teknis, peran yang 
dimiliki adalah pemeriksa dengan tanggung 
jawab terhadap teknis pelaksanaan 
pemeriksaan dan dapat disandang oleh 
pemeriksa muda atau pemeriksa madya. 
Sedangkan pengendali mutu adalah peran 
yang dimiliki pemeriksa dengan tanggung 
jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan 
dapat disandang oleh pemeriksa madya atau 
pemeriksa utama. 

Hingga 31 Desember 2012, telah terdapat 766 
anggota tim yunior (ATY) dengan 647 pejabat 
fungsional pemeriksa (PFP) berstatus aktif/
ditempatkan di satker teknis dan 119 PFP 
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berstatus tidak aktif/ditempatkan di satker 
penunjang. Kemudian, ada 1.519 anggota tim 
senior (ATS) dengan 1.337 PFP berstatus aktif/
ditempatkan di satker teknis dan 182 PFP 
berstatus tidak aktif/ditempatkan di satker 
penunjang. 

Berikutnya, telah terdapat 571 ketua tim 
yunior (KTY) dengan 533 PFP berstatus 
aktif/ditempatkan di satker teknis dan 38 
PFP berstatus tidak aktif/ditempatkan di 
satker penunjang. Ada pula, 278 ketua tim 
senior (KTS) dengan 247 PFP berstatus aktif/
ditempatkan di satker teknis dan 31 PFP 
berstatus tidak aktif/ditempatkan di satker 
penunjang. 

Lalu, di tingkat peran pengendali teknis (PT), 
total terdapat 16 orang yang terdiri atas 11 PFP 
berstatus aktif/ditempatkan di satker teknis 
dan 5 PFP berstatus tidak aktif/ditempatkan 
di satker penunjang. Terakhir, terdapat 4 
pengedali mutu (PM) dengan 3 PFP berstatus 
aktif/ditempatkan di satker teknis dan 1 PFP 

berstatus tidak aktif/ditempatkan di satker 
penunjang.

Total keseluruhan peran PFP per 31 Desember 
2012 tersebut sebanyak 3.154. Data jumlah PFP 
berdasarkan peran di atas tidak sama dengan 
jumlah PFP berdasarkan jabatan sebagaimana 
telah disajikan sebelumnya. Hal itu terjadi 
antara lain karena belum terupdate-nya data 
pada Bezetting dengan data  jumlah PFP yang 
dibebaskan sementara dari JFP.

Selama 2012, Biro SDM telah memroses 43 
Keputusan Sekjen mengenai penetapan dan 
perubahan peran PFP, mencakup sebanyak 881 
orang.

Berkaitan dengan jenjang-jenjang peran 
tersebut, BPK memiliki sub bagian jabatan 
fungsional (SBJF) yang merupakan salah 
satu unit kerja pendukung eselon IV. Unit 
yang ada pada pelaksana BPK Kantor Pusat 
dan berada di bawah pembinaan Biro SDM 
tersebut mendapat tugas mengoordinasikan 
dan memantau sejumlah hal menyangkut 
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BERKACA DARI MASA LALU-Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengunjungi Museum BPK di Magelang. 
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 6 Doktor 

964 Pascasarjana 

3.603 Sarjana 

 81 D4 

741 Lainnya 

832 D3 

orang

PENEMPATAN

PENDIDIKAN

KELOMPOK USIA PEGAWAI

3.807

2.420
 2.829 Kantor Pusat 

1.856 Perwakilan Wilayah Barat 

1.542 Perwakilan Wilayah Timur

 474 <26 Tahun 

 1.846 26-30 Tahun 

 1.492 31-35 Tahun 

 784 36-40 Tahun 

 597 41-45 Tahun 

 343 46-50 Tahun 

 388 51-55 Tahun 

 30 >55 Tahun 

PEGAWAI BPK RI 
per 31 Desember 2012
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BERDASARKAN PERAN PEMERIKSA

BERDASARKAN SERTIFIKASI KHUSUS 

GOLONGAN KEPANGKATAN

 3

 11

 244

527

1.324

 635

Pengendali Mutu 

Pengendali Teknis 

Ketua Tim Senior 

Ketua Tim Yunior 

Anggota Tim Senior 

Anggota Tim Yunior 

CFE

CPA

CIA

CISA

3

1

4

6

248

168

650

167

1.328

1.807

783

686

219
81

46

25

5

Golongan Ia

Golongan Ic

Golongan Id

Golongan IIa

Golongan IIb

Golongan IIc

Golongan IIIa

Golongan IIIb

Golongan IIIc

Golongan IIId

Golongan IVa

Golongan IVb

Golongan IVc

Golongan IVd

Golongan IVe

123

17

17

10
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pelaksanaan JFP. Uraian tugasnya diatur 
berdasar Surat Keputusan Sekretaris Jenderal 
No. 500/K/X-XIII.2/11/2012 tentang Uraian, 
Spesifikasi, dan Peta Jabatan Struktural pada 
Sekretariat Jenderal.

SBJF salah satunya berperan sebagai unit 
pengusul/penyeleksi peserta Diklat Peran 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
Diklat ini merupakan diklat yang memberikan 
keahlian kepada pemeriksa untuk dapat 
melaksanakan peran dan tanggung jawabnya 
dalam jenjang peran yang dituju. Sekaligus, 
menjadi salah satu syarat untuk dapat diangkat 
dalam peran tersebut. 

Bagi pemeriksa yang dinyatakan lulus diklat 
peran dan memenuhi persyaratan kinerja, 
selanjutnya dapat mengikuti Sertifikasi Peran 
(Assessment) yang diselenggarakan oleh 
Biro SDM untuk memperoleh Surat Tanda 
Sertifikasi Peran (STSP). Sertifikasi ini adalah 
proses pengujian dalam rangka menilai 
pemenuhan syarat kemampuan pemeriksa 
untuk menduduki peran tertentu.

Lebih lanjut, sebagai konsekuensi dari JFP 
tersebut, BPK kemudian otomatis juga 
mengalihkan sejumlah jabatan-jabatan 
struktural. Diantaranya, dari kepala seksi di 
unit pemeriksaan menjadi jabatan fungsional 
dengan peran Ketua Tim Senior. Setidaknya, 
hingga awal 2012, telah dialihkan 218 kepala 
seksi untuk menduduki peran baru tersebut. 

Di bagian lain, demi peningkatan kinerja BPK, 
upaya pembinaan SDM juga terus dilakukan. 

Diantaranya, BPK terus mendidik personil 
yang memiliki berbagai keahlian di bidang 
pemeriksaan. Termasuk, semisal, ahli di 
bidang TI yang bersertifikat CISA (certified 
information systems auditor) dan ahli dalam 
pemeriksaan investigasi yang bersertifikat CFE 
(certified fraud examiners). Personil-personil 
dengan sertifikasi khusus tersebut tentu 
saja sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
kualitas pemeriksaan dan memenuhi standar 
profesionalisme. 

Salah satu buah dari keseriusan BPK 
melakukan pembinaan SDM, Pusdiklat BPK 
berhasil memperoleh Sertifikat ISO 9001. 
Keberhasilan Pusdiklat tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan independensi, integritas, 
dan profesionalisme para pemeriksa.

Pada 2012, Pusdiklat juga telah melakukan 
akreditasi terhadap 4 diklat yaitu Prajabatan 
Golongan I dan II, Prajabatan Golongan III, 
Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan 
Tingkat III.

Selain itu, sebagaimana prosedur umum 
manajemen organisasi, sejumlah sistem 
evaluasi juga perlu dioptimalkan. Untuk menilai 
kinerja SDM-nya, BPK juga telah menerapkan 
sistem Manajemen Kerja Individu. Sedangkan, 
untuk menjamin standar kompetensi SDM 
tersebut, BPK juga telah memiliki standar 
kompetensi jabatan. Yakni, standar Perilaku 
Pegawai dan Standar Kompetensi Teknis 
Pemeriksa.   
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REFORMASI BIROKRASI HARGA MATI

PENATAAN kelembagaan tak luput dari 
perhatian BPK. Agenda percepatan reformasi 
birokrasi di segala lini yang terus dipacu 
pemerintah mampu diikuti dengan baik oleh 
BPK. 

Pada 2012, BPK kembali tampil menjadi yang 
terdepan. Untuk kedua kalinya secara berturut-
turut, BPK berhasil meraih nilai A dalam 
penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/
Lembaga 2012. Bersama KPK dan Kementerian 
Keuangan, lembaga ini telah mendapat 
predikat sangat baik.

Pada tahun 2011 lalu, BPK juga mendapat nilai 
A. Bahkan, saat itu, hanya ada dua lembaga, 
yaitu BPK dan KPK, yang mendapat predikat 
sangat baik atas penilaian yang digerakkan 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.

Capaian kelembagaan itu tentu saja juga bisa 
menjadi gambaran tentang sejauh mana 
reformasi birokrasi di BPK telah berjalan ke 
arah positif. Yaitu, terciptanya birokrasi yang 
bersih dari KKN dan politisasi, mumpuni, dan 
melayani sebagaimana parameter umum 

BERSAMA-Kebersamaan pimpinan dan pegawai BPK dapat dilakukan dengan banyak cara, salah 
satunya dengan kegiatan bersepeda bersama.
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program reformasi birokrasi yang dicanangkan 
pemerintah.

Di internal BPK, Inspektorat Utama (Itama) 
tampil sebagai koordinator pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang dijalankan selama 
ini. Itama pula yang mendapat tugas untuk 
menyamakan persepsi di internal BPK tentang 
bagaimana mendorong reformasi birokrasi di 
masing-masing satuan kerja.    

Di luar penilaian per tahun Kementerian 
PAN-RB tersebut, kini BPK juga sedang 
mempersiapkan dengan serius peer review 
(telaah) atas akuntabilitas pada 2014 nanti. 

Peer review itu dilakukan oleh BPK negara lain 
yang tergabung dalam INTOSAI. Agendanya, 
rencana akan dilakukan pada 2014 mendatang.    

Hasil peer review tersebut nantinya akan 
bisa mengetahui dan memastikan apakah 
sistem kendali mutu BPK selama ini sudah 
memadai atau belum. Sekaligus, bisa diketahui 
apakah pekerjaan-pekerjaan BPK juga sudah 
menggunakan standar-standar internasional.

BPK merasa perlu menyiapkan dengan baik 
peer review tersebut karena memandang, 
bahwa penyiapan dengan serius itu bukan 
sekedar pemenuhan kewajiban, sebagaimana 

 Penghargaan Sebagai Salah Satu Badan Publik Pusat Terbaik
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juga telah diatur dan ditetapkan di undang-
undang. Namun, lebih pada sebuah 
kebutuhan. Yaitu, bahwa BPK yakin dengan 
persiapan peer review yang baik juga akan bisa 
mendorong tercipta budaya tertib, budaya 
kerja profesional, dan budaya kerja yang 
terdokumentasi dengan baik. 

Pada peer review sebelumnya yang dilakukan 
pada 2004 dan 2009, secara umum kinerja 
BPK telah dinilai baik. BPK percaya, dengan 
persiapan yang lebih baik dan pengalaman dua 
kali ditelaah, hasil kinerja yang lebih baik akan 
bisa ditunjukkan. 

Capaian lain BPK terkait reformasi birokrasi 
2012 adalah terkait keterbukaan informasi 
publik. Salah satu parameternya, BPK berhasil 
terpilih dalam lima besar terbaik badan publik 
di tingkat pusat dalam bidang tersebut. 
Tepatnya, BPK menduduki peringkat keempat 
dari 68 badan publik yang telah dimonitoring 
dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). 

Keterbukaan informasi publik merupakan 
amanat UU. Di sisi lain, juga merupakan 
bagian upaya bangsa ini untuk mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas. Ending-nya, 
tentu saja terwujudnya good governance. 
Artinya, dengan terpilih sebagai peringkat 
keempat, BPK dengan sendirinya juga 

telah terbukti menjadi bagian penting 
upaya bersama menciptakan tata kelola 
pemerintahan yang baik. 

Masih berkaitan dengan informasi publik, 
Warta BPK –media publikasi yang diterbitkan 
oleh BPK– berhasil meraih Gold Award 
dalam ajang penghargaan Indonesia Inhouse 
Magazine Award (InMA) yang diselenggarakan 
oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS). Acara 
ini diselenggarakan sebagai rangkaian 
kegiatan Hari Pers Nasional Tahun 2012. Ajang 
penghargaan tersebut diberikan kepada Warta 
BPK untuk kategori Terbitan Lembaga Negara, 
Pemerintah Pusat dan Daerah.   

Sekali lagi, semua capaian tersebut tentu saja 
bukan untuk kepentingan BPK semata. Apalagi, 
hanya demi mengejar citra kelembagaan. 
Pada akhirnya, segala penghargaan maupun 
pengakuan yang diperoleh BPK tetap selalu 
diarahkan dan berujung pada harapan 
terwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Lewat birokrasi kelembagaan BPK yang 
semakin berkualitas, maka pengelolaan 
keuangan negara yang sehat dan akuntabel 
juga lebih bisa dimungkinkan. Karenanya, tidak 
ada kata lain, reformasi birokrasi adalah harga 
mati yang harus terus diupayakan dan dijaga.  
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Audit Kinerja Program E-KTP

TEGUR 
KONSORSIUM
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BUKAN HANYA MASSIFITAS 

JANGKAUAN PROGRAM DAN 

NILAI ANGGARAN YANG JUMBO, 

PROGRAM KTP ELEKTRONIK 

(E-KTP) JUGA DIYAKINI 

MENYIMPAN SEKIAN BANYAK 

MANFAAT BAGI INDONESIA 

KEDEPAN. KARENA HAL ITU LAH, 

BPK KEMUDIAN MERASA PERLU 

MENGAWALNYA AGAR DAPAT 

BERJALAN BAIK DAN BENAR 

DENGAN MELAKUKAN AUDIT 

KINERJA.   
BELUM efektif. Dua kata itu menjadi 
kesimpulan penting salah satu audit kinerja 
yang dilakukan BPK pada 2012.  Sebuah lampu 
kuning terhadap program besar Kementerian 
dalam negeri yang dimulai sejak 2011 lalu. 

Program besar yang dimaksud tidak lain 
adalah penerapan e-KTP berbasis Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) nasional. Sesuai 
dengan namanya, program tersebut tentu 
saja melibatkan seluruh populasi penduduk 
Indonesia yang berhak mendapatkan KTP. 
Seluruh pemerintah daerah juga dilibatkan, 
dengan total anggaran yang disediakan 
sebesar Rp 5,8 triliun.

Penerapan e-KTP itu rencananya dilaksanakan 
2011-2012. Pada 2011, anggarannya mencapai 
Rp 2,26 triliun. Dan, pada 2012, anggarannya 
sebesar Rp 3,5 triliun.   
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Pemeriksaan yang menghasilkan kesimpulan 
kurang menggembirakan itu dilakukan BPK 
cut off atas kinerja per 31 Desember 2011. 
Berdasarkan target yang telah ditetapkan sejak 
awal pelaksanaan, seharusnya telah terbit 
67 juta KTP elektronik. Namun, hingga batas 
waktu kinerja yang diperiksa BPK, besaran 
capaiannya jauh dari harapan.

Baru sebanyak 1,45 juta KTP, atau hanya sekitar 
2,17 persen yang sudah selesai dicetak per 
31 Desember 2011. Dan, yang sudah dikirim 
ke kecamatan baru 48.400 KTP atau sekitar 
0,07 persen dari target. Konsorsium rekanan 
yang ditunjuk tidak dapat memenuhi jumlah 
pencapaian yang telah ditetapkan dalam 
kontrak.  

Tidak berhenti pada kesimpulan belum 
efektifnya program tersebut, BPK juga 
menemukan bahwa pengadaan KTP elektronik 
belum sepenuhnya mematuhi Perpres No. 
54 Tahun 2010. Yaitu, peraturan tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Beberapa hal yang mengarahkan pada titik 
kesimpulan tersebut. Diantaranya, karena 
penyusunan dan perkiraan harga bukan 
berdasarkan data harga pasar setempat yang 
diperoleh berdasarkan survei menjelang 
pelaksanaan pengadaan. Pemilihan dan 
penetapan harga untuk beberapa peralatan 
menggunakan harga yang ditawarkan 
konsorsium pemenang lelang. 

Meski tidak didasarkan pada data survei 
harga pasar, panitia pengadaan tetap saja 
meloloskan penyedia jasa. Selain itu, panitia 

pengadaan juga tidak melakukan negosisasi 
harga yang ditawarkan calon penyedia barang/
jasa.         

Dua kesimpulan utama pemeriksaan 
kinerja oleh BPK itu diperoleh karena masih 
ditemukan sejumlah permasalahan. Yaitu, ada 
ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai 
Rp 6,03 miliar. Kemudian, sebanyak 3 kasus 
ketidakhematan senilai Rp 605,84 juta. 

Ada pula temuan sebanyak 24 kasus 
kelemahan pengendalian intern yang 
mempengaruhi efektivitas. Juga ditemukan 
ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi 
kerugian negara sebanyak lima kasus senilai 
Rp 36,41 miliar, potensi kerugian negara 
sebanyak tiga kasus senilai Rp 28,90 miliar, dan 
penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus. 

Terhadap hasil-hasil temuan tersebut, BPK 
telah menyerahkan kepada DPR pada 
23 Juli 2012.  Di saat yang sama, BPK juga 
menyerahkan hasil pemeriksaannya pada 
kemendagri. 

Pada akhirnya, BPK kemudian 
merekomendasikan kepada menteri dalam 
negeri untuk memberikan teguran kepada 
konsorsium. Terutama, agar menyelesaikan 
masalah perangkat dan masalah lain terkait 
dengan pekerjaan jaringan komunikasi 
data (jarkomdat) di pusat dan daerah. Lalu, 
menetapkan ketentuan yang seragam dan 
baku terkait perbaikan data penduduk saat 
perekaman. Sekaligus, menyempurnakan SOP 
pendistribusian KTP Elektronik. (*) 
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Membaca Dunia dari Pustaka Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Bijak Ikut Mewujudkan Mimpi-mimpi Mereka 
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E-AUDIT

Era audit elektronik sudah di depan mata. Lewat implementasi e-audit yang sedang terus 
dimatangkan, kini BPK semakin siap menjemput era tersebut. Sebuah langkah terobosan yang 

berangkat dari kesadaran atas keterbatasan sumber daya di satu sisi, dan tingginya harapan 
stakeholder serta masyarakat di sisi yang lain. 

------------------------------------------------------------------

KESERIUSAN mengimplementasikan e-audit 
terus menunjukkan progress berarti. Selama 
tiga tahun terakhir, sejak pertama kali 
dicanangkan, BPK telah menandatangani 
setidaknya 726 MoU (nota kesepahaman) 
dengan para entitas yang menjadi auditee-
nya. Telah ada kesepahaman bersama bahwa 
penerapan e-audit di masa mendatang amat 
penting.

Lembaga-lembaga auditee BPK tersebut kini 
telah memiliki link dengan BPK. Rinciannya, 
terdiri atas tiga lembaga legislatif, tiga 
lembaga yudikatif, 34 Kementerian, 42 non-
Kementerian, 148 BUMN/BUMD, serta 496 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 

Jumlah jalinan kesepakatan yang terbentuk 
bersama entitas itu melengkapi capaian dua 

tahun sebelumnya. Pada 2010, kesepahaman 
yang terbentuk baru mencapai sekitar 50-an. 
Dan, sepanjang 2011, jumlah entitas yang telah 
menjalin kesepakatan bersama mencapai 
sekitar 538. 

Perjalanan BPK menggapai terwujudnya audit 
elektronik tersebut cukup panjang. BPK mulai 
mencanangkan suatu gagasan besar dalam 
upaya semakin memantapkan - transparansi 
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel 
sebagaimana diamanatkan UU pada awal 2010 
silam. Atau, sejak sekitar tiga bulan pasca Hadi 
Poernomo dilantik menjadi ketua BPK, pada 26 
Oktober 2009 silam.  

Gagasan BPK tersebut kemudian disampaikan 
pertama kali kepada para pimpinan lembaga 
negara dalam  kesempatan pertemuan 
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KESEPAHAMAN-Ketua BPK menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan sistem informasi 
untuk akses data keuangan daerah antara Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan 
Pemerintah Daerah  se-Provinsi Sumatera Barat 23 Oktober 2012.

di Istana Bogor, pada 1 Januari 2010. Bak 
gayung bersambut, gagasan BPK itu 
seketika mendapat dukungan penuh dari 
para pimpinan lembaga negara yang hadir. 
Mulai dari presiden, wakil presiden, ketua 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan 
DPR, pimpinan DPD, dan beberapa lainnya 
memberikan respon sangat positif saat itu. 

Secara garis besar, gagasan penerapan e-audit 
diawali dengan membingkai upaya mendorong 
transparansi serta akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara lewat pembentukan 
suatu jaringan sistem informasi yang massif. 
Tujuan akhirnya tentu lagi-lagi adalah demi 
terwujudnya kesejahteraan rakyat yang 
semakin meningkat dan merata kedepannya. 
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Jaringan sistem informasi itu kemudian dikenal dengan 
Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Selain sebagai 
langkah awal, SNSI juga merupakan perekat yang menjadi 
dasar dan landasan utama pelaksanaan e-audit. 

SNSI merupakan bagian rencana kerja penerapan e-audit 
yang disusun rapi dalam Renstra BPK 2011-2015. Setelah 
terbentuk sinergi, BPK kemudian mulai membuat jaringan 
database secara online sehingga terbentuk link and match. 
Di pusat data online itu bisa menyajiikan semua pelaporan 
para auditee secara real time.

Dengan adanya, link and match tersebut, BPK bisa 
melakukan monitoring yang semakin kuat terhadap 
penggunaan atau pengelolaan anggaran yang bersumber 
dari keuangan negara oleh entitas. Hal itu berkaitan 
dengan kewenangan BPK sesuai dengan ketentuan Pasal 
10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat 
(1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006. Di situ disebutkan, BPK 
RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan 
dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, 
unit organisasi Pemerintah Pusat, dan Pemerintah 
Daerah. Termasuk, lembaga negara lainnya, semisal Bank 
Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara.

Dengan adanya SNSI tersebut, maka otomatis waktu yang 
digunakan BPK melakukan audit bisa terpangkas. Tidak 
tanggung-tanggung, efisiensi waktu diperkirakan bisa 
mencapai hingga 70 persen. Dengan kata lain, BPK bisa 
mengatasi kendala waktu untuk melakukan audit yang 
dalam undang-undang dibatasi 2 bulan saja. 

Nilai plus keberadaan SNSI juga bukan hanya dari 
sisi waktu. Hasil pemeriksaan diyakini  bisa menjadi 
lebih akurat pula. Hal itu bisa terjadi karena dalam 
pelaksanaannya, BPK dapat melakukan tiga tahapan 
sekaligus. 

Tahap pertama, desk audit atau audit yang dilakukan hanya 
dari belakang meja. Kalau melalui desk audit ini BPK belum 
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merasa puas, maka ada tahapan selanjutnya. 
Di tahap kedua, BPK dapat melayangkan 
surat kepada auditee , atau melakukan 
korespondensi audit. Kalau masih belum cukup 
juga, maka masuk ke tahapan ketiga, yakni 
auditor BPK akan turun ke lapangan untuk 
menguji kebenaran data yang ada, atau field 
audit.

Contoh kongkret efisiensi dan efektivitas 
yang bisa dihasilkan adalah ketika misalnya, 
BPK hendak menguji kebenaran para pejabat 
yang melaksanakan tugas ke daerah dengan 
menggunakan tiket pesawat Garuda. Dengan 
adanya sistem online, BPK bisa langsung 
mencocokan siapa pemakainya. Jadi, secara 
populasi bisa lebih cepat diselesaikan. Hal 
tersebut salah satu yang kini sudah mulai 
dijalankan.

Dari sisi anggaran,  biaya yang dianggarkan 
BPK untuk penerapan sistem tersebut juga 
relatif tidak terlampau besar. Terlebih, jika 
dibandingkan dengan manfaat yang kemudian 
didapat dari penerapan program tersebut. 

Sekalipun, proyek ini melibatkan jumlah 
entitas yang besar, yaitu lebih dari 750 entitas 
tersebar di seluruh Indonesia, anggaran yang 
harus dikeluarkan tidak terlalu besar karena 
beberapa hal. Diantaranya, karena BPK hanya 
mengambil output dari para entitas yang telah 
memiliki anggaran masing-masing.

Output itulah yang kemudian ditarik ke pusat 
data melalui interface atau agen konsolidator 
atau AK. Dengan begitu, transparansi dari 
laporan keuangan tersebut secara otomatis 
akan teratasi karena semua laporan telah 
otomatis tersiar secara online.

Sumber Database Sumber File 

Pengguna 

Sumber Database Sumber File 

Pengguna Pengguna 

PEMDA BUMN K/L 

MAK 

AK AK 

INTRANET 

Database Pusat 

Data AKN 
(DB + FS) 

Perwakilan BPK-RI 

CAMPUS LAN 

AK 

AK 

Auditor AKN 

Auditor PWK 

Portal eAudit 

Secure Access 
INTERNET 
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MEMASYARAKAT-Anggota BPK Agung Firman Sampurna berharap BPK mendorong agar akuntabilitas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Indonesia dapat memasyarakat, dikarenakan selama ini 
akuntabillitas belum jadi karakter bangsa.
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Ruang BPK untuk bisa mengakses semua data 
keuangan dan semua informasi lalu lintas 
keuangan tersebut dipastikan tidak akan 
tumpang tindih dengan fungsi lembaga lain. 
Terutama, Pusat Penelusuran dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). 

BPK tetap akan patuh pada koridor hukum dan 
tidak mungkin masuk pada bidang lain di luar 
wilayah kerja yang dimiliki. Lebih-lebih, wilayah 
yang memiliki larangan hukum.

 Selebihnnya, BPK akan tetap bisa masuk 
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan 
b UU No. 15 Tahun 2004, dan pasal 9 ayat (1) 
huruf b UU No.15 Tahun 2006. 

Dengan memanfaatkan pusat data tersebut, 
BPK akan lebih mudah melakukan check, 
tracking, dan penelusuran transaksi keuangan  
sekaligus menemukan bukti-buktinya.
Termasuk , yang tidak kalah penting, BPK 
secara dini juga bisa mengetahui jika ada 
ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan 
negara. 

Terkait dengan praktik korupsi, dengan cara 
tersebut, BPK secara dini akan lebih mudah 
menemukan dan melakukan pencegahan. 
Karenanya, bisa dikatakan, audit elektronis 
juga merupakan early warning system.

Pusat data tersebut bukan hanya sangat 
bermanfaat untuk pelaksanaan tugas BPK. 
Masing-masing entitas juga akan turut 
merasakan manfaatnya. Bagi entitas, pusat 
data tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
membantu dalam melakukan monitoring dan 
pengendalian satuan kerja yang ada. Termasuk, 
pengawasan atas program atau kegiatan 

yang dilaksanakan. Dan atas kesemuanya, 
kinerja entitas yang lebih baik juga akan dapat 
terwujud dengan sendirinya. 

Salah satu bentuk pemanfaatan e-Audit 
dalam pemeriksaan adalah ketika semisal BPK 
hendak menguji biaya perjalanan dinas yang 
ada di entitas-entitas. BPK dalam hal ini bisa 
memanfaatkan data manifest penerbangan 
yang berasal dari maskapai.

Melalui pemeriksaan secara konvensional, 
seorang pemeriksa membutuhkan kurang 
lebih 23 hari untuk menyelesaikan pengujian 
satu transaksi. Dan, itupun melalui mekanisme 
yang rumit serta sampel pengujian yang 
ditetapkan juga terbatas.

Nah, ketika memanfaatkan e-audit, proses 
pengujian transaksi perjalanan dinas 
diperkirakan hanya akan membutuhkan waktu 
4 hari. Artinya, telah terjadi pengurangan 
waktu yang signifikan, yaitu sekitar 83 
persen. Selain itu, pemeriksa juga dapat 
memanfaatkannya untuk menguji transaksi 
lainnya. Belum lagi, cakupan pengujian 
transaksi pun hampir bisa meliputi seluruh 
populasi pengujian transaksi.

Intinya, pada saatnya nanti, lewat audit 
elektronik tersebut  BPK maupun  entitas akan 
’dipaksa’ terbuka, transparan, dan akuntabel 
oleh sistem yang telah disiapkan dan sedang 
dimatangkan tersebut. Dengan sistem itu, BPK 
maupun entitas akan selalu dipagari dalam 
kerangka menjaga komitmen bersama dalam 
menyejahterakan rakyat sebagai titik akhir.
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PEDULI LINGKUNGAN-Anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan materi tentang 
pemeliharaan lingkungan hidup disaat penyerahan LHP Kementerian Lingkungan Hidup.
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KAMI BISA-Hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, Pemeriksa dengan menggunakan kano melakukan 
cek fisik pembangunan jembatan. Kami bisa!
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MENUJU PENYEMPURNAAN  LEWAT PILOTING

PENGEMBANGAN e-audit, walaupun tidak 
merubah metodologi pemeriksaan, namun 
telah berdampak pada hampir seluruh proses 
di internal BPK. Karena hal itu lah, grand design 
dan roadmap pengembangan e-audit berusaha 
terus disusun dengan amat cermat. 

Salah satu strategi yang digunakan untuk 
menuju implementasi penuh dalam grand 
design dan roadmap, adalah dengan memulai 
penerapan e-audit secara bertahap terlebih 
dulu. Yaitu, dengan melakukan kegiatan 
piloting atau uji coba. 

Dengan menerapkan metode piloting 
diharapkan dapat mengurangi resiko 
kegagalan yang besar. Sebab, dengan kegiatan 
piloting, pengembangan sistem secara 
bertahap dapat terus bisa disempurnakan 
sesuai kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan piloting tahap pertama telah 
dimulai sejak 2011 lalu. Uji coba implementasi 
saat itu khusus dilakukan terhadap laporan 
keuangan (LK) semester I Tahun Anggaran 
2011 atas 17 entitas yang dipilih. Meliputi LK 
Pemerintah Pusat, enam LK Kementerian dan 
Lembaga, delapan LK Pemerintah Daerah, 
dan dua BUMN (PT PLN dan PT Pertamina). 
Khusus untuk PLN dan Pertamina, keduanya 
memberikan support data masing-masing 
berupa laporan Pajak Penerangan jalan 
Umum (PPJU) dan laporan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

Pada 2012, kegiatan piloting dilanjut untuk 
tahap kedua. Tahap ini merupakan perluasan 
dari tahap pertama. Selain meneruskan uji 
coba kegiatan pemeriksaan laporan keuangan 

seperti pada piloting sebelumnya, piloting 
tahap kedua juga akan melibatkan dua jenis 
pemeriksan lainnya. Yaitu, pemeriksaan kinerja 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDTT).  

Secara garis besar, pada piloting tahap 
kedua ini, pengembangan difokuskan pada 
empat hal. Pertama, hasil pengembangan 
infrastruktur TI yang telah diperluas, antara 
lain jaringan komunikasi data antara BPK 
dan entitas serta hasil pengembangan fitur 
portal e-audit. Kedua, hasil pengembangan 
dan penyempurnaan kebijakan pemanfaatan 
e-audit yang direpresentasikan dengan juklak 
dan juknis pemeriksaan, pedoman serta 
prosedur operasional standar (software).

Selanjutnya, fokus ketiga adalah pada kesiapan 
sumber data entitas dari penambahan obyek 
piloting. Dan terakhir yang keempat, kesiapan 
sumber daya manusia (SDM) pendukung dan 
pengguna sistem e-audit. 

Berbekal sejumlah kekurangan yang terjadi 
pada pengalaman piloting tahap pertama, 
metode piloting tahap kedua di 2012 juga 
akan sedikit berbeda. Pada tahap piloting 
sebelumnya, inisiatif unit kerja pemeriksaan 
untuk terlibat dalam piloting sangat tinggi, 
tetapi beberapa entitas terperiksanya masih 
belum memiliki salah satu dari dua prasyarat 
utama piloting. Yaitu, kesiapan TI entitas dan 
kesiapan data elektronik entitas. 

Pada piloting tahap kedua, skenarionya adalah 
melibatkan satuan kerja pemeriksaan secara 
aktif dalam memilih entitas sebagai obyek 
piloting. Entitas terperiksa yang menjadi 
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sampel pada piloting kedua nantinya adalah merupakan 
hasil inisiasi satuan kerja pemeriksaan (Auditorat Keuangan 
Negara / AKN dan BPK Perwakilan) terkait. Usulan yang 
diajukan berupa proposal yang berisi deskripsi pemenuhan 
prasyarat yang menjadi ketentuan untuk menyelenggarakan 
piloting. 

Selanjutnya, tim implementasi e-audit akan meriviu proposal 
tersebut dan memutuskan entitas pemeriksaan yang akan 
menjadi prioritas dalam melakukan uji coba sistem e-audit.  

Lebih lanjut, pada 2012, BPK bukan hanya sebatas menebar 
kesepahaman bersama dengan para entitas. Upaya 
implementasi e-audit juga terus dilanjutkan. Menyusul 15 
entitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan 
sebagai entitas model implementasi penerapan gagasan 
e-audit tersebut. 

Mulai berjalan pada 2013, sejumlah database pengelolaan 
dan penggunaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta 
sudah mulai akan di-online-kan. Meliputi sistem pajak 
kendaraan bermotor, sistem bea balik nama kendaraan 
bermotor, sistem pengelolaan pajak daerah, sistem 
e-procurement, sistem pajak air bawah tanah, sistem pajak 
reklame, sistem retribusi pengujian kendaraan bermotor, 
hingga pajak dari hotel dan rumah makan. 
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KONSISTEN-Anggota BPK Sapto Amal Damandari menekankan bahwa selain sumber daya manusia yang 
kompeten,  tiga nilai dasar yakni integritas, independensi dan profesionalisme harus dipegang teguh guna 
hasil pemeriksaan yang berkualitas.
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FOTO: http://bisnis-jabar.com/

Audit Kinerja Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS

UPAYA JADIKAN 
ALOKASI 

ANGGARAN PNS 
TEPAT SASARAN
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SEBERAT APAPUN BEBAN ANGGARAN YANG HARUS DITANGGUNG 

NEGARA, JIKA DIBARENGI DENGAN EFEKTIVITAS, BAKAL TERASA 

RINGAN. UNTUK MEMASTIKAN HAL TERSEBUT, BPK MELAKSANAKAN 

LANJUTAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENETAPAN FORMASI DAN 

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2009 DAN 2010. 
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BELANJA pegawai yang harus dikeluarkan 
pemerintah pusat pada kurun waktu lima 
tahun terakhir terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Bahkan, anggaran belanja pegawai 2011 
telah melonjak hingga sekitar dua kali lipat 
dibanding 2007. Yaitu, dari Rp 90,425 triliun 
menjadi sebesar Rp 180,624 triliun. 

Kondisi yang hampir sama juga ada di 
pemerintah daerah. Pada 2007, belanja 
pegawai yang harus dikeluarkan total masih 
sekitar Rp 119,257 triliun. Namun, pada 2011, 
meningkat tajam menjadi Rp 226,545 triliun. 

Secara nasional, sesuai data per 31 Desember 
2011, belanja pegawai pemerintah pusat dan 
daerah tersebut diperuntukkan bagi 4.570.818 
pegawai. Meliputi, 185 ribu formasi sesuai yang 
telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN 
dan RB) pada 2010. 

Berangkat dari fakta-fakta itulah, audit kinerja 
dirasa perlu untuk dilakukan. Tujuannya, bukan 
hanya untuk melakukan penilaian efektivitas 
pelaksanaan kegiatan penetapan formasi dan 
pengadaan PNS. Tapi, tidak lain, juga perlu 
untuk menyelamatkan APBN dari alokasi 
anggaran yang tidak tepat sasaran.         

Serangkaian proses pemeriksaan dilakukan. 
Selain terhadap Kementerian PAN dan RB, 
Kementerian keuangan, dan Kementerian 
dalam negeri, pemeriksaan juga dilakukan 
terhadap 38 instansi sampling. Meliputi 5 
Kementerian, 7 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 
kota yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Hasilnya, penetapan dan formasi PNS Tahun 
2009 dan 2010 dinyatakan belum efektif. Hal 
tersebut terlihat dari masih ditemukannya 
kelemahan-kelemahan yang memengaruhi 

efektivitas program. Secara umum, terdiri 
atas 26 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus 
kelemahan pengendalian intern.  

Khusus untuk penetapan formasi PNS, 
sejumlah kelemahan itu antara lain 
menyangkut  pengajuan usulan formasi 
oleh pemerintah pusat dan daerah belum 
menggunakan data dan informasi yang akurat. 
Penyusunan belum berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis kebutuhan. Penyusunan 
bezetting –gambaran kekuatan pegawai 
dari aspek jumlah, kualifikasi, pangkat, dan 
jabatan– juga tidak berdasarkan database 
pegawai yang mutakhir. 

Selain itu, Kementerian PAN dan RB sebagai 
Kementerian yang bertanggung jawab 
ternyata juga belum memiliki grand design. 
Khususnya, yang berisi arah kebijakan formasi 
PNS nasional dalam jangka panjang. Kondisi 
tersebut mengakibatkan pemerintah belum 
dapat memetakan kebutuhan terkait PNS 
nasional secara menyeluruh. Baik dari sisi 
kualifikasi pendidikan, keahlian, jumlah, 
distribusi menurut instansi, dan kriteria lain 
sesuai kebutuhan pembangunan serta visi-misi 
pemerintah. 

Sedangkan terkait pengadaan PNS, kelemahan 
yang memengaruhi efektivitas antara lain 
menyangkut majunya waktu pengumuman 
yang lebih cepat dari jadwal. Selain itu, juga 
ditemukan teknis pengumuman penerimaan 
yang tidak melalui media massa sehingga bisa 
diketahui publik secara luas.

Selain itu, juga ditemukan bahwa penyaringan 
CPNS belum sesuai prosedur. Berkas pelamar 
tidak sesuai prasyarat kualifikasi jabatan. 
Termasuk, ditemukannya pelamar yang tidak 
memenuhi syarat batas usia maksimal tetapi 
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tetap dapat mengikuti ujian, bahkan akhirnya 
dinyatakan lulus serta ditetapkan NIP-nya 
(nomor induk pegawai) oleh BKN.

Yang lebih memprihatinkan, ditemukan pula 
pelamar yang tidak lolos tes CPNS, namun 
tetap dinyatakan lulus dan telah ditetapkan 
NIP-nya. Atau, ada pula peserta yang tidak 
tercantum dalam daftar peringkat nilai dan 
tidak ada dalam daftar kelulusan, tetapi 
ditetapkan kelulusannya dan mendapat NIP. 

Termasuk, kasus sebaliknya juga ditemukan. 
Bahwa, ada yang dinyatakan lulus ujian, 

tapi ternyata justru pejabat pembina 
kepegawaian tidak menetapkan kelulusan 
yang bersangkutan. 

Sejumlah temuan, beberapa terasa ironis 
tersebut kemudian yang menjadi dasar pula, 
BPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi 
untuk ditindaklanjuti. Terutama ditujukan 
untuk empat instansi terkait penetapan 
formasi dan pengadaan PNS. Yaitu, 
Kementerian PAN dan RB, Kementerian 
Keuangan, BKN, dan Kementerian Dalam 
Negeri. (*) 

FOTO: humaspdg.files.wordpress.com/2010
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TANTANGAN MASA DEPAN 

Menjadikan BPK senantiasa lebih baik dari waktu ke waktu telah menjadi harapan sekaligus 
kebutuhan bersama. Dorongan ke arah itu bahkan bukan hanya datang dari stakeholder maupun 

masyarakat. Gelombang kuat yang sama juga terus mengalir dari internal BPK.

------------------------------------------------------------------

OPINI WTP DAN KORUPSI

AUDIT berbasis resiko (risk based audit/RBA) 
diharapkan bisa menjadi jawaban pertanyaan 
publik selama ini. Khususnya, terkait relasi opini 
wajar tanpa pengecualian (WTP) atas sebuah 
laporan keuangan yang diberikan BPK dengan 
perilaku korupsi di sebuah entitas.   

Kedepan, BPK sangat merasa perlu 
meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan 
meningkatkan pemahaman atas audit berbasis 
risiko tersebut. Sekaligus, melaksanakannya 
dalam pemeriksaan. 

Dengan menggunakan pendekatan RBA, 
pemeriksa diharapkan akan mempunyai 
sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi 
adanya penyimpangan. Termasuk, jika 
kemudian ditemukan ada indikasi korupsi. 

Lebih lanjut, pemeriksa akan memasukkan 
indikasi korupsi itu dalam pertimbangan 
pemberian opini. 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN) juga telah memberikan panduan 
terkait hal tersebut. Bahwa, pemeriksa 
harus merancang pula pemeriksaannya 
untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan 
dari ketentuan perundang-undangan, 
kecurangan, dan ketidakpatutan. Apapun 
jenis pemeriksaannya, mulai pemeriksaan 
keuangan, kinerja, atau pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu. 

Ketika pemeriksa menemukan terjadinya 
kecurangan, pemeriksa harus mendalami 
pemeriksaannya. Pemeriksa harus memastikan 
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apakah kecurangan betul-betul terjadi, 
sekaligus menemukan pengaruhnya terhadap 
tujuan pemeriksaan. 

Oleh karena itu, seluruh jajaran pelaksana BPK 
kini sedang mempersiapkan agar pemeriksaan 
BPK ke depan dapat memastikan pula 
terhadap satu hal. Yaitu, bahwa jika opininya 
WTP, maka dalam hal yang material, entitas 
tersebut juga tidak ada korupsi. 

Upaya BPK yang kini sedang dipersiapkan 
serius itu berangkat dari persepsi dan harapan 
publik yang muncul selama ini. Opini WTP 
kerap dianggap semacam stempel bebas 
korupsi. Tentu saja, pandangan semacam itu 
tidak sepenuhnya tepat pula. 

Terkait proses pemeriksaan laporan keuangan 
yang salah satunya ujungnya adalah pemberian 
opini WTP, BPK tidak dalam posisi sebagai 

TERBUKA-BPK RI sebagai lembaga publik senantiasa terbuka pada masyarakat tentang apa saja yang 
dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang.
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peneliti ada tidaknya korupsi dalam satu 
entitas. Mandat yang dipegang BPK adalah 
melakukan pemeriksaan untuk menilai 
kewajaran laporan keuangan lembaga negara, 
BUMN/BUMD, dan pemerintah-pemerintah 
daerah.  

Ibaratnya, opini WTP adalah sebagai suatu 
general check up terhadap kondisi kesehatan 
seseorang. Bahwa, misalnya, dinyatakan 
kalau semua sehat dan baik-baik saja. 
Namun demikian, harus pula disadari kalau 
di kemudian hari, tetap bisa saja seseorang 
tersebut mengalami gangguan kesehatan 
tertentu.

Di satu sisi, BPK dapat memahami kondisi 
tersebut. Masyarakat masih belum mengerti 
seutuhnya terkait tujuan dari pemeriksaan BPK 
atas laporan keuangan. Termasuk, makna dari 
opini yang diberikan kemudian.

Tujuan rekomendasi atas laporan keuangan 
tentu bukan untuk menemukan terjadinya 
korupsi. Namun, untuk memberikan opini 
apakah laporan keuangan sudah disajikan 
dengan benar, wajar, dan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang diterima secara umum 
di Indonesia. Sedangkan, opini BPK secara garis 
besar lebih mencerminkan tindak edukatif 
dan preventif, ketimbang mencari-cari dugaan 
korupsi.

Meski demikian, BPK juga menyadari kalau 
persepsi dan harapan masyarakat itu tetap 
patut untuk disikapi. Sosialisasi yang lebih 
intens akan terus dilakukan. Sosialisasi itu 
sangat penting. 

Selain untuk meningkatkan pemahaman 
publik terkait pemeriksaan laporan keuangan 
beserta makna opini yang diberikan, sosialisasi 
juga untuk mencegah penyalahgunaan 
pihak tertentu menyangkut opini yang 
telah diberikan pada sebuah entitas. Hingga 
beberapa waktu, muncul fenomena klaim 
pihak-pihak tertentu bahwa sebuah entitas 
telah bebas dari korupsi, hanya karena 
telah mendapat opini WTP atas laporan 
keuangannya dari BPK. 

Lebih lanjut, untuk  mengatasi kesenjangan 
antara opini WTP dan perilaku korupsi, BPK 
juga berharap bisa meningkatkan kualitas 
pemeriksaannya. Salah satu jalannya semisal 
dengan menaikkan cakupan sampling. 
Syukur-syukur, pemeriksaan bisa mencakup 
populasi sehingga semuanya bisa diaudit. 
Dengan mengaudit semua detil laporan, pada 
akhirnya deteksi kecurangan akan bisa lebih 
dimungkinkan. 

Namun, lagi-lagi, keterbatasan sumberdaya 
yang dimiliki masih menjadi kendala upaya 
tersebut selama ini. Implementasi penuh 
e-audit sesegera mungkin diharapkan bisa 
menjadi solusinya. 
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TURUN LAPANGAN-Anggota BPK Rizal Djalil melakukan kunjungan ke RSUD H. Hanafie Muara Bungo  
untuk melihat langsung kondisi pelaksanaan program Jamkesmas.
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TANTANGAN IMPLEMENTASI 
E-AUDIT

TARGET pengaplikasian secara penuh penerapan 
e-audit pada 2015 masih konsisten dipegang 
BPK. Meski demikian, hingga saat ini masih ada 
sejumlah kendala dan tantangan yang masih 
harus dituntaskan demi pencapaian target 
tersebut.

Diantaranya, terkait fakta bahwa hingga saat 
ini, secara faktual entitas terperiksa  masih 
berada pada tahap awal penggunaan sistem 
aplikasi dalam mendukung proses bisnisnya. 
Hal tersebut dicerminkan dari ketiadaan kamus 
data untuk beberapa sistem aplikasi yang ada. 
Padahal, jika ketersediaan kamus data tersebut 
dapat dipenuhi, maka pemahaman proses bisnis 
entitas, termasuk penyiapan data awal akan lebih 
mudah.

Kondisi tersebut, pada akhirnya, menyebabkan 
implementasi e-audit belum bisa diterapkan 
secara penuh di entitas tersebut. Atas hal itu, 
BPK akan terus melakukan komunikasi intens 
untuk mendorong segera terbentuknya kamus 
data di setiap entitas. Situasi itu terutama masih 
ditemui di sejumlah entitas pemerintah daerah. 

Selain itu, hingga setidaknya setahun kedepan, 
yaitu pada 2013, BPK berharap jalinan MoU 
dengan keseluruhan entitas sudah akan bisa 
tercapai. Penuntasan segera penyusunan nota 
kesepahaman dengan keseluruhan entitas itu 
penting agar juga bisa segera dilakukan evaluasi 
dan monitoring. Terutama, kalau nantinya dalam 
perjalanan penerapan e-audit dengan intitusi 
tertentu ternyata masih ditemukan sejumlah 
kelemahan dan kekuarangan.
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Adapun terkait sejumlah kendala internal 
yang masih muncul berdasar piloting 2012, 
Tim Pengembangan e-audit dari Biro TI akan 
segera menyusun Panduan IT Assessment dan 
Panduan Pemahaman Proses Bisnis Entitas. 

Hal itu perlu, sebab dalam pemeriksaan dengan 
memanfaatkan e-audit, pemeriksa akan 
menemui prosedur pemeriksaan pengujian 
antar-intra entitas yang membutuhkan 
pemahaman data entitas lain. Khususnya, yang 
terkait dengan entitas yang sedang diperiksa. 

Sedikit mundur ke belakang, yaitu pada 
piloting 2011, tim pemeriksa masih mengalami 
kesulitan untuk memahami data entitas lain. 
Sedangkan, pada piloting 2012, sistem e-audit  
telah berusaha menyediakan data yang 
memudahkan pemeriksa untuk memahami 
pemanfaatan data dari entitas terperiksanya 
maupun entitas terkait lainnya. 

Kendala-kendala itu lah yang kedepan akan 
diminimalkan dengan adanya Pedoman 
Struktur Data serta Userguide Portal E-Audit.

Selanjutnya, adalah terkait pusat data yang 
berfungsi untuk menyimpan data entitas 
yang dibutuhkan pemeriksa. Beberapa hal 
masih harus disiapkan di sana. Diantaranya, 
pertama, perbedaan jenis data pada masing-
masing entitas. Data yang masuk pada 
pusat data berasal dari berbagai bentuk 
sistem aplikasi yang berbeda. Sehingga 
untuk bisa mendapatkan data yang dapat 
diperbandingkan (match) antarentitas, perlu 
ada penyeragaman bentuk data. 

Proses penyeragaman tersebut memerlukan 
waktu antara lain untuk menjamin bahwa 

substansi data tersebut tidak berubah dan 
bebas intervensi. Untuk mengantisipasi 
kendala ini pada piloting tahun-tahun 
berikutnya diperlukan tenaga profesional 
TI yang makin mumpuni. Penyiapan tenaga 
profesional TI akan dilakukan dengan berbagai 
pelatihan yang diperlukan untuk mendukung 
pengembangan e-audit secara umum. 
Penyiapan SDM untuk IT audit itu diharapkan 
bisa terus dilakukan hingga menjelang 
implementasi penuh e-audit pada 2015.

Tantangan atau kendala yang kedua adalah 
proses penyeragaman struktur data untuk 
kebutuhan matching. Untuk dapat melakukan 
prosedur matching –prosedur pemeriksaan 
konfirmasi secara elektronik– data elektronik 
dari yang diperoleh dari entitas terperiksa 
harus melalui tiga tahap pemrosesan. Data as is 
dari data entitas terperiksa (disebut data stage 
1) akan diproses untuk menjadi data dalam 
bentuk *.mdf (disebut data stage 2).

Kemudian, data itu akan diproses lebih 
lanjut agar data mengikuti struktur peta 
data BPK (disebut data stage 3). Tahap / 
stage 3 menggambarkan bahwa data entitas 
terperiksa sudah sesuai dengan struktur 
data yang dibutuhkan BPK untuk melakukan 
proses matching dan dapat ditampilkan 
pada portal audit. Untuk memenuhinya, Tim 
Pengembangan e-audit perlu memetakan 
data yang dibutuhkan untuk proses matching 
tersebut.

Dengan salah satunya menyelesaikan tahapan 
matching data elektronik antar entitas 
tersebut pada 2013, pengembangan e-audit 
diharapkan sudah akan bisa sampai di tahap 
finalisasi portal e-audit. Termasuk, stabilisasi 
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infrastruktur yang dilanjut dengan sosialisasi, 
implementasi, dan ekspose e-audit kepada 
stakeholder.      

Pada akhirnya, bagaimana pun keberhasilan 
penerapan e-audit sangatlah tergantung pada 

komitmen seluruh auditee. Tak terkecuali 
komitmen penuh seluruh komponen di BPK 
dalam menjalankan strategi pengelolaan yang 
telah disusun dengan sebaik mungkin. 

PENYEMPURNAAN PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 
(JFP) 

SEBAGAIMANA lazimnya penerapan sistem 
baru, pelaksanaan JFP di lingkungan BPK 
juga disadari kalau masih memiliki sejumlah 
lubang. Sejumlah formula perbaikan dan 
penyempurnaan terus dilakukan untuk itu. 

Permasalahan yang ditemui antara lain 
menyangkut data base yang belum 
uptodate.  Validasi data itu penting untuk 
bisa memastikan posisi pegawai apakah 
berada di unit teknis atau penunjang. Kondisi 
tersebut tentu pada akhirnya menyulitkan 
ketika harus melakukan capture data pegawai, 
sebagai bagian tak terpisahkan dari proses 
adiministrasi JFP. Atas hal tersebut upaya 
peningkatan kualitas data melalui perbaikan 
sistem maupun updating akan terus dilakukan 
secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam perjalanannya, masih banyak 
ditemui permasalahan dan perkembangan 
kegiatan pejabat fungsional pemeriksa (PFP) 
yang belum sepenuhnya diatur dalam juknis 
JFP. Hal tersebut tentu saja menyulitkan Tim 
Penilai & PFP dalam menghitung/menetapkan 
angka kredit. Berkaitan dengan hal itu, masih 

terdapat pula beberapa ketidaksinkronan 
antara Juknis JFP dan ketentuan JFP diatasnya. 

Terkait kondisi tersebut, Juknis JFP yang 
ada akan direvisi, disempurnakan, dan di-
updating. Hal-hal tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan permasalahan dan 
perkembangan kegiatan PFP di BPK. Sub 
Bagian Jabatan Fungsional (SBJF) diantara 
yang akan menyampaikan sumbangan bahan 
penyempurnaan Juknis JFP tersebut kepada 
Direktorat Peniltian dan Pengembangan 
(Ditlitbang).

Selain itu, juga ditemukan persoalan 
menyangkut jumlah DUPAK yang harus dinilai 
dan ditetapkan angka kreditnya dengan 
jumlah cukup banyak. Yaitu, mencapai sekitar 
900 tiap semester. Padahal, di sisi lain, jumlah 
Tim Penilai baru sekitar 55 orang dan Tim 
Sekretariat sebanyak 20 orang. 

Termasuk, kerap ditemukan pula PFP yang 
masih sering terlambat dalam menyampaikan 
DUPAK, diluar kesibukan tim penilai untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi masing-
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masing, Hal-hal tersebut tentu saja berakibat pada keterlambatan proses 
penilaian dan penetapan angka kredit.

Menyikapi hal itu, sistem otomatisasi perhitungan angka kredit sepatutnya 
perlu terus didorong agar segera dapat diselesaikan. Kedepan, SBJF 
sebagai unit yang memiliki tugas mengoordinasikan dan mengawasi 
pelaksanaan JFP secara umum perlu pula terus didorong untuk menjalin 
hubungan kerja sama secara lebih intens dengan Biro TI (Teknologi dan 
Informasi) untuk merealisasikan sistem tersebut.

Persoalan lain yang perlu pula segera diatasi, adalah masih belum 
dipahaminya secara utuh atas ketentuan JFP. Baik, dari pihak PFP maupun 
Tim Penilai. Selama ini, masih seringkali ditemui perbedaan dalam penilaian 
dan penetapan angka kredit. 

Karenanya, kedepan, SBJF perlu berupaya meningkatkan kualitas kegiatan 
pembinaan, sosialisasi, dan komunikasi kepada PFP maupun Tim Penilai. 
Hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 
ketentuan JFP yang ada.

GUGATAN, MOMENTUM MAWAS DIRI

SIKAP senantiasa mawas diri sembari terus melakukan upaya-upaya 
perbaikan akan menjadi kunci sukses BPK sebagai sebuah lembaga. 
Peristiwa pengajuan gugatan yang diajukan pemerintah terhadap hasil 
pemeriksaan BPK atas sengketa pembelian divestasi saham PT Newmont 
Nusa Tenggara (NNT) beberapa waktu lalu, dianggap sebagai pengingat 
untuk terus menjaga komitmen tersebut. 

Sesuai putusan pada 31 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 
tidak menerima permohonan pemohon (pemerintah) atas sengketa 
kewenangan lembaga negara (SKLN) yang diajukan itu.  Namun demikian, 
BPK tidak kemudian menyikapi hal tersebut dengan semata-mata 
melihatnya sebagai sebuah kemenangan. 

Lebih jauh, fenomena pengajuan gugatan terhadap produk pemeriksaan 
itu sekaligus memberi gambaran pada BPK, bahwa publik saat ini semakin 
sadar tentang betapa strategisnya hasil pemeriksaan yang dikeluarkan. 
Karena itu lah tidak ada kata lain bahwa BPK kedepan harus terus menjaga 
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TEPAT ARAH-Anggota BPK Bahrullah Akbar menekankan rekomendasi BPK harus tepat arah dan tepat 
guna untuk kesejahteraan masyarakat.
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serta meningkatkan independensi, integritas, 
dan profesionalismenya saat menjalankan 
tugas dan kewenangannya.    

Perkara sengketa divestasi PT NNT berawal 
dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
yang dilaksanakan BPK. Yaitu, terhadap proses 
pembelian 7 persen saham divestasi PT NTT 
oleh pemerintah yang diwakili oleh Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP). Pemeriksaan 
tersebut dilakukan atas permintaan DPR 
melalui surat Nomor PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 
tertanggal 21 Juni 2011. 

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan 
bahwa pembelian 7 persen saham divestasi 
PT NNT tahun 2011 merupakan kegiatan 
pemisahan keuangan negara dari APBN 
ke swasta yang harus ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. Tentunya, setelah 
mendapat persetujuan dari DPR sebagai 
pemegang hak budget. BPK kemudian 
telah menyerahkan hasil pemeriksaan (LHP) 
tersebut ke DPR tertanggal 19 Oktober 2011.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat berbeda. 
Bahwa, pembelian 7 persen saham divestasi PT 
NNT tahun 2010 oleh PIP itu dilakukan untuk 
dan atas nama Pemerintah RI dalam keadaan 
normal dan bukan dalam rangka penyelamatan 
perekonomian nasional. Sehingga, pemerintah 
tidak merasa perlu meminta persetujuan DPR. 

Di mata pemerintah, prosesnya tidak 
tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (7) 
UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 
negara. Presiden menganggap kebijakan 
pembelian saham tujuh persen yang dilepas 
PT NNT itu murni kewenangan kostitusional 
pemerintah, bukan kewenangan DPR. Yaitu, 
sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 

4 ayat (1),Pasal 17, Pasal 23c, dan Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, atas 
hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka 
DPR dan BPK dianggap telah mengambil, 
mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/
atau merugikan kewenangan kostitusional 
pemohon.

Setelah melalui  persidangan dengan 
menghadirkan para saksi dan ahli dari berbagai 
pihak serta dengan berbagai pertimbangan 
fakta yang ada, MK dalam putusannya 
menyatakan bahwa permohonan pemohon 
terhadap termohon II (BPK) tidak dapat 
diterima. Artinya, tidak ada alasan bagi 
pemerintah untuk menolak LHP BPK atas 
proses pembelian 7 persen saham divestasi PT 
NNT dan pemerintah harus menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan tersebut. 

Gugatan terhadap hasil pemeriksaan BPK 
tersebut bukan yang pertama.  Sebelumnya, 
BPK juga memenangkan dua gugatan. Yakni, 
gugatan terkait hasil pemeriksaan BPK 
Perwakilan Jogjakarta dan Samarinda.

Gugatan pertama tertanggal 22 Desember 
2010 di Pengadilan tata Usaha Negara 
Samarinda diajukan oleh Muhammad Aswin, 
Asisten IV Sekretaris provinsi Kalimantan 
Timur. Pengadilan melalui putusan bernomor 
21/G/2010/PTUN.SMD menyatakan temuan 
badan pemeriksa terkait tidak wajarnya 
penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kutai Kartanegara benar adanya. 
Pembangunan tersebut ditaksir merugikan 
negara hingga Rp 2,9 miliar. 

Sementara gugatan kedua diputus oleh 
Pengadilan negeri Salatiga, Jawa Tengah 
dengan Nomor 09/PDT.G/2010/PN.Sal. Gugatan 
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berawal dari CV Kencana sebagai salah satu 
kontraktor pembangunan jalan alternatif 
di Salatiga merasa temuan BPK Perwakilan 
Jogjakarta merugikan reputasi mereka.

Pada akhirnya, segala upaya penyempurnaan 
dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan 
BPK di berbagai lini, tidak lain adalah bagian 
dari persembahan BPK untuk kemajuan 

bangsa. Dengan terus memperkuat nilai dasar 
BPK yang independen, berintegritas, dan 
profesional, maka dengan sendirinya jalan 
menuju Indonesia lebih baik bakal terbuka 
lebar. (*) 

MAWAS DIRI-Dengan terus memperkuat nilai dasar BPK yang independen, berintegritas, dan profesional, 
maka dengan sendirinya jalan menuju Indonesia lebih baik bakal terbuka lebar.
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