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KATA PENGANTAR

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 mensyaratkan Badan Publik untuk
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Badan Publik dapat
mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, tak terkecuali pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK menyusun peraturan internal yaitu
Peraturan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik. Peraturan ini
mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan
sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK
dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat
Informasi dan Komunikasi (PIK).

Menindaklanjuti hal tersebut BPK telah membentuk PPID di lingkungan BPK RI
serta PIK sebagai sarana pelayanan permintaan informasi maupun pengaduan
masyarakat. PPID BPK adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
BPK. PPID Pusat adalah Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional,
sedangkan PPID Perwakilan adalah Kepala Perwakilan

Melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan,
diatur mengenai struktur organisasi PPID baik PPID Pusat maupun PPID
Perwakilan. Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut, disebutkan bahwa
pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana
pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



Pada perkembangannya, BPK melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
saat ini telah menyediakan saluran komunikasi selain website dan PIK. Saluran
komunikasi tersebut yaitu email (eppid@bpk.go.id), telepon/fax, surat/PO BOX,
SIPADU (Sistem Pemantauan Aplikasi Pengaduan), dan platform online e-PPID
(https://e-ppid.bpk.go.id). Tak lupa BPK juga terus mengembangkan berbagai
media sosial resmi BPK yaitu Instagram (bpkriofficial), twitter (@bpkri), dan
facebook (humas.bpkriofficial).

Di masa pandemi Covid-19, banyak institusi pemerintah maupun swasta berusaha
menyesuaikan proses bisnisnya dengan kondisi saat ini tak terkecuali BPK. Sesuai
dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), menjaga jarak baik secara fisik maupun sosial menjadi hal utama. Untuk
itu, BPK membatasi layanan informasi dan pengaduan masayarakat secara fisik
atau tatap muka. BPK terus mengoptimalkan layanan online baik melalui e-ppid,
email, maupun SIPADU untuk mengurangi resiko penularan Covid-19.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada PPID BPK Pusat Tahun 2020
merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan
sepanjang tahun yang bersangkutan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk
mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas,
dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan
akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan
salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. 

Jakarta,     Februari 2021
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional



Maklumat

Pelayanan Informasi
 

“Badan Pemeriksa
Keuangan akan

memberikan pelayanan
informasi publik dengan

sebaik-baiknya
mengacu pada

peraturan perundang-
undangan yang berlaku”



RESUME

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BPK PUSAT TAHUN  2020

1. Pelayanan Informasi Publik:  Total: 14.022

     a) Permintaan informasi  : 13.753

     b) Pengaduan masyarakat : 268

     c) Keberatan atas informasi : 1

2. Mayoritas Jenis/Topik:  

     a) Permintaan Informasi : Laporan  Hasil Pemeriksaan atas Laporan

           Keuangan (6.069 permintaan)

     b) Pengaduan Masyarakat : Penyalahgunaan dana APBD (50 pengaduan)

     c) Keberatan atas Informasi : Informasi terkait Pemeriksaan Lainnya

3.  Keberatan atas informasi : 

      Keberatan Terhadap Permohonan Informasi yang tidak dipenuhi yaitu:

      PPID Menolak memberikan Salinan Kesepakatan Bersama BPK RI dan 

      Kejaksaan Agung RI tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap 

      hasil Pemeriksaan BPK yang di duga mengandung unsur pidana dengan

      alasan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang

      Pengelolaan Informasi Publik di BPK, sehingga dokumen diminta

      merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak dapat diberikan

      kepada publik.

4. Sengketa Informasi : -



A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan

nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan

negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada

kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan,

memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 14

Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem

informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan

efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan

Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat

menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.



Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya, PPID bertugas antara lain

melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja

dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala,

mengklasifikasikan informasi publik, menetapkan informasi yang dikecualikan

yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang

dapat diakses, serta melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum

menyatakan suatu informasi dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat

diakses, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam

melakukan uji konsekuensi, PPID dibantu oleh unit kerja yang membidangi

hukum. 

PPID BPK merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi

kepada publik BPK. BPK telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal

No.272/K/X-XIII.2/6/2015 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Peraturan tersebut diatur mengenai

struktur organisasi PPID pada BPK Pusat dan BPK Perwakilan, beserta uraian

tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID BPK. Struktur PPID BPK secara

jelas digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur PPID BPK



Dari gambar diatas diketahui bahwa BPK memiliki 35 PPID di lingkungannya

yaitu satu PPID Pusat dan 34 PPID Perwakilan. PPID Pusat dijabat oleh Kepala

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI).

Sementara PPID Perwakilan dijabat oleh Kepala Kantor Perwakilan pada masing-

masing Kantor Perwakilan BPK di tiap Provinsi di Indonesia. 

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 23 Tahun 2020

tentang PPID di Lingkungan BPK disebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis

PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit

pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pasal 5 ayat (2) lebih

lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. 

PIK adalah unit pelaksana pelayanan dan pengelolaan informasi publik. PIK

berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan

informasi terkait hasil pemeriksaan maupun informasi ke-BPK-an lainnya. PIK

juga merupakan saluran untuk menyampaikan pengaduan dan aspirasi yang

terkait kinerja BPK. PIK berjumlah 35 yang menempati ruang pelayanan

tersendiri baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Perwakilan BPK.

Pengelolaan dan pelaksanaan tugas harian PIK Pusat berada di bawah

kewenangan Biro Humas dan KSI pada BPK Pusat, dalam hal ini Subbagian

Layanan Informasi. Sedangkan pada BPK Perwakilan, pengelolaan dan

pelaksanaan tugas harian PIK berada di bawah kewenangan Subbagian Humas

atau Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Struktur organisasi

PIK diatur lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No.438/K/X-

XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan

Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK,

uraian tugas dan tanggung jawab PIK BPK. 



Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan

informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional

Standar (POS) Pengelolaan Informasi Publik, POS Pelayanan Permintaan

Informasi Publik, serta POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat di BPK. Dalam POS

tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian

informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat

masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja

(satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai

database informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada peminta

informasi atau pengadu.

PPID BPK melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi

pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan

pelayanan keberatan atas informasi. Sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan BPK, BPK menyediakan dan

mengumumkan informasi publik yang dikuasainya melalui website dan PIK.

Adapun kategori informasi publik di lingkungan BPK, berdasarkan Peraturan BPK

Nomor 3 Tahun 2011, meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang berada di

bawah kewenangan BPK, meliputi:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

LHP yang telah disampaikan ke DPR, DPD dan DPRD yang terdiri atas Laporan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Laporan Keuangan

Badan/Lembaga lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah; Laporan Hasil

Pemeriksaan Kinerja; Laporan Hasil Pemeriksaan DenganTujuan Tertentu; dan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. 



b. Evaluasi BPK 

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan

hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD.

c. Informasi publik lainnya

Informasi yang meliputi profil kelembagaan, ringkasan informasi tentang

program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh BPK Pusat maupun

Perwakilan yang sifatnya internal maupun eksternal, ringkasan informasi

tentang pencapaian kinerja BPK, pengumuman pengadaan barang dan jasa,

penerimaan pegawai, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di

BPK, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Daftar

Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi

yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat di BPK meliputi  Rencana Strategis

BPK, lembar informasi tentang Peraturan dan Keputusan BPK, dan Laporan

Keuangan.

4. Informasi yang dikecualikan, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/K/X-XIII.2/6/2020 tentang

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa

Keuangan.



Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik; dan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian

Informasi Publik.

Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan

Pemeriksa Keuangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal

Nomor 78 Tahun 2019 tentang POS Pengujian Konsekuensi BPK. Proses pengujian

konsekuensi oleh PPID BPK dilakukan berdasarkan pada:

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 78 Tahun 2019 tentang POS

Pengujian Konsekuensi BPK disebutkan bahwa BPK melakukan pengujian

konsekuensi dengan tiga tahapan yaitu persiapan pengujian konsekuensi,

pelaksanakan pengujian konsekuensi, dan penetapan hasil pengujian konsekuensi

menjadi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.



B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK

BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada

BPK menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi

publik melalui saluran informasi publik, antara lain situs web BPK dan PIK BPK.

Tampilan website resmi BPK dan situasi ruang pelayanan di PIK BPK seperti

ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

                                                                            Gambar 2. Website Resmi BPK
Sebagai salah satu bentuk

media komunikasi BPK

kepada publik eksternal,

website resmi BPK

(www.bpk.go.id) dikelola

oleh PPID BPK Pusat.

Namun, masing-masing

PPID BPK Perwakilan juga

memiliki kewenangan

untuk mengelola website

BPK Perwakilan sebagai

salah satu media

komunikasi eksternalnya,

dengan tetap

menyelaraskannya dengan

website resmi BPK. Pada website ini, jenis-jenis informasi berkala yang wajib

diumumkan oleh BPK dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.  



PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan berjalan beriringan dan saling

berkoordinasi. PPID Pusat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID

Perwakilan. Dalam pelaksanaannya, PPID BPK Pusat menugaskan 2 (dua) orang

petugas PIK yang akan selalu siap melayani permintaan informasi publik dan

pengaduan masyarakat setiap harinya. Demikian juga halnya dengan PIK BPK

Perwakilan. 

Selain website, saluran komunikasi publik BPK yang lain adalah PIK yang saat

ini menempati ralah satu ruangan pada Lantai 1, Gedung Umar

Wirahadikusuma BPK. Ruang PIK pada kantor BPK Pusat dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 3. Ruang Pelayanan Publik di PIK BPK Pusat



Dengan lingkup kerja yang lebih kecil, tidak berarti bahwa perhatian terhadap

kualitas pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan menjadi tidak

diprioritaskan. 

Dalam perkembangannya, media penyampaian permintaan informasi publik dan

pengaduan masyarakat yang disediakan oleh BPK mengalami peningkatan, baik

dalam jumlah, bentuk maupun kualitas. Selain website resmi BPK

(www.bpk.go.id) dan PIK yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun di seluruh

Kantor Perwakilannya di Indonesia, pengajuan permintaan informasi,

pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi dapat pula disampaikan

masyarakat kepada BPK melalui berbagai cara yaitu melalui e-PPID, email resmi

e-PPID BPK, telepon dan faksimili PIK BPK, penyampaian bersurat kepada PPID

atau PIK BPK, maupun melalui PO BOX. BPK terus berupaya untuk membuka

seluas-luasnya akses publik kepada BPK, untuk menjamin pemenuhan hak

mendapatkan informasi bagi masyarakat. 

Pada tahun 2018, BPK telah membuat media penyampaian permintaan informasi

publik, pengaduan masyarakat, dan penyampaian keberatan atas informasi

secara online melalui website https://e-ppid.bpk.go.id. 

Gambar 4. Aplikasi Permohonan Informasi 
dan Pengaduan Masyarakat Online (e-PPID)



Tahun 2020, BPK kembali melakukan inovasi dengan mengembangkan dan

mengkolaborasikan aplikasi pelayanan permintaan informasi dan pengaduan

masyarakat dari PPID Pusat ke seluruh PPID Perwakilan. Kolaborasi ini

diharapkan akan memudahkan para pemohon informasi dan pengadu di wilayah

kantor perwakilan untuk dapat menyampaikan permohonan informasi dan

pengaduan masyarakat secara mudah melalui e-PPID dan tepat sasaran (sesuai

satker yang melaksanakan pemeriksaan).

Platform online e-PPID (https://e-ppid.bpk.go.id) juga dikembangkan oleh BPK.

Untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempermudah akses informasi

publik, platform online e-PPID yang sebelumnya hanya ada pada BPK Pusat

telah di aplikasikan pada seluruh kantor BPK Perwakilan. Pengaplikasian ini

memungkinan koordinasi yang lebih kuat antara PPID Pusat dan PPID

Perwakilan. PPID Pusat dapat memantau semua permohonan informasi dan

pengaduan masyarakat yang masuk ke PPID Perwakilan melalui platform online

e-PPID dan dapat memberikan masukan jika diperlukan.

Peminta informasi publik dan pengadu dapat memperoleh informasi publik yang

dikehendaki maupun menyampaikan pengaduannya dengan mudah dan bebas

biaya. Anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

pelayanan informasi publik di BPK dibebankan pada anggaran BPK. 

Selain pengembangan aplikasi layanan informasi dan pengaduan internal, BPK

juga melakukan integrasi dengan layanan aspirasi pengaduan SP4N LAPOR. Hal

ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan pengaduan pelayanan publik di BPK

dengan Kementerian/Lembaga lain yang dirasa belum dikelola secara efektif dan

terintegrasi. Masing-masing Kementerian/Lembaga mengelola pengaduan secara

parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. 



Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi

suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan

alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi

dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan

pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Untuk itu, BPK melakukan

integrasi dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

untuk meningkatan kualitas pelayanan publik. 

Gambar 5. Aplikasi Pengaduan SP4N LAPOR!

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian

semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal

pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three),

Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). SP4N-LAPOR! telah

terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di

Indonesia.

C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID BPK PUSAT

TAHUN 2020

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PPID BPK melaksanakan 3 (tiga) fungsi

pelayanan informasi publik, yaitu pelayanan permintaan informasi publik,

pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan keberatan atas informasi. 



x

1. Pelayanan Permintaan Informasi Publik

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima

kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3)

informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain

di luar jenis informasi yang ada. 

Pada tahun 2020, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh PPID BPK

Pusat pada masing-masing kategori jenis informasi ditunjukkan pada Gambar 7.

Permintaan Informasi sebanyak 13.753

Pengaduan Masyarakat  sebanyak 268

Keberatan atas Informasi sebanyak 1

Jumlah Pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2020 sebanyak 14.022 dengan

rincian: 

Gambar 7. Jenis Permintaan Informasi
Dari Gambar 7 dapat

diketahui bahwa dari

13.753 permintaan

informasi yang masuk,

sebanyak 13.494

merupakan

permintaan atas jenis

informasi berkala 

Sepanjang tahun 2020, PPID BPK Pusat menerima pengajuan permintaan

informasi publik, pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi dengan

jumlah total seperti ditunjukkan dibawah ini.

(98,12%), sebanyak 5 permintaan (0,04%) merupakan permintaan atas informasi

dikecualikan, serta sebanyak 218 permintaan (1,59%) merupakan permintaan atas

informasi tersedia setiap saat dan sebanyak 36 permintaan (0.26%) merupakan

permintaan atas informasi lain-lain.



Permintaan informasi berkala yang diterima PPID BPK Pusat pada tahun 2020

merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian

besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah untuk digunakan sebagai

data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau thesis), pemberitaan, kajian, bahan

telaahan, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi,

peliputan, penelitian, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan,

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan, sumber bacaan,

serta untuk di jadikan database. Selain LHP, permintaan informasi berkala yang

diterima PPID BPK Pusat juga berupa informasi seputar penerimaan pegawai.

Permintaan informasi lain-lain yang diterima PPID BPK Pusat merupakan

permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok

dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti

permintaan informasi terkait permintaan menjadi narasumber, kunjungan dari

berbagai instansi ke BPK, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui

BPK, prosedur permintaan data di BPK, prosedur pengaduan, prosedur magang,

prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL)

di BPK, fieldtrip,konfirmasi dugaan penipuan, permohonan penelitian,

permohonan kerja, izin penyebaran kuesioner, pertanyaan terkait

seminar/workshop, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan

merupakan tanggung jawab BPK, seperti permohonan konsultasi terkait kontrak

kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum swasta, dan

lain sebagainya.

Pada tahun 2020, seluruh informasi yang masuk ke PPID BPK Pusat dan diterima

oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, workshop, FGD maupun

undangan sebagai narasumber atau pemateri, dicatat dan dilaporkan sebagai

informasi lain-lain. Dengan demikian, berdasarkan data pada Gambar 4, dapat

disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat

kepada PPID BPK Pusat adalah jenis informasi berkala.



b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2020, jumlah permintaan informasi dan keberatan atas informasi

yang diterima oleh PPID BPK Pusat melalui website/e-PPID, e-mail, surat/fax/PO

BOX maupun datang langsung ke PIK BPK Pusat adalah seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 8. 

                                             Gambar 8. Media Penyampaian Permintaan Informasi
Dari Gambar 8

dapat diketahui

bahwa terdapat

total 13.753

permintaan

informasi yang

masuk melalui

saluran

website/e-PPID, 

e-mail, surat/fax/PO BOX maupun datang langsung melalui PIK BPK Pusat.

Terdapat sebanyak 304 permintaan masuk melalui e-mail (2,21%). Sebanyak 6

permintaan informasi masuk melalui surat/fax/PO BOX (0,04%). Sebanyak 125

permintaan disampaikan ke PIK BPK Pusat (0,91%), dan sebanyak 13.318

permintaan informasi yang masuk melalui e-PPID (96,84%), sedangkan

permintaan masuk melalui website (0)%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa media penyampaian

permintaan informasi kepada PPID BPK Pusat yang paling banyak digunakan

oleh masyarakat adalah melalui E-PPID.

c. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik

permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi

menjadi LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan 



Dari total 13.753

permintaan

informasi yang

masuk pada

tahun 2020

melalui saluran

website/e-PPID,

email, surat/PO

BOX/fax, serta 

Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan

Informasi Publik lainnya; (2) informasi yang dikecualikan;  (3) Non Pemeriksaan;

dan (4) topik lain-lain. Pada tahun 2020, jumlah permintaan informasi

berdasarkan topik ditunjukkan pada Gambar 9.

        Gambar 9. Topik Permintaan Informasi

datang langsung ke PIK, terdapat sebanyak 13.469 permintaan terkait laporan

hasil pemeriksaan BPK (97,93%), 5 permintaan informasi terkait informasi yang

dikecualikan (0,04%), 154 permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori

topik permintaan informasi yang ada (1,12%), dan 125 permintaan informasi non

pemeriksaan (0,91%).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa topik informasi yang paling banyak

diminta pada tahun ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

(97,93%).  

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi syarat

dan ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon

informasi. PPID BPK Pusat telah memproses seluruh permintaan informasi yang

masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh PPID BPK Pusat maupun

yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan

jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi

BPK yang lebih mendalam.



Pada tahun 2020, dari total 13.753 permintaan informasi yang masuk, sebanyak

13.741 permintaan informasi kepada BPK 99,91% permintaan dapat dipenuhi 

 dalam jangka waktu 1-10 hari. Sebanyak 8 permintaam informasi BPK (0,06%)

dapat dipenuhi dalam jangka waktu 11-17 hari, sedangkan sisanya sebanyak 4

permintaan informasi BPK (0,03%) dapat dipenuhi dalam jangka waktu lebih

dari 17 hari. Tingkat kecepatan PPID BPK RI Pusat dalam memenuhi permintaan

informasi ini menunjukkan komitmen PPID BPK RI Pusat dalam memberikan

pelayanan terbaik dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan

informasi publik.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Jenis pengaduan masyarakat

PPID BPK juga melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap

pengaduan masyarakat. PPID BPK menggolongkan pengaduan masyarakat yang

diterima menjadi 4 jenis pengaduan, yaitu pengaduan terkait bidang

pemeriksaan, pengaduan terkait bidang non-pemeriksaan, pengaduan terkait

informasi yang dikecualikan di BPK, dan pengaduan lain-lain yang tidak terkait

dengan tugas dan kewenangan BPK.

Pada tahun 2020, jenis-jenis pengaduan masyarakat yang diterima PPID BPK

Pusat seperti ditunjukkan pada Gambar 10.

                   Gambar 10. Jumlah Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan

informasi

seperti yang

ditunjukkan

pada Gambar

10, sepanjang

tahun 2020,

PPID BPK

Pusat 

menerima total sebanyak 268 pengaduan masyarakat. 



Pengaduan-pengaduan tersebut terdiri dari pengaduan terkait bidang

pemeriksaan BPK sebanyak 153 (57%) pengaduan. Pengaduan-pengaduan

tersebut terkait dengan laporan dugaan permasalahan pada pengelolaan

keuangan negara/daerah, dugaan penyalahgunaan dana desa, penyalahgunaan

wewenang, serta pengaduan-pengaduan lainnya yang meminta kepada BPK

untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Terdapat sebanyak 21 (8%) pengaduan masyarakat terkait bidang non-

pemeriksaan BPK yang diterima oleh PPID BPK Pusat pada tahun 2020.

Pengaduan-pengaduan ini terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik

BPK, pengaduan atas temuan dalam LHP BPK yang dinilai tidak sesuai, serta

pengaduan terkait pelayanan publik baik BPK Pusat maupun Perwakilan.

Pengaduan-pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik telah diteruskan ke

MKKE maupun Inspektorat Utama BPK, sedangkan pengaduan tentang temuan

pemeriksaan telah dikoordinasikan ke satuan kerja yang membidangi. Terkait

pelayanan publik, para pengadu sudah diberikan informasi mengenai tata cara

serta prosedur permintaan informasi dan pengaduan masyarakat oleh PPID

Pusat (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional).

Selain kedua pengaduan diatas, terdapat sebanyak 94 (35%) pengaduan yang

digolongkan ke dalam jenis pengaduan lain-lain karena bukan merupakan tugas

dan fungsi serta kewenangan BPK. Selain itu, pengaduan lain-lain juga berisi

pengaduan yang salah alamat atau tidak jelas isi aduannya. Atas pengaduan-

pengaduan tersebut, PPID BPK Pusat tidak dapat menindaklanjutinya dan akan

disimpan sebagai arsip.

Pada tahun 2020, terdapat setidaknya 4 (empat) topik pengaduan masyarakat

yang paling sering disampaikan kepada PPID BPK Pusat. Topik-topik pengaduan

tersebut beserta jumlahnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11.



                                              Gambar 11. Topik pengaduan masyarakat 
                                          yang paling sering muncul 

Sesuai

informasi pada

Gambar 11,

diketahui

bahwa pada

tahun 2020,

pengaduan

masyarakat

terkait dengan 

dugaan adanya penyelewengan dana APBN/APBD menjadi topik yang paling

banyak dilaporkan kepada BPK, yaitu sebanyak 50 (42%) untuk dugaan

penyalahgunaan dana APBD, dan 35 (29%) pengaduan untuk dugaan

penyalahgunaan dana APBN. Selain itu, dugaan penyalahgunaan dana desa

sebanyak 19 (16%) pengaduan dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 15 (13%)

pengaduan menjadi topik yang banyak diadukan. Selain itu, bersamaan dengan

pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, pada tahun

2020 ini pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan dana penanganan pandemi

Covid-19 juga mulai dilaporkan ke BPK. Para pengadu meminta kepada BPK

untuk dapat menindaklanjutinya melalui pelaksanaan pemeriksaan terhadap

objek yang dilaporkan tersebut.

b. Media penyampaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada PPID BPK Pusat dapat

disampaikan melalui beberapa media penyampaian pengaduan, yaitu website (e-

PPID), email, surat/fax, aplikasi mobile SIPADU, maupun datang langsung ke PIK

BPK. Pada tahun 2020, BPK membuka saluran pengaduan baru yang terintegrasi

dengan aplikasi pengaduan SP4N LAPOR. Pada tahun 2020, jumlah pengaduan

masyarakat yang disampaikan kepada BPK melalui tiap-tiap media ditunjukkan

pada Gambar 12. 



Dari Gambar 12

diketahui bahwa

terdapat total 268

pengaduan

masyarakat yang

telah diterima

PPID BPK Pusat

sepanjang tahun

2020.  Jumlah 

Gambar 12. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

tersebut terdiri dari 102 (48%) pengaduan yang diterima melalui website BPK (e-

PPID), 58 (27%) pengaduan yang diterima melalui email resmi PPID BPK Pusat,

18 (8%) pengaduan yang diterima melalui aplikasi mobile SIPADU, 18 (8%)

pengaduan yang disampaikan oleh pengadu langsung ke PIK BPK Pusat, serta

terdapat sebanyak 18 (9%) pengaduan yang disampaikan melalui surat kepada

PPID BPK Pusat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun

2019, aplikasi online e-PPID pada website BPK, merupakan media penyampaian

pengaduan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

menyampaikan laporan pengaduannya kepada BPK.

Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, apabila terkait dengan tugas dan

kewenangan BPK, isi pengaduan jelas, kronologis kejadian jelas dan

menyertakan peraturan perundangan yang relevan, serta menyertakan

bukti pendukung pengaduan yang memadai.

Pengaduan masyarakat digunakan sebagai informasi satker terkait di BPK,

apabila terkait dengan tugas dan kewenangan BPK, isi pengaduan jelas,

kronologis kejadian jelas dan menyertakan peraturan perundangan yang

relevan, namun bukti pendukung pengaduan kurang memadai.

c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

PPID BPK Pusat menanggapi setiap pengaduan masyarakat yang diterima

melalui pengelompokan ke dalam 3 (tiga) kategori tanggapan atas pengaduan

masyarakat sebagai berikut:



Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti, apabila tidak memenuhi

kriteria-kriteria yang dipersyaratkan pada poin nomor (1) dan (2).

 

Pada tahun 2020, dari total 268 pengaduan masyarakat yang diterima PPID BPK

Pusat, tanggapan PPID BPK Pusat terhadap pengaduan masyarakat yang

diterima seperti ditunjukkan pada Gambar 13. 

                                    Gambar 13. Tanggapan atas pengaduan masyarakat

ditindaklanjuti. Hal ini karena sebanyak 209 (78%) pengaduan yang dikirimkan

melalui berbagai media tersebut tidak memenuhi kriteria tanggapan atas

pengaduan masyarakat yang telah ditetapkan oleh PPID BPK Pusat. Selain itu,

terdapat sebanyak 28 (10%) pengaduan yang digunakan sebagai informasi bagi

satker terkait di BPK, dan hanya terdapat sebanyak 31 (12%) pengaduan

masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh PPID BPK Pusat. Pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh BPK dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Gambar 13

menunjukkan

bahwa sebagian

besar pengaduan

masyarakat yang

disampaikan

kepada PPID

BPK Pusat tidak

dapat 

 3. Keberatan atas Informasi

Pada tahun 2020, terdapat satu buah pengajuan keberatan atas informasi yang

diterima oleh PPID BPK Pusat (Lampiran 1). Keberatan atas informasi tersebut

sebagai berikut:



Isi permintaan:

Surat keberatan pemohon : -

Isi keberatan :

       Salinan Kesepakatan Bersama BPK RI dan Kejaksaan Agung RI tentang

       Tindak Lanjut Penegakan Hukum

         PPID Menolak memberikan Salinan Kesepakatan Bersama BPK RI

         dan Kejaksaan Agung RI tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum

         terhadap hasil Pemeriksaan BPK yang di duga mengandung unsur

         pidana dengan alasan berdasarkan Pasal 11 huruf (e) Peraturan BPK

         Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BPK

         MoU dikecualikasn sehingga dokumen diminta merupakan

         informasi yang dikecualikan, sehingga tidak dapat diberikan 

         kepada publik.

Jawaban BPK: 

Proses penyelesaian: 

        Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infor

        Informasi Publik dan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011  tentang

        Pengelolaan Informasi Publik dinyatakan bahwa MoU merupakan

        informasi yang dikecualikan.

        BPK telah menghubungi pihak yang bersangkutan untuk 

         memberikan penjelasan terkait alasan penolakan pemberian

         informasi serta memberikan link Peraturan BPK 3 Tahun 2011

         tentang Pengelolaan Informasi Publik untuk dapat diunduh secara

         mandiri oleh Pemohon Informasi. Pemohon informasi menyatakan

         puas dengan jawaban BPK.



D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik

dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan

menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK telah bekerja

sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan

melalui Surat Keputusan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 83 Tahun

2019 tentang Penanganan Pengajuan Keberatan. Hal ini berarti bahwa

pengelolaan informasi di lingkungan BPK selalu tunduk pada Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian,

seluruh permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun

keberatan atas informasi, khususnya yang masuk pada tahun 2020, dapat

ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai

kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan

informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon

informasi ataupun pengadu.  

Pandemi Covid-19 merubah aktivitas fisik menjadi aktivitas virtual, hal ini

terjadi juga dalam pelayanan informasi publik di BPK. PPID Pusat BPK (Biro

Humas dan Kerja Sama Internasional) dituntut untuk aktif dan inovatif

dalam menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi saat ini dengan kegiatan

pelayanan publiknya agar tetap optimal.

Masih banyaknya permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang

tidak jelas dan salah alamat. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk

meningkatkan sosialisasi ke-BPK-an kepada masyarakat (pemohon

informasi dan pengadu).

E.  KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2020, kendala

yang dihadapi oleh PPID BPK Pusat antara lain:



Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan terhadap adanya tata kelola

pemerintahan yang baik yang menjamin transparansi, akuntabilitas,

efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, menuntut Biro

Humas dan Kerja Sama Internsional untuk dapat terus melaksanakan

program-program pengenalan dan edukasi kepada masyarakat terkait kerja

dan kinerja BPK beserta produk-produk BPK, sehingga BPK dapat lebih

dikenal oleh masyarakat;

Kurangnya pemahaman terkait peraturan pengelolaan informasi publik

serta aturan pelaksananya yang mengakibatkan kewajiban badan publik

tidak dilaksanakan secara optimal sesuai aturan yang berlaku;

Adanya perbedaan interpretasi dalam penerapan peraturan terkait

keterbukaan informasi publik; serta;

Tindak lanjut satuan kerja terkait terhadap permintaan informasi publik dan

pengaduan masyarakat kadang masih memerlukan waktu yang terlalu lama

karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK.

Mengoptimalkan penggunaan saluran komunikasi online yaitu layanan

informasi online e-PPID, SIPADU, email, dan layanan pengaduan SP4N

LAPOR untuk memudahkan pemohon informasi maupun pengadu dalam

menyampaikan pengaduan dan permohonan informasi ke BPK;

Melakukan studi banding secara virtual ke Kementerian/Lembaga yang telah

memiliki sarana dan prasarana PIK yang memadai serta prosedur

pengelolaan informasi publik yang lebih baik;

Melaksanakan Rapat Koordinasi Kehumasan secara rutin untuk membahas

permasalahan-permasalahan terkait pelayanan informasi publik, serta

meningkatkan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan;

F. RENCANA AKSI

BPK berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi

publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah:



Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan

pelayanan informasi publik pada PIK di seluruh kantor BPK Perwakilan

melalui kegiatan supervisi PIK Perwakilan secara virtual maupun Forum

Group Discussion (FGD);

Melakukan koordinasi intensif dengan satker yang menindaklanjuti

pengaduan, mengingatkan tentang pengaduan yang harus di respon segera;

dan

Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Publik untuk membahas

informasi publik di BPK.



G. TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Kementerian/Lembaga yang telah

memiliki sarana dan prasarana PIK yang memadai serta prosedur pengelolaan

informasi publik yang lebih baik; 

Studi banding dilaksanakan secara virtual mengingat pandemi Covid-19 yang

masih belum berakhir. Kementerian/Lembaga yang menjadi tujuan studi banding

adalah Kementerian Keuangan, KemenpanRB, Ombudsman, dan KPK.

2. Memaksimalkan penggunaan website, e-PPID, serta media sosial BPK dalam

rangka penyebarluasan informasi terkait ke-BPK-an; 

Di masa pandemi Covid-19, BPK membatasi layanan informasi dan pengaduan

masayarakat secara fisik atau tatap muka. BPK terus mengoptimalkan layanan

online baik untuk mengurangi resiko penularan Covid-19.

Untuk itu BPK telah menyediakan platform online e-PPID (https://e-

ppid.bpk.go.id) pada salah satu menu-nya. Untuk meningkatkan pelayanan publik

serta mempermudah akses informasi publik, platform online e-PPID yang

sebelumnya hanya ada pada BPK Pusat telah di uji coba di aplikasikan pada dua

kantor BPK Perwakilan sebagai pilot project. Kedua perwakilan tersebut adalah

BPK Perwakilan Jawa Timur dan e-PPID BPK Perwakilan Sumatera Barat. Untuk

selanjutnya, platform online e-PPID telah terintegrasi pada seluruh Kantor

Perwakilan BPK.

Selama tahun 2020, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional telah mengadakan

sosialisasi harmonisasi website dan e-PPID Perwakilan secara virtual serta diskusi

online mengenai e-PPID.

3. Melaksanakan Workshop PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-

permasalahan terkait pelayanan informasi publik, serta meningkatkan

kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.



Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik ini, penguatan

pelaksanaan tugas dan fungsi PPID BPK menjadi kunci yang sangat penting. Hal

ini dapat didukung dengan pembaruan dan penyempurnaan yang terus menerus

terhadap perangkat teknis dan perangkat lunak pelaksanaan tugas PPID BPK,

serta penyelarasan tata kelola pelayanan informasi publik baik di lingkungan

BPK Pusat maupun BPK Perwakilan. 

Sejalan dengan perubahan organisasi dan pentingnya membangun sinergi

pelaksanaan tugas dan fungsi PPID BPK, maka Biro Humas dan Kerja Sama

Internasional telah melaksanakan kegiatan Workshop PPID BPK pada 21

Desember 2020 dengan tema Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan BPK. 

4. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan

pelayanan informasi publik pada PIK di seluruh kantor BPK Perwakilan baik

melalui kegiatan rapat koordinasi kehumasan maupun kegiatan supervisi PIK

Perwakilan.

Selama tahun 2020, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

menyelenggarakan berbagai kegiatan workshop, sosialisasi, maupun diskusi

secara virtual. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain FGD  Reputasi dan

Strategi Kehumasan BPK, sosialisasi harmonisasi website dan e-PPID

Perwakilan secara virtual, diskusi online mengenai e-PPID, dan  FGD terkait

aktivitas bermedia sosial  dengan peserta para pelaksana kehumasan BPK Pusat

maupun Perwakilan.



Lampiran 1. Daftar Keberatan atas Informasi Tahun 2020

No Isi Permintaan Informasi Media Permintaan
Klasifikasi 
Keberatan

Status 
Permintaan

Kategori 
Pemohon

Keterangan 

1 PPID Menolak memberikan Salinan Kesepakatan 
Bersama BPK RI dan Kejaksaan Agung RI tentang 
Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap hasil 
Pemeriksaan BPK yang di duga mengandung unsur 
pidana dengan alasan berdasarkan Peraturan BPK 
nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi 
Publik di BPK, sehingga dokumen diminta 
merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga 
tidak dapat diberikan kepada publik.

e-PPID Dikecualikan Selesai Badan Hukum Berdasarkan UU 
No. 14 Tahun 2008 
tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
dan Peraturan BPK 
No. 3 Tahun 2011 
tentang
Pengelolaan
Informasi Publik
dinyatakan bahwa
MoU merupakan
informasi yang 
dikecualikan.



Lampiran 2. Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh PPID BPK Pusat Tahun 2020

No Isi pengaduan Tanggal 

Pengaduan

Media Satker Terkait Status Keterangan

1 Laporan dugaan penyimpangan pada pengadaan barang/jasa di Perpustakaan 

Nasional RI

6-Jan-20 Surat AKN III Selesai Sudah dijawab

dengan Surat Keluar

PPID
2 Pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan DAK pada pelaksanaan

kegiatan rehabilitasi dan pembangunan pada beberapa SD, SMP dan SMA Negeri

di Kabupaten Lampung Utara TA 2019

7-9 Jan 2020 Website

(e-PPID)

AKN VI Proses Auditorat VI.A

3 Pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa pada 

beberapa Desa dan dugaan permasalahan pada peningkatan gedung Puskesmas 

Negara Ratu dan Madukoro di Kabupaten Lampung Utara

5-Jan-20 Website

(e-PPID)

AKN V Proses Auditorat 

Pengelolaan 

Pemeriksaan pada 

AKN V

4 Pengaduan dugaan manipulasi data/korupsi/penyimpangan oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

23-Jan-20 Website

(e-PPID)

AKN V, AKN VI, 

Perwakilan Lampung

Proses Auditorat V.B,

Auditorat VI.A

Perwakilan 

Lampung

5 Pengaduan terkait Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim (UIN Suska) Riau. Pengaduan yang dilaporkan atas pelanggaran :

1. UIN Suska telah melakukan mutase dan promosi pegawai tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan,

2. Telah dilaksanakan pengadaan barang/jasa pada bulan Januari 2020 yang belum

ada anggarannya,

3. Hingga 27 Januari 2020 UIN Suska masih berusaha melengkapi bukti
(mengadakan dokumen/alterasi/modifikasi) bukti belanja anggaran 2019 sebesar

Rp 1,7 M;

4. Saat ini, Tim Inspektorat Jenderal Kementrian Agama masih membantu dan

mendampingi UIN Suska Riau

28-Jan-20 Website

(e-PPID)

AKN V Selesai Sudah dijawab

dengan Surat Keluar

PPID



No Isi pengaduan Tanggal 

Pengaduan

Media Satker Terkait Status Keterangan

6 Pengaduan masyarakat terkait Indikasi Ketidakpatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan oleh beberapa kepala sekolah dan bendahara dalam

Pembangunan Gedung sekolah yang bersumber dari DAK APBN 2019 pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

30-Jan-20 Website

(e-PPID)

AKN VI Proses Auditorat VI.A

7 Pengaduan terkait dugaan permasalahan tata kelola dan pembelian limbah B3 yang 

dihasilkan oleh PT Krakatau Steel dan PT PBH

02-Feb-20 Surat AKN IV, AKN VII Selesai Sudah dijawab 

dengan Surat Keluar 

PPID

8 Pengaduan terkait dugaan permasalahan permasalahan pada program transmigrasi

150 keluarga di Dusun Sariputi SP4, Kecamatan Kobi, Maluku Tengah tahun 2013 

dan 2014, yang disebut masih belum mendapatkan beberapa fasilitas seperti lahan

usaha dan air bersih sampai dengan saat ini

02-Feb-20 Surat AKN III, AKN VI Proses Auditorat III.B

Auditorat 

Pengelolaan 

Pemeriksaan AKN 

VI
9 Indikasi Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Oleh Beberapa

Kepala sekolah dan bendara dalam Rehabilitasi Gedung sekolah SD Negeri

bersumber dana (DAK) APBN tahun 2019. Dinas pendidikan dan Kebudayaan

kabupaten lampung utara provinsi lampung

05-Feb-20 Website

(e-PPID)

AKN VI Proses Auditorat VI.A

10 Indikasi Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Oleh PPK dan 

PPTK dan Kontraktor dalam rehabiltasi bendungan way tebabeng bersumber dana 

(DAK) tahun 2019. Dinas Cipta karya sumber daya air lampung

10-Feb-20 Website

(e-PPID)

AKN V Proses Auditorat

Pengelolaan

Pemeriksaan pada

AKN V

11 Indikasi Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Oleh Beberapa

Kepala sekolah dan bendara Serta Panitia pembangunan Sekolahn P2S dalam

pembangunan dan rehabiltasi Gedung sekolah SD Negeri bersumber dana (DAK) 

APBN tahun 2019. Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten lampung

10-Feb-20 Website(e-

PPID)

AKN VI Proses Auditorat VI.A



No Isi pengaduan Tanggal 

Pengaduan

Media Satker Terkait Status Keterangan

12 Permohonan audit investigasi atas indikasi korupsi pada proyek sarana prasarana 

air baku sambas

16-May-20 Email AUI Selesai Sudah dijawab 

dengan Surat Keluar 

PPID
13 Pengaduan keberatan dugaan diskriminasi atas pemberhentian sebagai CPNS a.n 

Alde Maulana

23-May-20 Surat Biro SDM Selesai Sudah dijawab 

dengan Surat Keluar 

Atasan PPID

14 Pengaduan terkait dana desa Fadoro Kec. Sirombu Kab. Nias Barat, yang diduga 

diselewengkan oleh Kepala Desa Fadoro a.n. Famatoronia Hia 

11 Juni 2020 Surat AKN V Proses Auditorat 

Pengelolaan 

Pemeriksaan KN V

15 Pengaduan indikasi tindak pidana korupsi pada pembangunan infrastruktur di Kab. 

Lampung Selatan

11 Juni 2020 Surat AKN V Proses Auditorat 

Pengelolaan 

Pemeriksaan KN V

16 Somasi Pertama terkait keberatan atas atas LHP BPK Nomor 

40.C/LHP/XIX.PAL/052019 tanggal 24 Mei 2019 

11 Juni 2020 Surat Ditama Binbangkum Selesai Pengadu telah 

mencabut Somasi 

pengaduannya

17 Peningkatan Jalan Lameren-Lewak di Desa Lewak Kecamatan Alafan, Kabupaten

Simeulue yang diduga telah di PHO oleh dinas terkait, tetapi pekerjaan belum

selesai dan diduga dinas terkait telah menerimah uang sebanyak Rp. 900.000.000 

dari Syahrian (direktur PT.Toleransi Aceh)

13 Juli 2020 Website

(e-PPID)

AKN V Proses Auditorat

Pengelolaan

Pemeriksaan KN V

18 Keberatan atas pengenaan ganti kerugian oleh BPK pada Bendahara Pengeluaran

Pembantu UIN SUSKA Riau TA 2014

22 September 

2020

Website

(e-PPID)

AKN V Proses Auditorat V.A



No Isi pengaduan Tanggal 

Pengaduan

Media Satker Terkait Status Keterangan

19 Permohonan Audit Investigasi atas Laporan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2019 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur.

24 Oktober 2020 Website

(e-PPID)

Perwakilan Jawa

Timur

Proses Perwakilan Jawa

Timur

20 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di PT. Pegadaian (Persero) 5 Desember

2020

Email AKN VII Proses Auditorat VII.D

21 Pengaduan terkait keringanan denda temuan BPK atas pekerjaan paket revitalisasi

dan fasilitas infrastruktur Sanggar Seni Ayodya Pala Depok dan Rumah Seniman

Pangan Bekasi Tahun 2019

5 Desember 

2020

Website

(e-PPID)

AKN III Proses Auditorat III.B

22 Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dugaan permasalahan pada 

pembangunan Pasar Rakyat Modern eks Pasar Pelita Kota Sukabumi

22 Desember 

2020

PIK AKN V Proses Kepala Auditorat

Pengelolaan

Pemeriksaan KN V

23 Pengaduan Dugaan Penyimpangan Anggaran pada Proyek Rehabilitasi Jaringan 

Irigasi DI. Manganti Tahun Anggaran 2020

28 Desember 

2020

Email AKN IV Proses Auditorat IV. A


