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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1. LATAR BELAKANG 

Portal BPK adalah aplikasi yang disediakan oleh BPK kepada seluruh unit kerja BPK RI termasuk 
Kantor Perwakilan di Indonesia yang berguna untuk menyimpan dan menyebarkan informasi/data 
internal  yang dimiliki oleh unit kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan internal  sekaligus 
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai Undang-undang yang berlaku. Setiap 
konten pada laman portal sebenarnya bersifat seragam, namun dapat disesuaikan dan dikembang 
muatannya untuk tujuan masing-masing unit kerja sebagai user.  
Konten dan data-data yang termuat dalam Portal terdiri atas: 

No. Konten Deskripsi Data Pendukung 

1. Profil Menyajikan informasi mengenai SOTK Perwakilan Nama, NIP, pangkat, 
jabatan, unit organisasi, 
NPWP, NIK dan alamat 
email 

2. SDM Menyajikan tabel mengenai komposisi pegawai di 
Perwakilan yang didukung data rinci dari seluruh 
pegawai 

Data yang disajikan adalah 
NIP, nama, alamat email 
dan jabatan , dan terhubung 
dengan SISDM 

3. Sarpras Menyajikan informasi mengenai sarana prasarana 
Perwakilan 

Foto dan data umum 
mengenai: 
a. Gedung 
b. Prasarana dan sarana 

utama 
c. Rumah jabatan dan mess 
d. Prasarana dan sarana 

pendukung 
e. Kendaraan dinas 

4.  Anggaran  Menyajikan data mengenai anggaran dan realisasi 
Perwakilan 

Data anggaran dan realisasi 
selama 5 tahun dan tahun 
berjalan 

5. entitas Menyajikan informasi mengenai entitas di 
Perwakilan 

a. Jumlah entitas, jml 
provinsi/kab/kota 

b. Data ringkas profil 
entitas 

c. Data rinci entitas seperti 
pimpinan daerah, 
pimpinan DPRD, data 
administratif dan luas 
wilayah, laporan 
keuangan 5 tahun 
terakhir, tabel PDRB 
dan data penduduk 

d. Menyajikan link ke 
website entitas 

6. Pemeriksaan Menyajikan informasi mengenai kegiatan 
pemeriksaan 

a. Data RKP 
b. Tren opini 5 tahun 
c. Data LHP 3 tahun 
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terakhir (Keuangan, 
PDTT, Kinerja) 

d. LHP Kerugda 3 tahun 
terakhir  

7. Info Internal Informasi internal perwakilan Sesuai kebutuhan masing-
masing 

  

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPK Babel) memiliki komitmen untuk 
mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada pemerintah 
daerah (pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Dukungan tersebut 
diwujudkan melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan baik yang bersifat mandatory maupun 
kebutuhan atau permintaan dari masyarakat atau lembaga perwakilan. Pemeriksaan yang selama ini 
dilaksanakan BPK Babel telah dirancang secara seksama dan telah memperhatikan isu/informasi 
terkini, namun masih bersifat informal dan tidak terdokumentasikan bahan berita yang mendasari 
informasi itu dipertimbangkan, baik yang diperoleh dari media baik cetak maupun on line.  
Hal itu terjadi antara lain disebabkan kurangnya atensi dan tersedianya waktu bagi pemeriksa untuk  
untuk memonitor pemberitaan media. Di sisi lain BPK memiliki fasilitas sarana yang dirasa memadai 
untuk digunakan mendukung kegiatan pemeriksaan dalam hal menyebarkan atau menginformasikan 
pemantauan pemberitaan media, yaitu melalui portal dan email BPK.  
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut sekaligus dapat menjawab keingintahuan publik atas 
kebenaran isu yang mengemuka tersebut serta menaikkan citra positif BPK bagi masyarakat, maka 
dirancang kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dengan sumber dari pemberitaan di media 
dengan memanfaatkan fasilitas portal dan email BPK, yaitu pembuatan e-kliping dilengkapi analisis 
berita yang disebut sebagai monitoring kliping yang dimuat (upload) pada konten Info Internal, di 
menu Pojok Berita. Melalui praktik ini informasi yang diperoleh dari berita media tersebut diolah 
secara formil menjadi e-kliping yang dilengkapi analisanya untuk menjadi masukan atau 
pertimbangan dalam penentuan perencanaan pemeriksaan dan pengambilan sampel pemeriksaan yang 
dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. 
Namun kemudian timbul kendala bagi para pemeriksa untuk membuka membuka portal karena 
seringnya berada di luar kantor Perwakilan, sementara portal hanya bisa dibuka jika menggunakan 
jaringan intranet. Hal inilah yang memunculkan ide untuk mengirimkan email hasil e-kliping dan 
analisanya kepada para Ketua Tim ke atas (Ketua Tim Yunior, Ketua Tim Senior, Pengendali Teknis 
dan Kepala Subauditorat).  
Sehingga setelah data e-kliping dan analisisnya diupload dalam Portal, selanjutnya diemail kepada 
para Ketua Tim ke atas dan Kepala Subauditorat. 
 
2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pemanfaatan portal ini meliputi berita-berita yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan Negara/daerah dan pemberitaan BPK yang terdapat pada media lokal dan analisis berita.  
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3. TUJUAN 

Kegiatan ini bertujuan: 

a. Memudahkan pemeriksa memperoleh bahan pemberitaan media massa yang berkaitan dengan 
hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan Negara/daerah di wilayah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung 

b. Bahan pertimbangan dalam perencanaan pemeriksaan 
c. Mengarahkan pemeriksa dalam penentuan sampel pemeriksaan 
d. Meningkatkan kualitas pemeriksaan 
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BAB II 
PELAKSANAAN PENERAPAN PRAKTIK 

 
 

1. METODOLOGI 
a. Pembuatan kliping 

Petugas perpustakaan mengumpulkan bahan berita yang diperoleh dari media massa. Bahan 
berita harus memuat tema terkait BPK dan/ atau pengelolaan keuangan negara/ daerah di 
wilayah Provinsi Bangka Belitung. Bahan pemberitaan adalah harian dan bisa juga periodik. 
Selanjutnya bahan tersebut disunting dan disatukan/disusun dalam satu lembar halaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Melakukan Analisis Berita  
Petugas pengeloa (Personil In Charge/PIC) wajib mengenali berita sesuai konteksnya (terkait 
BPK dan pengelolaan keuangan Negara/daerah)termasuk isu-isu yang tidak biasa yang 
menjadi perhatian publik. Kemudian petugas wajib mengetahui mana berita yang merupakan 
fakta mana yang merupakan pendapat. Petugas pengelola wajib melihat cara pandang 
pemberitaan. Kemudian menuangkan analisisnya dalam bentuk matriks sebagai hasil analisis 
berita yang nantinya berfungsi sebagai monitoring berita. Output analisis diantaranya adalah 
bobot berita, konteks penyebutan dan jenis tulisan. 
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c. Upload kliping dan monitoring berita pada Portal BPK Babel 
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a. Pembuatan Analisis  
Setelah kliping dibuat selanjutnya dilakukan analisis (ringkasan berita) sebagai monitoring 
berita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Petugas pengelola mengirimkan data-data tersebut melalui email kepada Pemeriksa jenjang 
Ketua Tim ke atas serta Kasubaud 
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2. PELAKSANAAN PRAKTIK 
a. Sumber Daya yang Dibutuhkan 

1) SDM 
Dalam kegiatan ini dibutuhkan satu orang personil yang khusus menangani proses 
keseluruhan agar dapat dijamin keberlangsungan kegiatan sampai tahap akhir kegiatan. 

2) Sarpras 
Untuk menjamin kelancaran kegiatan ini harus dipastikan ketersediaan jaringan internet 
dan perangkat komputer yang memadai. Disamping itu langganan surat kabar dari 
beberapa media lokal dan nasional.  

3) Keuangan 
Dalam melakukan kegiatan penyusunan dan penyampaian ringkasan berita, tentunya 
membutuhkan media cetak dhi. berupa surat kabar. Sehingga perlu dilakukan 
berlangganan surat kabar yang menggunakan anggaran perwakilan.  
 

b. Perbedaan e-kliping dalam Sipuspa dan Portal 
Penggunaan kliping untuk membantu pemeriksa sebenarnya telah dilakukan melalui 
penjilidan kliping secara bulanan, sedangkan klipingnya sendiri akan dimuat (di-upload) 
dalam Sipuspa yaitu aplikasi perpustakaan. Penggunaan kliping secara manual sangat 
menyulitkan pemeriksa untuk memperoleh dan membacanya, sehingga melalui portal dalam 
hal ini Pojok Berita menjadi memudahkan mereka untuk mengakses dan menerima informasi. 
Perbedaan antara e-kliping dalam Sipuspa dan portal adalah pada Sipuspa tidak dilengkapi 
dengan analisa berita. Cara mengakses Sipuspa juga lebih rumit dibandingkan dengan portal.  
Namun pada prinsipnya sumber/bahan berita yang digunakan adalah sama. Oleh petugas 
pengelola e-kliping ini akan disimpan dalam file sharing perwakilan. Jika analisa berita diklik 
dalam portal akan langsung terhubung dalam file sharing tersebut. Tidak setiap hari akan 
diperoleh berita terkait hasil-hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan 
Negara/daerah, sehingga tidak setiap hari akan diberikan email kliping kepada pemeriksa. 
Pada saat pemeriksaan lapangan berlangsung, jika ditemukan berita terkait pengelolaan 
keuangan di daerah yang menjadi obyek pemeriksaan, akan segera diinformasikan oleh 
penerima email kepada pemeriksa di lapangan untuk menyertakan sebagai sampel 
pemeriksaan agar dapat diuji kebenaran beritanya. 
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BAB III 
HASIL DARI PRAKTIK 

 

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pemeriksa khususnya para Ketua Tim ke atas yang berperan 
penting dalam perencanaan strategis pemeriksaan baik dari perencanaan pemeriksaan yang akan 
dilaksanakan maupun perencanaan dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam hal ini penentuan sampel. 
Setelah berjalan beberapa waktu para Pemeriksa mulai merasakan manfaatnya, mereka merasa 
mendapatkan informasi yang dapat membuat pemeriksaannya lebih terarah, walaupun secara khusus 
belum pernah e-kliping ini menjadi fokus dalam perencanaan pemeriksaan dan pemeriksaan lapangan 
karena memang belum ada bahan berita yang memunculkan adanya kasus penyelewengan keuangan 
daerah yang perlu mendapat perhatian ataupun tuntutan masyarakat kepada BPK untuk mendalami 
kasus-kasus tertentu. 
Manfaat adanya e-kliping yang memberikan tambahan informasi bagi pemeriksa ini diakui melalui 
testimoni dari para Ketua Tim Senior diantaranya seperti berikut ini:   
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BAB IV 
HASIL PEMBELAJARAN 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan atas layanan pojok berita diperoleh hal-hal berikut: 
1. Added Value 

Penerapan kegiatan ini menambah wawasan pemeriksa mengenai perkembangan isu terkini yang 
mengemuka di masyarakat. Sehingga layanan pojok berita menawarkan kemudahan kepada 
pemeriksa dalam menentukan arah pemeriksaan untuk penyusunan perencanaan pemeriksaan dan 
penentuan sampel dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan. 
 

2. a. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan 
1) Komitmen dan Kompetensi Personil Pengelola (PIC) terhadap Pelaksanaan Tugas 

Hal ini sangat berpengaruh untuk proses kegiatan yang akan dilangsungkan berikutnya. 
Personil pengelola layanan pojok berita harus mampu memilah dan memilih berita yang 
dibutuhkan oleh pemeriksa dan memahami keterkaitannya dengan tugas dan fungsi BPK, 
serta mampu bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas karena menjadi tolok ukur 
kontinuitas pelaksanaan kegiatan. 

2) Kesadaran Pemanfaatan Portal 
Pemeriksa dalam hal ini merupakan pengguna utama dari layanan pojok berita harus 
meningkatkan penggunaan portal dalam kepentingannya terhadap kebutuhan berita terkait 
kegiatan pemeriksaan yang akan dijalankannya. Pada akhirnya pemanfaatan portal ini juga 
akan berdampak pada kenaikan pencapaian target IKU khususnya pada indikator kinerja 
‘pemanfaatan teknologi informasi’. 

b. Unsur Perubahan-perubahan yang terjadi 
1) Intensitas Penggunaan Portal Perwakilan  

Portal perwakilan akan semakin sering dikunjungi oleh pengguna. Dari yang sebelumnya 
layanan pojok berita belum menyediakan berita yang dibutuhkan oleh pemeriksa, melalui 
adanya  kegiatan ini, kemudahan layanan ini dapat diperoleh. Portal akan menjadi salah 
satu unsur yang tidak dilewatkan oleh pemeriksa untuk membantu mereka dalam mencari 
informasi. 

2) Kualitas Wawasan Pemeriksa 
Sebelum adanya kegiatan ini, pemeriksa tidak memiliki acuan/ arahan atas kondisi yang 
sedang mengemuka dan menjadi perhatian publik, namun setelah ada kegiatan ini 
pemeriksa mendapat masukan tentang hal-hal yang menjadi perhatian publik dan yang 
perlu mendapat respon BPK untuk menjawab keingintahuan publik, sehingga pemeriksaan 
lebih terarah karena lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
 

3. Hambatan dalam pelaksanaan 
Dalam menjalankan kegiatan ini seringkali ditemukan beberapa kendala yang dirasa cukup berarti 
untuk kelancaran dan keberlanjutan kegiatan. Kendala tersebut antara lain: 
a. Kelambatan jaringan internet 

Jaringan internet yang bisa digunakan untuk meng-upload dan membuka Portal adalah 
intranet, sementara pengguna jaringan intranet sangat besar sehingga seringkali terjadi 
kesulitan membuka portal dan lemahnya jaringan intranet dalam meng-upload data  
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Solusi yang sering dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upload data 
pada pagi hari sebelum para pegawai masuk dan sore hari setelah jam kerja agar lebih leluasa 
menggunakan jaringan   

b. Personil In Charge/ PIC (Petugas yang menangani) 
Petugas pengelola kegiatan ini biasanya adalah petugas perpustakaan yang memiliki tugas 
pokok membuat kliping dan memuatnya dalam Portal. Petugas perpustakaan ini berada 
dibawah subbag Humas dan Tata Usaha Perwakilan. Dalam beberapa situasi, petugas ini 
sangat sulit dipastikan kehadirannya setiap saat karena seringkali ditugasperbantukan dalam 
pemeriksaan, selain itu kurangnya personil penunjang di subbag Humas dan Tata Usaha 
Perwakilan menyulitkan untuk menunjuk seorang petugas perpustakaan dan adanya mutasi 
keluar petugas Perpustakaan.  
Solusi yang dilakukan adalah menambah staf subbag Humas dan TU atau melakukan gilir 
jaga perpustakaan. 

c. Keterbatasan modifikasi Portal 
User portal memiliki keterbatasan untuk melakukan modifikasi desain tampilan e-kliping agar 
terlihat lebih menarik. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Biro Teknologi dan 
Informasi Kantor Pusat, demikian juga jika ingin menambahkan tools statistic 
kunjungan/pengguna agar dapat terlihat jumlah pengguna yang membuka atau mengunduh e-
kliping tidak dapat serta merta dilakukan karena hanya bisa dilaksanakan dan seijin Biro TI, 
sesuai ketersediaan waktu dan personil Biro TI sendiri.   
Solusi yang dilakukan adalah meminta Biro TI untuk membantu merealisasikan modifikasi 
yang direncanakan. 

d. Kemudahan penggunaan dan penyederhanaan tampilan sukar dilakukan 
Misalnya dalam membuat hyperlink untuk menyederhanakan tahapan kegiatan, namun fitur 
ini tidak bisa difungsikan dalam Portal.  
Solusinya adalah berkoordinasi dengan Biro TI atas adanya kendala tersebut. 

e. Keterbatasan pemahaman atas pengelolaan TI 
Dalam hal ini dibutuhkan pegawai yang memiliki pemahaman yang memadai terkait 
pemanfaatan teknologi sehingga penyelengaraan layanan pojok berita dalam portal 
perwakilan dapat berlangsung secara efektif dan efisien 
Solusinya adalah meminta bantuan Biro TI untuk melakukan pelatihan secara rutin dan 
berkelanjutan 

 
4. Penyempurnaan Kegiatan   

Ada beberapa hal yang menjadi hasil evaluasi dalam pengelolaan e-kliping untuk 
menyempurnakan konten ini dari segi tampilan, penggunaan dan monitoring pengguna. Namun 
seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam mengelola kegiatan ini ditemukan beberapa kendala, 
maka perlu adanya keleluasaan bagi user untuk mendapatkan kewenangan dari Biro TI untuk 
dapat merealisasikan rencana-rencana penyempurnaan/pengembangannya serta selalu diberikan 
pelatihan rutin bagi user di Perwakilan untuk mengembangkan kemampuan mengelola portal. 
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BAB V 
KESIMPULAN 

 
Pelaksanaan e-kliping melalui Pojok Berita dalam Portal telah berjalan beberapa waktu di perwakilan 
Bangka Belitung. Tujuan dari pemanfaatan portal ini adalah mendukung pemeriksa mendapatkan 
informasi yang berguna dalam merencanakan pemeriksaan dan menentukan sampel sehingga 
diharapkan dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan memenuhi harapan publik 
(masyarakat) setempat.  
Selama ini kliping hanya menjadi kegiatan yang dikerjakan untuk memenuhi tugas pokok subbag 
Humas dan Tata Usaha Perwakilan, namun belum dipikirkan bagaimana hal ini bisa didorong untuk 
memberikan manfaat namun memudahkan pemeriksa untuk memperoleh informasinya. Memang 
tidak setiap saat akan ditemukan berita yang terkait dengan tema pokok yang ditentukan, bahkan 
kadang-kadang berita tersebut muncul pada saat yang tidak tepat, misalnya pada saat telah 
berakhirnya pemeriksaan, atau jenis pemeriksaan tidak sesuai, namun tidak mengurangi cara untuk 
memanfaatkannya jika e-kliping itu dibagikan dengan rutin dan memadai. Kegiatan ini juga menjadi 
bukti adanya sinergitas antar unit kerja di perwakilan yang bertujuan meningkatkan kualitas hasil 
pemeriksaan dan meningkatkan nama baik (citra) BPK di mata masyarakat. Keberhasilan atas 
penerapan kegiatan e-kliping ini tergantung pada ketertiban dan kedisiplinan PIC untuk memonitor 
berita yang mempunyai konteks sesuai yang ditetapkan untuk dibuatkan kliping dan para pemeriksa 
untuk menindaklanjuti informasi yang tersedia dari kliping yang diberikan dalam penugasan 
pemeriksaan. 
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Best Practice 

Percepatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

 

Tanggal  : 13 Juni 2019 

Satuan Kerja  : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

Kepala Satuan Kerja Pengusul  : Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni M.M., Ak. 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki peranan dan kedudukan yang strategis 
dalam mengawal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peranan 
dan kedudukan tersebut merupakan mandat yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU 
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud tersebut, terdiri atas pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan jenis 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan 
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 
Tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/ 
walikota atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
tahun anggaran (TA) tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan 
suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Hal tersebut dinyatakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta 
peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya ditetapkan pemerintah 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  

BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Keputusan BPK Nomor 5/K/I-
XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), serta aturan 
pendukungnya berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis 
(juknis) sebagai pedoman dalam pemeriksaan. Berbagai perangkat lunak 
tersebut,  memberikan dukungan supaya hasil pemeriksaan berkualitas dan 
bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, 
transparan, ekonomis, efisien, dan efektif.  

https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002156
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Selain berkualitas, LHP BPK diharapkan dapat diterima oleh entitas tepat waktu. 
Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
menyatakan bahwa LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD 
selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari 
pemerintah daerah (pemda).  

Pada Tahun 2014 dan 2015, penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2013 dan TA 
2014 ke entitas masih cenderung terlambat. Data tanggal penyerahan LKPD dan 
tanggal penyerahan LHP pada Tahun 2014 dan 2015, dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

Tabel 1. Jumlah hari penyerahan LHP Tahun 2014 dan 2015 atas LKPD TA 2013 dan 2014 

No. Entitas yang Diperiksa 

LHP Th 2014 atas LKPD TA 2013 LHP Th 2015 atas LKPD TA 2014 
Tgl 

Penyerahan 
LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 

1 Prov Sumatera Utara 21/03/2014 20/05/2014 60 19/03/2015 28/05/2015 70 

2 Kab Asahan 21/03/2014 20/05/2014 60 31/03/2015 26/05/2015 56 

3 Kab Batubara 17/03/2014 14/05/2014 58 23/03/2015 22/05/2015 60 

4 Kab Dairi 28/03/2014 16/07/2014 110 31/03/2015 22/05/2015 52 

5 Kab Deli Serdang 19/03/2014 16/05/2014 58 31/03/2015 28/05/2015 58 

6 Kab Humbang Hasundutan 24/03/2014 23/05/2014 60 24/03/2015 22/05/2015 59 

7 Kab Karo 27/03/2014 26/05/2014 60 23/03/2015 20/05/2015 58 

8 Kab Labuhanbatu 28/04/2014 26/06/2014 59 26/03/2015 22/05/2015 57 

9 Kab Labuhanbatu Selatan 24/03/2014 23/05/2014 60 02/04/2015 28/05/2015 56 

10 Kab Labuhanbatu Utara 21/03/2014 20/05/2014 60 10/04/2015 31/08/2015 143 

11 Kab Langkat 12/03/2014 09/05/2014 58 30/03/2015 29/05/2015 60 

12 Kab Mandailing Natal 24/03/2014 23/05/2014 60 31/03/2015 14/08/2015 136 

13 Kab Nias 24/03/2014 23/05/2014 60 10/03/2015 06/05/2015 57 

14 Kab Nias Barat 05/05/2014 28/08/2014 115 10/04/2015 24/08/2015 136 

15 Kab Nias Selatan 12/06/2014 12/11/2014 153 17/04/2015 10/09/2015 146 

16 Kab Nias Utara 16/04/2014 29/08/2014 135 27/05/2015 24/08/2015 89 

17 Kab Padang Lawas 19/05/2014 12/09/2014 116 25/05/2015 24/08/2015 91 

18 Kab Padang Lawas Utara 28/04/2014 29/08/2014 123 06/04/2015 04/06/2015 59 

19 Kab Pakpak Bharat 12/03/2014 09/05/2014 58 26/03/2015 23/05/2015 58 

20 Kab Samosir 24/03/2014 25/07/2014 123 26/03/2015 22/05/2015 57 

21 Kab Serdang Bedagai 05/03/2014 02/05/2014 58 09/03/2015 06/05/2015 58 

22 Kab Simalungun 21/02/2014 21/04/2014 59 26/03/2015 23/05/2015 58 

23 Kab Tapanuli Selatan 24/02/2014 25/04/2014 60 20/03/2015 28/04/2015 39 

24 Kab Tapanuli Tengah 28/03/2014 22/07/2014 116 30/03/2015 26/05/2015 57 

25 Kab Tapanuli Utara 27/03/2014 23/07/2014 118 23/03/2015 20/05/2015 58 

26 Kab Toba Samosir 05/05/2014 29/08/2014 116 18/05/2015 24/08/2015 98 

27 Kota Binjai 24/03/2014 23/05/2014 60 30/03/2015 27/05/2015 58 

28 Kota Gunungsitoli 24/04/2014 12/09/2014 141 27/03/2015 26/05/2015 60 
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No. Entitas yang Diperiksa 

LHP Th 2014 atas LKPD TA 2013 LHP Th 2015 atas LKPD TA 2014 
Tgl 

Penyerahan 
LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 

29 Kota Medan 24/03/2014 23/05/2014 60 30/03/2015 28/05/2015 59 

30 Kota Padangsidimpuan 19/03/2014 16/05/2014 58 30/03/2015 27/05/2015 58 

31 Kota Pematangsiantar 17/03/2014 16/05/2014 60 26/03/2015 22/05/2015 57 

32 Kota Sibolga 27/03/2014 11/07/2014 106 06/04/2015 04/06/2015 59 

33 Kota Tanjungbalai 28/03/2014 17/07/2014 111 06/05/2015 14/09/2015 131 

34 Kota Tebing Tinggi 03/03/2014 29/04/2014 57 06/04/2015 04/06/2015 59 

 
Pada Tahun 2014, terdapat 13 LHP atas LKPD TA 2013 yang terlambat 
diserahkan ke pemda. Jangka waktu penyerahan LHP atas LKPD TA 2013 ke 
entitas antara 57 s.d. 153 hari. LHP atas LKPD TA 2013 yang tercepat 
disampaikan ke entitas adalah LHP atas LKPD Kota Tebing Tinggi, yaitu 57 hari. 
Dan yang terlama adalah LHP atas LKPD Kabupaten Nias Selatan, yaitu 153 hari 
sejak LK unaudited diserahkan pemda kepada BPK, sebagaimana pada gambar 
berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Waktu penyerahan LHP Tahun 2014 atas LKPD TA 2013 

Pada Tahun 2015, terdapat 10 LHP atas  LKPD TA 2014 yang terlambat 
diserahkan ke pemda. LHP atas LKPD TA 2014 diserahkan ke entitas antara 39 
s.d. 153 hari. LHP atas LKPD TA 2014 yang tercepat disampaikan ke entitas 
adalah LHP atas LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu 39 hari. Dan yang 
terlama adalah LHP atas LKPD Kabupaten Nias Selatan, yaitu 146 hari sejak LK 
unaudited diserahkan pemda kepada BPK, sebagaimana pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Waktu penyerahan LHP Tahun 2015 atas LKPD TA 2014 

BPK Perwakilan Sumut mengalami kendala dalam pemenuhan sumber daya 
pemeriksaan, antara lain jumlah tenaga pemeriksa yang kurang memadai serta 
anggaran dana pemeriksaan yang terbatas. 

Jumlah entitas di Provinsi Sumut sebanyak 34 entitas, terdiri dari satu provinsi, 
delapan kota, dan 25 kabupaten. Apabila dalam satu tim pemeriksaan terdiri dari 
empat pemeriksa, yaitu satu ketua tim dan tiga anggota tim, maka BPK 
Perwakilan Sumut membutuhkan 136 pemeriksa (34 entitas x 4 pemeriksa). 
Dalam tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2016 s.d. 2018, jumlah pemeriksa di BPK 
Perwakilan Sumut tidak memadai, dengan data pada tabel berikut. 

Tabel 2. Data Pemeriksa Tahun 2016 s.d. 2018 

No. Jenjang Fungsional Kebutuhan 
Tersedia 

Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 

A. Ketua Tim 34 30 26 27 

1 Ketua Tim Senior (KTS)  6 6 7 

2 Ketua Tim Yunior (KTY)  24 20 20 

B. Anggota Tim 102 61 63 68 

1 Anggota Tim Senior (ATS)  31 28 31 

2 Anggota Tim Yunior (ATY)  30 35 37 

 Jumlah 136 91 89 95 

Kondisi jumlah pemeriksa yang kurang memadai, menyebabkan BPK Perwakilan 
Sumut tidak dapat melaksanakan pemeriksaan interim secara serentak di 34 
entitas. Beberapa Tim yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan interim 
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maupun terinci, besar kemungkinan segera berangkat kembali untuk melakukan 
pemeriksaan di entitas lain. LKPD unaudited yang telah diserahkan entitas, tidak 
dapat segera dilaksanakan pemeriksaan karena jumlah pemeriksa kurang 
memadai. Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan LHP atas LKPD 
terlambat diserahkan ke entitas. 

Anggaran pemeriksaan BPK Perwakilan Sumut pada Tahun 2017 dan 2018 
sebesar Rp18,13 milyar dan Rp19,25 milyar. Dari nilai tersebut, anggaran untuk 
pemeriksaan LKPD pada 34 entitas pada Tahun 2017 dan 2018 masing-masing 
sebesar Rp12,84 milyar dan Rp11,95 milyar. Anggaran dana pemeriksaan LKPD 
tersebut sudah termasuk anggaran untuk kegiatan konsinyering penyusunan 
LHP atas LKPD, dengan rincian pada tabel berikut. 

Tabel 3. Anggaran Dana Pemeriksaan Tahun 2017 dan 2018 

Output/Sub Output Satuan 
Output 

Th. 2017 Th. 2018 

Volume Anggaran (Rp) Volume Anggaran (Rp) 

102 LHP di BPK RI Perwakilan Sumut      

 001 LHP Laporan Keuangan LHP 34 12.837.618.000 31 11.949.676.000 

 002 LHP Kinerja LHP 4 1.340.794.000 2 669.920.000 

 003 LHP DTT LHP 1 252.812.000 2 611.025.000 

 004 LHP Banparpol LHP 34 600.982.000 34 616.312.000 

091 LHP Oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK LHP   3 2.229.205.000 

142 Laporan Pemantauan di BPK RI Perwakilan      

 001 Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Laporan 68 1.701.982.000 68 1.726.684.000 

 002 Pemantauan Tindak lanjut Laporan 68 471.036.000 68 487.288.000 

085 Rumusan Bahan Pendapat Rumusan 2 44.128.000 2 35.636.000 

086 Layanan Administrasi Pemeriksaan Laporan 12 644.263.000 12 718.708.000 

088 Sumbangan IHPS Sumbangan 2 213.832.000 2 202.834.000 

174 Laporan Profil Entitas Laporan 2 19.900.000 2 8.609.000 

 Jumlah  227 18.127.347.000 226 19.255.897.000 

Kondisi anggaran dana pemeriksaan yang terbatas, mendorong BPK Perwakilan 
Sumut melakukan upaya percepatan penyusunan dan penyerahan LHP atas 
LKPD.   

LHP yang terlambat diserahkan ke entitas memiliki beberapa dampak sebagai 
berikut. 

a. Bagi satuan kerja (satker) BPK, nilai indikator kinerja utama (IKU) tidak 
tercapai; 

b. Bagi entitas:  

1) LHP BPK akan kehilangan moment karena rekomendasi dapat menjadi 
tidak relevan karena kondisi telah banyak berubah dengan adanya 
rentang waktu yang jauh antara pemeriksaan dengan rekomendasi; 

2) Kepala daerah berisiko terlambat menyampaikan rancangan peraturan 
daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban APBD, dimana sesuai 
Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, kepala daerah 
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menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK, selambat-lambatnya 
enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu 30 Juni tahun 
berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penyerahan LHP atas LKPD Pemprov Sumut Tahun 2014 dan 2015 

Gambar 3. Penyerahan LHP pada Tahun 2014 dan 2015 atas LKPD TA 2013 dan 2014 

Dalam upaya memenuhi amanat UU untuk dapat menyerahkan LHP secara tepat 
waktu, serta memberikan daya guna kepada entitas, mendorong BPK Perwakilan 
Provinsi Sumatera Utara (BPK Sumut) menerapkan praktik percepatan 
penyerahan LHP kepada entitas. 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup usulan best practice adalah penyerahan LHP pada Tahun 2014 s.d. 
2018 atas LKPD TA 2013 s.d 2017. Upaya percepatan penyerahan LHP atas LKPD 
di BPK Sumut mulai dilaksanakan pada Tahun 2016, sehingga cakupan best 
practice yang disajikan meliputi dua tahun sebelum dilaksanakan s.d. Tahun 
2018. 

 

 

 

 

 

Gambra 4. Ruang Lingkup Best Practice 

 
3. Tujuan dari Best Practice yang Diusulkan 

Tujuan dari best practice ini untuk mempercepat proses pelaporan dalam 
pemeriksaan LKPD, sehingga penyerahan LHP atas LKPD dapat dilakukan sesuai 
dengan ketentuan, yaitu maksimal dua bulan sejak LKPD diserahkan oleh pemda. 
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4. Target Pelaksana Best Practice 

Target pelaksana best practice adalah Kepala Perwakilan (Kalan) selaku pemberi 
tugas pemeriksaan (PTP), Kepala Sub Auditorat (kasubaud) selaku pejabat 
struktural pemeriksaan (PSP), pejabat fungsional pemeriksa (PFP), yaitu 
pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim pada satker BPK Perwakilan, tim 
pengkaji hasil pemeriksaan (tim reviu opini), termasuk di dalamnya staf Sub 
Bagian (Subbag) Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU) Kalan 
selaku sekretaris tim reviu opini. 

 

B. PELAKSANAAN PENERAPAN PRAKTIK 

1. Metodologi Pelaksanaan Praktik 

Metodologi yang digunakan dalam praktik adalah melalui observasi dan 
pengalaman dari para pihak yang terlibat, yaitu Kalan, Kasubaud, pengendali 
teknis, ketua tim, dan anggota tim. 

Secara umum, tahapan pemeriksaan dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan. Pada tahap perencanaan pemeriksaan, seluruh Tim pemeriksaan 
LKPD pada BPK Sumut menerima arahan, yaitu penyeragaman dalam 
penyusunan temuan pemeriksaan (TP) dan fokus pada akun-akun yang menjadi 
pengecualian pada tahun sebelumnya. Pada tahap perencanaan, data dan 
dokumen pendukung berupa arahan kebijakan kalan secara tertulis, template 
temuan pemeriksaan, dan matriks akun-akun yang menjadi pengecualian pada 
LHP tahun sebelumnya. 

Berdasarkan PMP, penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan (KHP) 
merupakan bagian dalam tahap pelaporan pemeriksaan. Namun, dengan 
penerapan best practice ini, penyusunan KHP menjadi bagian dari tahap 
pelaksanaan pemeriksaan. Pada tahap pelaporan dilakukan optimalisasi reviu 
opini yang juga merupakan bagian dari percepatan proses pelaporan. Pada 
proses penyusunan laporan, terdapat tahapan dan waktu yang sistematis yang 
dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP).  

Dengan penerapan praktik di atas, proses pelaksanaan pemeriksaan dapat 
dilakukan lebih terarah, dan tahap pelaporan pemeriksaan dapat dipercepat. 
Sehingga, penyerahan LHP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan batas 
waktu yang ditetapkan. 

2. Praktik yang Dijalankan 

Praktik yang dijalankan BPK Sumut dalam percepatan penyerahan LHP atas 
LKPD, yaitu: 
a. Penyeragaman penyusunan temuan pemeriksaan (TP) dan arahan fokus 

pemeriksaan;  
b. Percepatan penyusunan KHP; 
c. Optimalisasi reviu KHP. 

3. Langkah-langkah Praktik yang Dijalankan 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya percepatan penyerahan 
LHP atas LKPD, sebagai berikut. 



 

Best Practice “Percepatan Penyerahan LHP atas LKPD”  8 
 

a. Penyeragaman Penyusunan TP dan Arahan Fokus Pemeriksaan 

Untuk beberapa permasalahan yang bersifat khusus dan menjadi current 
issues pada tahun berkenaan, Kalan memberikan arahan penyeragaman dalam 
penyusunan TP. Contoh penyeragaman TP tersebut, sebagai berikut. 

1) Penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen 
(P3D) dari pemkab kepada pemprov 

Pemerintah kabupaten/kota telah menyerahkan sebagian kewenangan 
kepada pemprov sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang telah 
diserahkan, yaitu: urusan pendidikan khususnya pengelolaan pendidikan 
sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK); 
urusan pemerintahan bidang pengawas ketenagakerjaan; dan urusan 
pemerintahan bidang kehutanan. 

Dokumen penyerahan P3D tersebut, belum disusun secara memadai, dan 
Pemprov Sumut belum melakukan validasi atas aset pemerintah 
kabupaten/kota yang akan diserahkan. Permasalahan tersebut, diangkat 
menjadi TP secara seragam untuk seluruh entitas di Pemprov Sumut. 

2) Pembagian insentif atas pajak penerangan jalan (PPJ) PLN belum sesuai 
ketentuan 

Pada realisasi belanja insentif pemungutan pajak daerah, besar insentif 
pemungutan pajak dan retribusi daerah tiap pemda rata-rata sebesar 5%. 
Dari realisasi belanja insentif tersebut, terdapat realisasi insentif dari PPJ. 
BPK berpendapat bahwa, untuk PPJ, pemda tidak masuk dalam definisi 
pemungut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga, dilakukan penyeragaman TP untuk 
mengangkat permasalahan terkait insentif PPJ.  

Kedua permasalahan di atas terjadi di seluruh pemda se-Pemprov Sumut, 
sehingga Kalan memberikan arahan kepada seluruh Tim pemeriksa LKPD 
untuk menyusun TP yang sama. 

Sedangkan untuk TP yang bersifat umum dan rutin setiap tahun terjadi, 
seperti temuan belanja modal berupa kekurangan volume dan keterlambatan, 
juga dibuatkan template TP untuk keseragaman penyajian. 

Selain penyeragaman penyusunan TP, Kalan juga memberikan arahan kepada 
Tim pemeriksa LKPD untuk melakukan pemeriksaan dengan fokus khusus 
kepada akun-akun yang menjadi pengecualian/salah saji material dalam 
pembentukan opini atas LKPD tahun sebelumnya. Arahan kebijakan tersebut, 
pada Lampiran I dan II. 

Penyeragaman penyusunan TP dan arahan fokus pemeriksaan dilaksanakan 
pada acara pengarahan Kalan kepada seluruh tim pemeriksa sebelum 
pemeriksaan interim dilaksanakan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut adalah Kalan, Kasubaud, dan seluruh tim yang terdiri dari pengendali 
teknis, ketua tim, dan anggota tim. Sarana yang diperlukan adalah auditorium 
dan LCD proyektor. Pada kegiatan tersebut, dana yang diperlukan adalah 
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untuk penyediaan konsumsi acara, menyesuaikan dengan durasi acara 
pengarahan. 

b. Percepatan Penyusunan KHP 

Tahap pelaporan pemeriksaan dimulai dengan penyusunan KHP sampai 
dengan penerbitan dan penyampaian LHP. Proses pelaporan pemeriksaan 
dapat dilihat pada gambar berikut. 
 

 

     

 

Penyusuna KHP Reviu KHP oleh 
Tim Reviu yang 
Dibentuk Kalan 

Koreksi WPJ/ PJ 
yang Akan 

Menandatangani 
LHP 

Penyampaian KHP 
& Perolehan 

Tanggapan Entitas 

Finalisasi KHP Persetujuan KHP 
dan Surat Keluar 

Penerbitan dan 
Penyampaian 

LHP 

Gambar 5. Tahap Pelaporan Pemeriksaan di BPK Sumut 

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan KHP merupakan bagian dari tahap 
pelaporan pemeriksaan. Dalam upaya percepatan penyerahan LHP, BPK 
Sumut telah menerapkan praktik penyusunan KHP pada tahap pelaksanaan 
pemeriksaan. 

Pada awal TA 2016, 2017 dan 2018, Kalan memberikan arahan kepada 
seluruh Tim pemeriksa LKPD, yaitu penyusunan KHP dilaksanakan pada saat 
pelaksanaan pemeriksaan lapangan berakhir. Sehingga, pada saat Tim 
pemeriksa kembali ke kantor untuk melakukan proses pelaporan 
pemeriksaan, KHP tersebut dapat langsung disampaikan kepada Tim Reviu 
untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan reviu. Setelah dibahas oleh Tim 
Reviu, KHP dikoreksi oleh Penanggung Jawab (PJ) atau Wakil Penanggung 
Jawab (WPJ) yang akan menandatangani LHP. PJ adalah Kalan, sedangkan WPJ 
adalah Kasubaud. Contoh KHP yang telah disusun pada saat tim selesai 
melaksanakan pekerjaan lapangan pada Lampiran III. 

Selain itu, setelah pelaksanaan pemeriksaan lapangan selesai dilakukan, 
seluruh Tim pemeriksa LKPD diberikan penugasan untuk melaksanakan 
konsinyering pelaporan pemeriksaan. Hal tersebut, bertujuan agar para 
pemeriksa yang tergabung dalam Tim pemeriksaan dapat fokus dalam 
melaksanakan pelaporan pemeriksaan. Sehingga, batas jangka waktu 
penyerahan LHP atas LKPD dapat terpenuhi. Instruksi dinas Kalan untuk 
melaksanakan konsinyering pada Lampiran IV. 

Percepatan penyusunan KHP mulai dilaksanakan pada minggu terakhir 
pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut adalah ketua tim dan anggota tim. Ketua tim menyusun KHP dengan 
supporting data dari para anggota tim. Pelaksanaan koreksi berjenjang 
dilaksanakan menggunakan LDC proyektor, sehingga KHP tidak perlu dicetak, 
namun cukup paperless menggunakan file berupa softcopy. Pada kegiatan 
percepatan penyusunan KHP, tidak terdapat pengeluaran dana pemeriksaan 
yang secara khusus untuk membiayai kegiatan tersebut.  
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c. Optimalisasi Reviu KHP 

Pada kegiatan optimalisasi reviu KHP, aktivitas best practice yang dilaksanakan 
adalah reviu substansi KHP, reviu opini, dan cross review. 

Dalam proses penyusunan LHP, koreksi, reviu berjenjang, dan pembahasan 
opini diubah menjadi koreksi dalam satu waktu pembahasan. Untuk 
meningkatkan kualitas, serta mempercepat proses pelaporan pemeriksaan, 
BPK Sumut melakukan reviu substansi KHP dan reviu opini dalam waktu yang 
bersamaan.  

Tim pemeriksa telah menyiapkan KHP pada saat tiba di kantor dari pekerjaan 
lapangan. Dikarenakan KHP telah selesai disusun pada saat kembali, maka 
Tim pemeriksa tinggal menyiapkan berkas pendukung untuk pembahasan 
opini. Sebagaimana diatur dalam prosedur reviu opini BPK Sumut, terdapat 
enam berkas kertas kerja pemeriksaan (KKP) untuk pembahasan opini, yaitu 
1) penetapan nilai risiko, 2) perhitungan materialitas tingkat laporan, 3) 
perhituangan materialitas tingkat akun, 4) form analisis pengaruh temuan 
terhadap opini, 5) form perumusan opini, dan 6) konsep lembar opini. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dokumentasi Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan LHP atas LKPD 

Substansi KHP dan opini yang telah direviu oleh Tim Reviu, selanjutnya 
dikoreksi oleh PJ atau WPJ sebagai penandatangan LHP. Untuk 
mempersingkat waktu, koreksi KHP oleh PJ dengan cara KHP ditayangkan 
melalui LCD proyektor oleh Tim pemeriksa. Koreksi KHP dilaksanakan pada 
saat itu juga, sehingga KHP dapat langusung dilakukan finalisasi. Kalan selaku 
PJ juga melakukan koreksi atas lembar opini LHP Buku I dan lembar resume 
pada LHP Buku II dan III. Praktik tersebut dapat memangkas banyak waktu 
yang diperlukan pada proses koreksi berjenjang. Contoh KHP yang telah 
direviu Kalan pada Lampiran V. 

Seluruh reviu KHP dilaksanakan di kantor perwakilan, kecuali untuk KHP atas 
LKPD Pemprov yang berpotensi mengalami perubahan opini, baik naik 
ataupun turun, reviu akhir KHP dilaksanakan di kantor pusat. Waktu yang 
diperlukan dalam reviu tersebut 3 s.d. 5 hari, termasuk hari perjalanan. 
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Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan Koreksi KHP atas LKPD oleh Kalan 
 

Untuk meminimalkan kesalahan aritmatika, setiap KHP yang telah selesai 
dikoreksi dan direviu, dibuat telstruk. KHP beserta hasil telstuk diserahkan ke 
Tim lain yang telah ditunjuk untuk dilakukan cross review. 

Pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 BPK Sumut membentuk tim perencana dan 
pengkajian hasil pemeriksaan, sebagai berikut. 

1) Keputusan Kalan Nomor 35/K/XVIII.MDN/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 
tentang Tim Perencana dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan pada BPK 
Perwakilan Provinsi Sumut TA 2016; 

2) Keputusan Kalan Nomor 27A/K/XVIII.MDN/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 
sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Kalan Nomor 
35/K/XVIII.MDN/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tim Perencana dan 
Pengkajian Hasil Pemeriksaan pada BPK Provinsi Sumut TA 2017; 

3) Keputusan Kalan Nomor 15/K/XVIII.MDN/01/2018 tanggal 26 Januari 
2018 tentang Tim Perencanaan dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan pada 
BPK Perwakilan Provinsi Sumut TA 2018. 

 
Tugas Tim Reviu, antara lain sebagai berikut. 

1) Mengkaji hasil pemeriksaan dalam hal kesesuaian hasil pemeriksaan 
dengan kriteria yang digunakan, kesesuaian hasil pemeriksaan dengan 
rekomendasi yang diusulkan, serta kelayakan temuan pemeriksaan untuk 
dimuat dalam LHP BPK; 

2) Melakukan reviu atas konsep Opini LHP BPK yang diusulkan Tim 
Pemeriksa, dengan rincian kegiatan: 

a) Reviu atas pengaruh usulan koreksi audit yang tidak disetujui oleh 
pemda terhadap opini LHP BPK; 
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b) Reviu atas pengaruh temuan audit dalam laporan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan efektivitas SPI terhadap opini 
LHP BPK; 

c) Reviu atas kesesuaian format dan isis opini LHP BPK terhadap 
standar/pedoman yang berlaku. 

Rincian tim perencana dan pengkajian hasil pemeriksaan Tahun 2016,  2017, 
2018 pada tabel berikut. 
 

Tabel 4. Tim Perencana dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan TA 2016 

No. Nama Jabatan 

1 Vincentia Moli Ambar Wahyuni  Pengarah 

2 Andanu   Ketua 

3 Aris Laksono  Anggota 

4 Andri Yogama  Anggota 

5 Lyz Anita Evinora Butar Butar  Sekretaris 

6 Joseph Sinaga  Anggota 

7 Tonggo Melva Situmorang Anggota 

8 Widi Prasojo  Anggota 

9 Iffani Fakhriyati Anggota 

10 Marius Sirumapea Anggota 

 

Tabel 5. Tim Perencana dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan TA 2017 

No. Nama Jabatan 

1 Vincentia Moli Ambar Wahyuni  Pengarah 

2 Andri Yogama  Ketua 

3 Lyz Anita Evinora Butar Butar  Sekretaris 

4 Andanu  Anggota 

5 Nyra Yuliantina  Anggota 

6 Joseph Sinaga  Anggota 

7 Osa Namiko  Anggota 

8 Widi Prasojo  Anggota 

 

Tabel 6. Tim Perencana dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan TA 2018 

No. Nama Jabatan 

1 Vincentia Moli Ambar Wahyuni  Pengarah 

2 Andri Yogama  Ketua 

3 Jumakhir Sekretaris 

4 Andanu  Anggota 

5 Nyra Yuliantina Anggota 

6 Joseph Sinaga  Anggota 

7 Osa Namiko  Anggota 

8 Widi Prasojo  Anggota 

 
Dengan optimalisasi reviu konsep opini, jeda waktu antara kepulangan Tim 
pemeriksa dengan pelaksanaan reviu opini dapat dipersingkat, dan proses 

https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002156
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002001
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002001
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002547
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002997
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240003328
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002156
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002742
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240005304
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002001
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=060086341
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002547
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002997
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240003328
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002156
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002742
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240005304
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002001
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=060086341
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002547
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240002997
https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240003328
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pelaporan serta penyerahan LHP dapat dipercepat. SK Kalam tentang Tim 
Perencanaan dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan pada Lampiran VI. 

Berdasarkan perbandingan jarak waktu berakhirnya pemeriksaan lapangan 
dengan reviu konsep opini pada 34 entitas pemeriksaan Tahun 2016, 2017, 
dan 2018 diketahui sebagai berikut. 
1) Pada Tahun 2016, jeda waktu antara 5 s.d 21 hari kalender;  
2) Pada Tahun 2017, jeda waktu antara 0 s.d. 17 hari kalender; 
3) Pada Tahun 2018, jeda waktu antara 0 s.d. 9 hari kalender. 
Pelaksanaan reviu KHP dan opini pada Lampiran VII s.d. XIII. 

Jeda waktu berakhirnya pemeriksaan lapangan dengan reviu konsep opini 
pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 8. Jeda waktu antara Tim Kembali dengan Pelaksanaan Reviu Opini  

 
Kegiatan optimalisasi reviu KHP, dilaksanakan sejak Tim kembali ke kantor dari 
pekerjaan lapangan. Waktu yang diperlukan untuk reviu KHP disusun melalui jadwal 
dan juga dituangkan dalam SOP. Sejak LKPD diserahkan ke BPK, maka argo 60 hari 
penyerahan LHP telah aktif berjalan. Pemeriksaan di lapangan dilaksanakan selama 30 
hari, sehingga Tim pemeriksa kembali ke kantor dan mulai reviu KHP yaitu pada hari 
ke 32. Tim memiliki waktu paling lama 28 hari untuk menyusun laporan dan 
menyerahkan LHP atas LKPD ke pemda. 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan reviu KHP adalah tim pemeriksa, yang terdiri dari 
ketua tim dan anggota tim, serta pengendali teknis, tim perencana dan pengkajian hasil 
pemeriksaan (tim reviu opini), serta Kalan. Sarana dan prasarana yang diperlukan 
untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah ruang rapat dan LCD proyektor. Dana 
yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut adalah untuk kegiatan konsinyering 
penyusunan LHP. 
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4. Waktu Praktik Dilakukan 

Pratik best practice percepatan penyerahan LHP pada BPK Sumut dilakukan pada 
saat penyusunan LHP pada Tahun 2016, 2017, dan 2018. 

Kegiatan penyeragaman penyusunan TP dan arahan fokus pemeriksaan, 
dilaksanakan pada saat dilaksanakan pengarahan oleh Kalan kepada seluruh tim 
pemeriksa di auditorium. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebelum 
pelaksanaan pemeriksaan interim gelombang pertama. Pada saat pengarahan 
tersebut, disosialisasikan kebijakan pemeriksaan LKPD dari BPK pusat, dan 
beberapa kebijakan pemeriksaan untuk keseragaman penyajian TP dan fokus 
pemeriksaan di BPK Perwakilan. Kebijakan tersebut selanjutnya dinotulensikan 
dan dibagikan melalui whatsapp group (WAG). TP yang akan diseragamkan 
dibuatkan template TP. 

Percepatan penyusunan KHP dilaksanakan pada saat tim pemeriksa masih 
berada di lokasi entitas. Satu minggu sebelum pemeriksaan berakhir, ketua tim 
mulai menyusun KHP dengan supporting data dari anggota tim. 

Optimalisasi reviu KHP mulai dilaksanakan sejak hari pertama tim pemeriksa 
kembali ke kantor BPK. Reviu substansi TP, reviu opini, dan koreksi berjenjang 
dilaksanakan dalam satu waktu. Hasil reviu dan koreksi tersebut selanjutnya 
direviu oleh Kalan bersama dengan tim pemeriksa. Selanjutnya KHP dilakukan 
telstruk dan cross review. Tahapan penyusunan KHP beserta waktu yang 
diperlukan dituangkan dalam SOP. 

 

5. Pihak yang Terlibat  

Pihak yang terlibat dalam best practice percepatan penyerahan LHP adalah Kalan, 
Kasubaud, pengendali teknis, ketua tim, anggota tim, Tim Perencana dan 
Pengkajian Hasil Pemeriksaan (tim reviu opini), termasuk di dalamnya staf 
subbag humas dan TU Kalan selaku sekretaris tim reviu opini. 

Pada kegiatan penyeragaman penyusunan TP dan arahan fokus pemeriksaan, 
pihak yang terlibat adalah Kalan sebagai pemateri, kasubaud dan pengendali 
teknis sebagai pendukung pemateri, ketua tim dan anggota tim sebagai audience. 

Pada kegiatan percepatan penyusunan KHP, pihak yang terlibat adalah ketua tim 
dan anggota tim. Ketua tim sebagai pihak yang menyusun KHP, dan anggota tim 
yang memberikan supporting data berupa TP dan KKP.  

Pada kegiatan optimalisasi reviu LHP, seluruh pihak terlibat, yaitu Kalan, 
Kasubaud, pengendali teknis, ketua tim, anggota tim, tim reviu opini, dan staf 
subbag humas dan TU Kalan selaku sekretaris tim reviu opini. 

 

6. Implikasi terhadap Sumber Daya yang Harus Disediakan 

Best practice percepatan penyerahan LHP dapat mengatasi permasalahan 
keterlambatan LHP karena kekurangan jumlah personil auditor. Jumlah tenaga 
pemeriksa di BPK Sumut kurang ideal atau kurang memadai. Jumlah pemeriksa 
pada Tahun 2016, 2017. Dan 2018 masing-masing sebanyak 91 pemeriksa, 89 
pemeriksa, dan 95 pemeriksa. Dengan komposisi tiap tim terdiri dari empat 
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orang pemeriksa, maka Tim yang dapat dibentuk pada Tahun 2016, 2017, dan 
2018 masing-masing sebanyak 23 tim, 22 tim, dan 24 tim untuk 34 entitas 
pemeriksaan. Sehingga, pemeriksaan tidak dapat dilakukan serentak, namun 
dilakukan dua gelombang. Pemeriksaan gelombang kedua dilaksanakan setelah 
personil pemeriksaan gelombang pertama kembali ke kantor.  

Keterbatasan jumlah pemeriksa berpotensi adanya keterlambatan dalam 
penyerahan LHP. Atas kondisi tersebut, dengan memperhatikan kompleksitas 
dan risiko entitas, maka jumlah personil dan jumlah hari pemeriksaan 
disesuaikan. Untuk pemeriksaan dengan jumlah pemeriksa ideal, yaitu empat 
pemeriksa, maka jumlah hari pemeriksaan adalah 60 hari. Apabila jumlah 
personil pemeriksa di bawah empat orang, maka jumlah hari pemeriksaan 
diberikan lebih panjang antara 5 s.d. 10 hari. Pelaksanaan best practice 
percepatan penyerahan LHP mampu mengatasi permasalahan berkurangnya 
porsi jumlah hari penyusunan LHP yang disebabkan hari pemeriksaan di 
lapangan lebih panjang, yang merupakan konsekuensi apabila jumlah personil 
tim pemeriksaan tidak ideal. 

Pada best practice percepatan penyerahan LHP, memerlukan dana untuk 
kegiatan konsinyering. Kegiatan tersebut untuk mengoptimalkan penyusunan 
LHP dalam satu waktu, yaitu reviu substansi TP, reviu opini, koreksi KHP secara 
berjenjang, dan cross review antar tim pemeriksa. 

 

C. HASIL DARI PRAKTIK 

 Berdasarkan perbandingan antara data penyerahan LKPD oleh pemda 
(provinsi/kabupaten/kota) se-Sumatera Utara kepada BPK Sumut dengan 
penyerahan LHP atas LKPD oleh BPK Sumut kepada pemda (dhi. kepala daerah dan 
DPRD) pada Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018, sebagai berikut. 

1. Pada Tahun 2014 dan 2015, penyerahan LHP atas LKPD mengalami 
keterlambatan, yaitu dengan rentang waktu antara 73  s.d. 83 hari. Pada Tahun 
2014, dari 34 entitas di Provinsi Sumut, terdapat 13 LHP yang terlambat 
diserahkan ke pemda, yaitu LHP atas LHPD: 
a. Kabupaten Nias Selatan,  
b. Kota Gunungsitoli,  
c. Kabupaten Nias Utara,  
d. Kabupaten Padang Lawas Utara,  
e. Kabupaten Samosir,  
f. Kabupaten Tapanuli Utara, 
g. Kabupaten Padang Lawas, 
h. Kabupaten Tapanuli Tengah, 
i. Kabupaten Toba Samosir, 
j. Kabupaten Nias Barat, 
k. Kota Tanjungbalai, 
l. Kabupaten Dairi, 
m. Kota Sibolga. 

Sedangkan pada Tahun 2015, terdapat 10 LHP yang terlambat diserahkan ke 
pemda, yaitu LHP atas LKPD: 
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a. Kabupaten Nias Selatan,  
b. Kabupaten Labuhanbatu Utara,  
c. Kabupaten Mandailing Natal,  
d. Kabupaten Nias Barat,  
e. Kota Tanjungbalai,  
f. Kabupaten Toba Samosir,  
g. Kabupaten Padang Lawas,  
h. Kabupaten Nias Utara,  
i. Provinsi Sumut, 
j. Kabupaten Tapanuli Selatan. 

2. Pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 seluruh penyerahan LHP atas LKPD tidak 
mengalami keterlambatan, yaitu antara 30 s.d. 60 hari, atau rata-rata pada Tahun 
2016, 2017, dan 2018 sebanyak 55, 52, dan 52 hari. 

Pada Tahun 2016, penyerahan LHP atas LKPD yang tercepat adalah LHP 
Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu 49 hari. Dan yang terlama adalah LHP 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu 60 hari. 

Pada Tahun 2017, penyerahan LHP atas LKPD yang tercepat adalah LHP Kota 
Sibolga dan Kota Tanjungbalai, yaitu masing-masing 30 hari. Dan yang terlama 
adalah LHP Kabupaten Mandailing Natal, yaitu 58 hari. 

Pada Tahun 2018, penyerahan LHP atas LKPD yang tercepat adalah LHP 
Kabupaten Nias Selatan, yaitu 34 hari. Dan yang terlama adalah LHP Kabupaten 
Labuhanbatu, yaitu 58 hari. 

Dengan demikian, penerapan praktik percepatan penyerahan LHP yang telah 
dilakukan BPK Sumut pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 telah sesuai dengan 
ketentuan, yaitu maksimal dua bulan setelah LKPD diserahkan. Data tanggal 
penyerahan LKPD dan tanggal Penyerahan LHP Tahun 2016, 2017, dan 2018, dapat 
dilihat pada tabel dan grafik berikut. 
 

Tabel 7. Jumlah hari penyerahan LHP Tahun 2016, 2017, dan 2018 

No. Entitas yang Diperiksa 

Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10 11=10-9 

1 Prov Sumatera Utara 31/03/2016 26/05/2016 56 31/03/2017 24/05/2017 54 29/03/2018 24/05/2018 56 

2 Kab Asahan 15/04/2016 06/06/2016 52 31/03/2017 23/05/2017 53 12/03/2018 27/04/2018 46 

3 Kab Batubara 14/04/2016 06/06/2016 53 06/04/2017 30/05/2017 54 04/05/2018 29/06/2018 56 

4 Kab Dairi 02/06/2016 27/07/2016 55 31/03/2017 23/05/2017 53 29/03/2018 24/05/2018 56 

5 Kab Deli Serdang 07/04/2016 01/06/2016 55 06/04/2017 30/05/2017 54 29/03/2018 24/05/2018 56 

6 Kab Humbang Hasundutan 14/07/2016 05/09/2016 53 30/03/2017 23/05/2017 54 28/03/2018 24/05/2018 57 

7 Kab Karo 13/04/2016 06/06/2016 54 31/03/2017 23/05/2017 53 29/03/2018 24/05/2018 56 

8 Kab Labuhanbatu 14/07/2016 05/09/2016 53 06/04/2017 30/05/2017 54 19/03/2018 16/05/2018 58 

9 Kab Labuhanbatu Selatan 12/05/2016 11/07/2016 60 06/04/2017 30/05/2017 54 29/03/2018 24/05/2018 56 

10 Kab Labuhanbatu Utara 12/05/2016 30/06/2016 49 30/03/2017 23/05/2017 54 29/03/2018 24/05/2018 56 

11 Kab Langkat 05/04/2016 25/05/2016 50 31/03/2017 23/05/2017 53 29/03/2018 24/05/2018 56 
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No. Entitas yang Diperiksa 

Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

Tgl 
Penyerahan 

LKPD 

Tgl 
Penyerahan 

LHP 
∑ hari 

12 Kab Mandailing Natal 17/06/2016 15/08/2016 59 17/05/2017 14/07/2017 58 25/06/2018 06/08/2018 42 

13 Kab Nias 24/05/2016 21/07/2016 58 25/04/2017 16/06/2017 52 11/04/2018 30/05/2018 49 

14 Kab Nias Barat 27/05/2016 25/07/2016 59 30/05/2017 14/07/2017 45 23/04/2018 06/06/2018 44 

15 Kab Nias Selatan 27/05/2016 25/07/2016 59 22/05/2017 14/07/2017 53 03/05/2018 06/06/2018 34 

16 Kab Nias Utara 14/07/2016 05/09/2016 53 03/07/2017 03/08/2017 31 09/05/2018 29/06/2018 51 

17 Kab Padang Lawas 26/05/2016 21/07/2016 56 22/05/2017 14/07/2017 53 25/06/2018 06/08/2018 42 

18 Kab Padang Lawas Utara 13/05/2016 11/07/2016 59 28/04/2017 16/06/2017 49 29/03/2018 24/05/2018 56 

19 Kab Pakpak Bharat 13/04/2016 06/06/2016 54 29/03/2017 23/05/2017 55 29/03/2018 24/05/2018 56 

20 Kab Samosir 14/04/2016 06/06/2016 53 24/05/2017 14/07/2017 51 29/03/2018 24/05/2018 56 

21 Kab Serdang Bedagai 15/04/2016 06/06/2016 52 31/03/2017 23/05/2017 53 29/03/2018 24/05/2018 56 

22 Kab Simalungun 23/05/2016 21/07/2016 59 25/04/2017 16/06/2017 52 29/03/2018 24/05/2018 56 

23 Kab Tapanuli Selatan 31/03/2016 24/05/2016 54 29/03/2017 23/05/2017 55 29/03/2018 24/05/2018 56 

24 Kab Tapanuli Tengah 15/04/2016 06/06/2016 52 10/04/2017 30/05/2017 50 15/05/2018 10/07/2018 56 

25 Kab Tapanuli Utara 30/03/2016 24/05/2016 55 29/03/2017 23/05/2017 55 29/03/2018 24/05/2018 56 

26 Kab Toba Samosir 30/05/2016 27/07/2016 58 30/03/2017 23/05/2017 54 28/03/2018 24/05/2018 57 

27 Kota Binjai 31/03/2016 25/05/2016 55 31/03/2017 23/05/2017 53 28/03/2018 24/05/2018 57 

28 Kota Gunungsitoli 06/06/2016 01/08/2016 56 28/04/2017 16/06/2017 49 12/04/2018 30/05/2018 48 

29 Kota Medan 08/06/2016 04/08/2016 57 10/05/2017 05/07/2017 56 25/06/2018 06/08/2018 42 

30 Kota Padangsidimpuan 07/04/2016 01/06/2016 55 30/03/2017 23/05/2017 54 29/03/2018 24/05/2018 56 

31 Kota Pematangsiantar 31/03/2016 25/05/2016 55 29/03/2017 23/05/2017 55 28/02/2018 16/04/2018 47 

32 Kota Sibolga 29/07/2016 26/09/2016 59 12/07/2017 11/08/2017 30 23/04/2018 06/06/2018 44 

33 Kota Tanjungbalai 14/07/2016 05/09/2016 53 12/07/2017 11/08/2017 30 11/05/2018 29/06/2018 49 

34 Kota Tebing Tinggi 25/04/2016 20/06/2016 56 29/03/2017 23/05/2017 55 28/03/2018 24/05/2018 57 

 

Rata-rata 

  

55 

  

51 

  

52 
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Gambar 9. Jangka Waktu Penyerahan LHP Tahun 2016, 2017, dan 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Penyerahan LHP pada Tahun 2016 
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Gambar 11. Penyerahan LHP pada Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Penyerahan LHP pada Tahun 2018 

 

D. HASIL PEMBELAJARAN 

1. Faktor Pendukung Keberhasilan 

Faktor keberhasilan dalam penerapan praktik ini adalah komitmen pimpinan dan 
kerjasama yang baik dari pemeriksa. Selain itu, faktor yang mendukung adalah 
perencanaan yang matang dalam menentukan ketersediaan waktu pemeriksaan 
dalam setiap tim, serta ketersediaan pihak-pihak yang terlibat dalam reviu opini 
dan KHP. 

2. Unsur Perubahan yang Terjadi   

Praktik percepatan penyerahan LHP dilakukan dengan membuat keseragaman 
TP untuk kasus yang sama, serta pemberian arahan akun-akun yang menjadi 
fokus pemeriksaan. Sebagian tahap penyusunan laporan ditarik pada tahap 
pelaksanaan pemeriksaan, yaitu Tim pemeriksa kembali dari pekerjaan lapangan 
telah menyiapkan KHP yang siap untuk direviu. Selain itu, dilakukan optimalisasi 
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reviu KHP, yaitu reviu berjenjang dilakukan dalam satu waktu. Reviu opini 
bersamaan dengan reviu subsatnsi KHP. Selanjutnya koreksi KHP oleh PJ 
dan/atau WPJ selaku penandatangan LHP, dilakukan bersama dengan masing-
masing Tim pemeriksa. 

3. Hambatan dan Alternatif Solusi 

Hambatan maupun permasalahan yang ditemukan pada saat dilaksanakan best 
practice percepatan penyerahan LHP atas LKPD, antara lain sebagai berikut. 

a. Pada saat pemeriksaan terinci dan pemeriksaan interim gelombang kedua, 
para penanggung jawab pemeriksaan, wakil penanggung jawab pemeriksaan, 
serta pengendali teknis pemeriksaan tidak memiliki waktu untuk melakukan 
supervisi ke lapangan. Hal tersebut dikarenakan seluruh pejabat struktural 
dan fungsional tersebut melaksanakan tugas sebagai tim reviu opini.  

Sejak tim pemeriksa mulai kembali ke kantor BPK, reviu serta koreksi KHP 
mulai dilaksanakan. Tim reviu opini bekerja sepanjang hari melakukan reviu 
dan koreksi sesuai urutan kedatangan tim pemeriksa. Dalam hal ini, para 
personil tim reviu tersebut tidak mendapat surat perintah perjalanan dinas 
(SPPD) ke daerah. Kalan telah mengusulkan ke BPK pusat penambahan  uang 
lelah/honor bagi personil tim reviu opini sebagai pengganti tidak memperoleh 
SPPD ke daerah. 

b. Pelaksanaan langkah best practice percepatan penyerahan LHP atas LKPD 
berpotensi memberatkan bagi tim pemeriksa BPK yang menggunakan jasa 
KAP untuk dan atas nama BPK. Sebagian besar pemeriksa KAP tidak memiliki 
kemampuan menyusun TP dan LHP. Tiga unsur best practice ini, yaitu 
penyeragaman penyusunan TP, percepatan penyusunan KHP, dan optimalisasi 
reviu LHP, berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemeriksa 
KAP.  

Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan memperpanjang waktu 
pemeriksaan pada saat personil tim lengkap dari BPK. Misal, pemeriksaan 
interim dilaksanakan seluruhnya oleh tim pemeriksa BPK, selanjutnya pada 
pemeriksaan terinci dilaksanakan oleh tim pemeriksa KAP, baik sebagian 
maupun seluruhnya. Dalam hal ini, pada waktu pemeriksaan interim, tim 
diberikan waktu lebih panjang, karena tim pemeriksa BPK diharapkan telah 
menyusun TP, baik SPI (buku II) maupun kepatuhan (buku III). Pemeriksaan 
terinci mulai dilaksanan setelah LKPD diserahkan pemda. Jumlah hari 
pemeriksaan terinci dipersingkat karena konsep buku II dan buku III telah 
disusun. Alokasi sumber daya untuk melakukan penyempurnaan buku II dan 
III, serta memeriksa buku I. Jumlah hari pekerjaan lapangan dialihkan untuk 
menambah jumlah hari penyusunan laporan. 

c. Pelaksanaan langkah best practice percepatan penyerahan LHP atas LKPD 
belum dapat menghilangkan kesalahan pada akurasi angka dan konsistensi 
penyajian data. Namun demikian, dari tahun ke tahun mengalami penurunan 
karena pelaksanaan reviu dan koreksi berjenjang dilaksanakan dalam waktu 
bersamaan. Sedangkan LHP atas LKPD mampu diserahkan secara tepat waktu. 

Pada awal diterapkan pada Tahun 2016, sesuai hasil koreksi Direktorat 
Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan (EPP), diketahui bahwa pada 
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Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016, LHP yang telah 
diserahkan sebanyak 28 LHP dari keseluruhan 34 entitas di Provinsi Sumut. 
Dari 28 LHP tersebut, terdapat 15 kesalahan akurasi angka dan 63 kesalahan 
pada konsistensi.  

Pada IHPS I Tahun 2018, seluruh LHP atas LKPD telah diserahkan kepada 34 
pemda di Provinsi Sumut. Dari 34 LHP tersebut, terdapat 21 kesalahan akurasi 
dan delapan kesalahan pada konsistensi.  

Pada awal diterapkan pada Tahun 2016, untuk meminimalkan kesalahan 
aritmatika, Kalan memberikan pengarahan bahwa hasil koreksi yang 
mengakibatkan perubahan angka, perlu dicek di sembilan tempat, yaitu di 
judul TP, sub judul temuan, kondisi, akibat, rekomendasi, tabel, lampiran, 
lembar opini/resume, dan di daftar isi. Saat ini, pada lampiran Kebijakan 
Pemeriksaan LKPD TA 2018 telah disediakan check list review LHP untuk 
mengantisipasi adanya kesalahan akurasi, konsistensi, maupun kesalahan 
lainnya. Check list review LHP dituangkan pada SOP. 

 

E. KESIMPULAN 

 Praktik percepatan penyampaian LHP atas LKPD di BPK Sumut telah 
berhasil mendorong BPK menyampaikan LHP secara tepat waktu sebagaimana 
diatur dalam ketentuan. Hal tersebut bermanfaat bagi entitas, yaitu kepala daerah 
dapat menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat 
waktu.  

 Praktik percepatan penyampaian LHP ini dapat dipertimbangkan sebagai 
best practice dengan beberapa alasan: 

1. Praktik tersebut telah terbukti berhasil diterapkan di BPK Sumut; 
2. Terobosan yang dilakukan bersifat efektif dan berhasil mencapai tujuan, yaitu 

penyerahan LHP atas pemeriksaan LKPD tepat waktu; 
3. Praktik yang diusulkan secara teknis dapat dipelajari dan diimplementasikan di 

tempat lain; 
4. Praktik yang diusulkan memiliki potensi untuk direplika dan diadaptasi oleh 

satker lain yang memiliki tujuan yang sama; 
5. Praktik yang diusulkan memiliki tujuan, metode, dan prosedur yang jelas; 
6. Out put atas penggunaan metode dan prosedur yang diusulkan dapat diukur 

secara objektif, yaitu tingkat penyelesaian TLHP. 
 

Rekomendasi bagi unit kerja BPK Perwakilan yang akan mengadopsi praktik 
tersebut, agar didukung perencanaan yang matang. Pemeriksaan didahului dengan 
pemeriksaan interim dan didukung ketersediaan SDM yang memadai. Hal tersebut 
dilakukan agar Tim dapat menyampaikan konsep LHP setelah pekerjaan lapangan 
selesai.  
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F. DAFTAR PUSTAKA 

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara; 

4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 

6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara; 

8. Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Panduan Manajemen 
Pemeriksaan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI KEPADA PEGAWAI BPK PERWAKILAN 
PROVINSI ACEH MELALUI OPTIMALISASI LAYANAN, SARANA DAN PENERAPAN 

DIGITAL LIBRARY 
 

 
Tanggal : 20 September 2018 
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
Kepala Satuan Kerja Pengusul : Kepala Perwakilan 

 
 
A. Pendahuluan 

 
1. Latar Belakang 

Sesuai dengan Pasal 409 ayat (1) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan 
Pemeriksa Keuangan, Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala 
Perwakilan (Subbagian Humas dan TU Kalan) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
di bidang kehumasan  yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 
mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang 
dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam 
rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh.  

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu 
dan biaya ringan. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPK telah 
menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik. 
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID 
dan PIK. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan BPK tersebut, Sekretaris Jenderal 
BPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, 
Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan 
oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksana pengelolaan dan 
pelayanan informasi publik dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa PIK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PIK Pusat dan PIK Perwakilan.  

 
Untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang, Peraturan BPK, dan SK Sekjen 

terkait informasi publik tersebut, Kepala Perwakilan membentuk Tim Pengelola PIK pada 
Perwakilan Provinsi Aceh yang bertugas melaksanakan pelayanan atas permintaan 
informasi publik, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua, sekretariat, 
supervisor bidang TI dan database informasi, supervisor bidang pelayanan informasi 
publik, petugas Teknologi Informasi, petugas Database informasi, petugas back office, 
petugas front office, dan petugas via media.   
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BPK Perwakilan Provinsi Aceh memiliki 24 entitas  yang terdiri dari 23 entitas 
kabupaten/ kota dan 1 entitas provinsi. Luasnya cakupan wilayah kerja tersebut  
menyebabkan kebutuhan akan informasi hasil pemeriksaan menjadi cukup tinggi, antara 
lain berasal dari Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
media, mahasiswa/pelajar, dan perorangan. Kondisi tersebut menuntut PIK BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan informasi yang 
memuaskan.  

 
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tersebut, PIK mengalami beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 
a. Adanya batas waktu pelayanan informasi publik yang ditetapkan dalam UU, 

sedangkan PIK belum memiliki sistem monitoring yang dapat memantau setiap tahap 
pelayanan permohonan informasi;  

b. Koordinasi antar petugas PIK belum memadai karena pemberian informasi dan 
tindakan yang dilakukan masing-masing petugas PIK dalam melaksanakan pelayanan 
belum dicatat secara memadai sehingga berpotensi terjadinya komunikasi yang 
berbeda ke pemohon; 

c. Sebagian besar permintaan informasi publik ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
selama ini mengenai LHP LKPD, dan seringkali terdapat pemohon informasi yang 
meminta informasi LHP LKPD dalam jumlah banyak, sehingga Kepala Perwakilan 
sebagai PPID memberikan disposisi untuk selektif dan berhati-hati dalam pemberian 
informasi. Hal itu menyebabkan petugas PIK harus berhati-hati dalam melaksanakan 
verifikasi dokumen dan dalam berkomunikasi dengan pemohon untuk melakukan 
konfirmasi terkait tujuan penggunaan informasi.  

d. Terdapat pemohon yang mengajukan permohonan informasi LHP untuk digunakan 
sebagai bahan penelitian, antara lain mahasiswa. Namun informasi yang diminta 
terkadang tidak relevan dengan tujuan dan lingkup penelitian dalam proposal 
penelitian yang disampaikan ke BPK.  

e. Selama ini informasi yang telah disampaikan kepada pemohon informasi tidak pernah 
ada pertanggungjawabannya, sehingga tidak diketahui apakah informasi yang telah 
diberikan memang telah digunakan oleh pemohon sesuai dengan tujuan yang telah 
disampaikan sebelumnya.   

 
Selain tugas menyediakan informasi kepada publik, Subbagian Humas dan TU Kalan 

juga memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan di lingkup BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh sesuai kaidah pengelolaan perpustakaan yang berlaku, guna mendukung 
pemanfaatan perpustakaan secara optimal dan pelayanan perpustakaan yang prima.   

 
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan perpustakaan khusus yang 

memiliki fungsi sebagai pusat informasi referal dan penelitian sesuai bidang subjeknya 
serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Namun, 
perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh masih belum memenuhi syarat sebagai 
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sebuah perpustakaan khusus berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Beberapa 
permasalahannya adalah sebagai berikut:  
a. Angka kunjungan ke perpustakaan rendah (rata-rata kurang dari 5 orang setiap 

harinya).  
b. Jumlah judul koleksi perpustakaan masih sedikit yaitu sebanyak 775 judul dan 

mayoritas merupakan koleksi lama yang tidak update. Jumlah ini masih dibawah SNP 
yaitu minimal 1000 judul. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak adanya 
anggaran untuk pengadaan koleksi buku perpustakaan semenjak tahun 2012, sehingga 
pengadaan koleksi buku perpustakaan hanya berasal dari hibah Biro Humas dan 
Kerjasama Internasional.  

c. Jumlah judul koleksi perpustakaan yang sesuai dengan subyek/disiplin ilmu BPK 
sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara (judul tema terkait auditing, akuntansi, 
ekonomi, keuangan dan hukum) sebanyak 236 judul. Angka ini masih dibawah SNP 
yaitu minimal 60% dari koleksi keseluruhan (minimal 465 judul).  

d. Jurnal elektronik atau ebook yang sudah dilanggan oleh BPK melalui sistem 
perpustakaan (SIPUSPA) tidak dapat diakses di perpustakaan dikarenakan kurangnya 
sarana berupa komputer dan akses wi-fi di perpustakaan.   

e. Ruang Perpustakaan tidak dapat dibuka sesuai jadwal yang seharusnya dikarenakan 
kurangnya personil yang khusus ditugaskan untuk mengelola perpustakaan.   

 
Melihat kondisi ini menimbulkan sebuah gagasan untuk menyatukan fungsi PIK 

dengan Perpustakaan dalam hal penyediaan informasi khusus terkait LHP LKPD, dengan 
tetap memperhatikan ketentuan tentang pemberian akses atas informasi kepada publik, 
yang berlaku di internal BPK. Dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut, tentu saja 
pelayanan pada perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga harus ditingkatkan 
terlebih dahulu. Sehingga diperlukan sebuah area perubahan yang harus dilakukan oleh 
Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, yaitu melalui “Peningkatan 
Layanan Informasi kepada Pegawai dan Stakeholder BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
melalui Optimalisasi Layanan, Sarana dan Penerapan Digital Library.” 

 
2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 
Peningkatan layanan informasi kepada pegawai dan stakeholder BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh melalui optimalisasi layanan, sarana dan penerapan digital library 
bertujuan: 
1) Meningkatkan kepuasan Pegawai BPK dalam hal kelengkapan, kecepatan, 

kemudahan, keramahan, kenyamanan dalam memperoleh informasi dan layanan 
pengelolaan perpustakaan.  

2) Meningkatkan kepuasan masyarakat yang meminta informasi publik terkait LHP 
LKPD.  

 
3) Meningkatkan layanan pengelolaan perpustakaan secara keseluruhan sesuai 

dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintahan serta dapat 
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menjadi sumber informasi penelitian utama terkait pemeriksaan keuangan 
negara/daerah di Banda Aceh.  

 
b. Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktik ini adalah:   
1) Tersedianya Instruksi Kerja Verifikasi Permohonan Informasi dan Monitoring 

Pelayanan Informasi Publik, yang mengatur tata cara verifikasi pemohon 
informasi untuk memastikan bahwa pemohon, informasi yang dimohonkan dan 
tujuan penggunaan informasi tidak melanggar ketentuan yang berlaku;  

2) Tersedianya Instruksi Kerja Akses Informasi Publik berupa Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komputer 
Perpustakaan, yang mengatur tata cara pemerolehan informasi yang dibutuhkan 
oleh publik;  

3) Tersedianya prosedur kerja petugas perpustakaan untuk peminjaman dan 
pengembalian hardcopy LHP di Perpustakaan;  

4) Tersedianya Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik;  
5) Tersedianya digital library berupa BPK Aceh Library & Information Center 

sebagai sebuah sarana untuk mengakuisisi, mengorganisasikan, menyimpan, dan 
memublikasikan informasi dalam format digital kepada para pegawai BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh melalui jaringan wilayah lokal (Local Area 
Network/LAN);  

6) Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan melalui penerapan digital library yang 
bekerjasama dengan UPT Perpustakaan Unsyiah; 

7) Peningkatan layanan perpustakaan berupa penyediaan hardcopy dan softcopy 
LHP LKPD;  

8) Peningkatan sarana ruang perpustakaan sebagai co-working space, mini meeting 
room dan sarana rekreasi pegawai;  

9) Subbagian Humas dan TU Kalan dapat menjalankan fungsinya layanan 
perpustakaan dan pengelola kegiatan kehumasan dhi. Pusat Informasi dan 
Komunikasi terkait permintaan informasi publik atas LHP LKPD pada BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh dengan efektif.  

 
3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi kepada pegawai dan stakeholder BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh melalui optimalisasi layanan, sarana dan penerapan digital 
library adalah: 
a. Membuat Instruksi Kerja Verifikasi Permohonan Informasi dan Monitoring Pelayanan 

Informasi Publik;  
b. Membuat Instruksi Kerja Akses Informasi Publik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komputer Perpustakaan;  
c. Membuat prosedur kerja petugas perpustakaan untuk peminjaman dan pengembalian 

hardcopy LHP di Perpustakaan;  
d. Membuat Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik;   
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e. Membuat aplikasi digital library berbasis web (web based application) beserta koleksi 
bahan pustakanya;  

f. Menambah fasilitas komputer untuk mengakses koleksi digital dan informasi publik 
mengenai LHP LKPD;  

g. Memindahkan dokumentasi hardcopy LHP dari ruang humas ke ruang perpustakaan; 
h. Mengubah desain layout ruang perpustakaan menjadi lebih nyaman;  
i. Memenuhi standar minimal kelengkapan sarana layanan dan sarana kerja 

perpustakaan;  
j. Menempatkan satu orang pegawai khusus untuk mengelola perpustakaan; dan 
k. Membuat publikasi layanan perpustakaan.  

 
4. Target Pelaksana Best Practice 

Target pelaksana best practice ini adalah unit kerja Subbagian Hubungan 
Masyarakat dan  Tata Usaha Kepala Perwakilan, seluruh pegawai pada BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh, dan stakeholder eksternal sebagai pemohon informasi publik. 

 
B. Pelaksanaan Penerapan Praktik 

 
1. Metodologi Dokumentasi Best Practice 

Metodologi yang digunakan untuk mendokumentasikan Best Practice ini dilakukan 
dengan melalui hasil observasi dan benchmarking dengan Perpustakaan Universitas Syiah 
Kuala dan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, serta 
diskusi dengan Subbagian Perpustakaan pada Biro Humas dan Kerjasama Internasional. 
a. Kondisi Umum  

1) Pelayanan Informasi Publik 
Pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Aceh dilaksanakan oleh 
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas 
dan TU Kalan) melalui tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). 
Proses pelayanan permintaan informasi meliputi: 
a) Permohonan informasi. 

Permohonan informasi diterima baik melalui surat, email, maupun datang 
langsung, disampaikan kepada Kepala Perwakilan melalui Bagian Umum. 
Kepala Perwakilan sebagai PPID membuat disposisi kepada Kepala 
Sekretariat Perwakilan sebagai Sekretaris PPID dan Ketua PIK untuk 
dilanjutkan ke Kepala Subagian Humas dan TU Kalan sebagai Pejabat 
Pembantu PPID Bidang Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala 
Perwakilan dan Supervisor PIK Bidang Pelayanan Informasi. 
Kepala Subbagian Humas menunjuk petugas PIK melalui disposisi untuk 
menindaklanjuti surat permohonan informasi sesuai disposisi berjenjang.  

b) Verifikasi permohonan informasi. 
Petugas PIK setelah mendapat disposisi dari Kepala Subbagian Humas dan 
TU Kalan, melakukan verifikasi data pemohon, syarat-syarat dokumen yang 
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harus dipenuhi serta fomulir yang diisi. Pemohon harus melengkapi seluruh 
dokumen dan formulir yang dipersyaratkan. 

c) Pemberian/penolakan informasi;  
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan informasi yang diminta pemohon 
ada dalam penguasaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh serta tidak termasuk 
dalam informasi yang dikecualikan, maka permohonan informasi dapat 
diberikan. Apabila tidak dalam penguasaan dan atau masuk dalam kategori 
informasi yang dikecualikan, maka petugas PIK membuat konsep surat 
penolakan pemberian informasi yang ditandatangani oleh Kepala 
Perwakilan sebagai PPID. 

d) Proses penyiapan data/ informasi. 
Atas permohonan informasi yang disetujui, petugas PIK menyiapkan data/ 
informasi yang diminta serta menghubungi pemohon untuk menentukan 
mekanisme penyerahan informasi, apakah melalui email atau datang 
langsung. 

e) Penyerahan informasi 
Petugas menyerahkan informasi yang diminta ke pemohon baik melalui 
email maupun diserahkan langsung di kantor BPK Perwakilan Provinsi 
Aceh disertai Berita Acara penyerahan informasi yang harus ditandatangani 
penerima dan petugas yang menyerahkan. 

f) Pengadministrasian data permohonan informasi. 
Seluruh dokumen permohonan informasi disimpan dan diadministrasikan 
untuk selanjutnya dibuat laporan. 

g) Penyusunan laporan. 
Petugas PIK membuat laporan bulanan atas permohonan informasi yang 
masuk beserta statusnya, masih dalam proses atau telah selesai. 

Pada pelaksanaannya, pelayanan informasi publik mengalami permasalahan 
seperti telah diuraikan sebelumnya pada poin A. 1. Latar Belakang. 
 

2) Pelayanan Perpustakaan 
Pelayanan Perpustakaan di BPK Perwakilan Aceh dilaksanakan oleh Subbagian 
Humas dan TU Kalan. Pada pelaksanaannya, pelayanan perpustakaan mengalami 
permasalahan seperti yang telah diuraikan pada poin A. 1. Latar Belakang. 
Kondisi ideal sebuah perpustakaan khusus instansi pemerintahan tercantum pada 
Standar Nasional Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintahan (Perpusnas RI 
Tahun 2011) yang menetapkan acuan dasar dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan perpustakaan khusus instansi pemerintah di wilayah Indonesia, 
meliputi ketentuan minimal yang harus dipenuhi terhadap koleksi, sarana dan 
prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.  
a) Ketentuan minimal koleksi perpustakan khusus 

Perpustakaan khusus memiliki jumlah koleksi sekurang-kurangnya 
meliputi:  koleksi buku (500 judul); koleksi referensi (100 judul); koleksi 
khusus (50 judul); surat kabar yang dilanggan (2 judul); majalah dan jurnal 
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yang dilanggan (10 judul); koleksi literatur kelabu (20 judul); dan koleksi 
audio visual (5 judul), serta koleksi lain.     
Presentase koleksi yang sesuai dengan subyek/disiplin ilmu atau 
kepentingan lembaga induk sebesar ≥ 60% dari koleksi keseluruhan.   

b) Pengembangan koleksi 
➢ Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi.  
➢ Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul 

per-tahun 
c) Ruang perpustakaan 

Ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca, dan ruang serba 
guna. 

d) Sarana layanan dan sarana kerja 
Perpustakaan mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya: rak buku (4 
unit); rak majalah (1 unit); meja baca (10 unit); meja kerja (2 unit); kursi 
baca (15 unit); dan perangkat komputer (2 unit).  

e) Jenis layanan  
Jenis layanan sekurang-kurangnya meliputi: layanan baca di tempat, 
sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka. 

f) Jam buka 
Jam buka perpustakaan sekurang-kurangnya 7 jam per hari 

g) Kerjasama 
Untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan pemustaka, 
perpustakaan melakukan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan instansi 
dan/atau diluar instansi yang bersangkutan.  

  
Permasalahan pada kedua area ini jika tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan: 
1) Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai pemustaka tidak dapat 

memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, layanan 
perpustakaan yang efektif, efisien, ekonomis dan nyaman.  

2) Data LHP LKPD yang diminta oleh masyarakat umum tidak dimanfaatkan secara 
maksimal. 

3) Fungsi Subbagian Humas dan TU Kalan sebagai pengelola layanan perpustakaan 
dan pengelola kegiatan kehumasan dhi. Pusat Informasi dan Komunikasi pada 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh tidak berjalan dengan efektif. 

 
Hal ini menimbulkan sebuah gagasan untuk menyatukan fungsi PIK dengan 
Perpustakaan dalam hal penyediaan informasi khusus terkait LHP LKPD. Tentu saja 
untuk merealisasikannya perlu dilakukan terlebih dahulu peningkatan layanan dan 
sarana pada perpustakaan. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dan dukungan dari 
Kepala Perwakilan sebagai PPID, Kepala Sekretariat Perwakilan sebagai Sekretaris 
PPID dan Ketua PIK, serta dari pejabat pembantu PPID lainnya. Adanya praktik 
Peningkatan Layanan Informasi kepada Pegawai dan Stakeholder BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh melalui Optimalisasi Layanan, Sarana dan Penerapan Digital library di 
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BPK Perwakilan Provinsi Aceh, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 
tersebut.  

 
2. Gambaran Pelaksanaan Praktik 

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Subbagian Humas dan TU Kalan 
telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a. Membuat Instruksi Kerja Verifikasi Permohonan Informasi dan Monitoring Pelayanan 

Informasi Publik, yang mengatur secara rinci dan jelas urutan proses verifikasi 
permintaan informasi serta jenis informasi yang diminta untuk mengetahui kebutuhan 
pemohon yang sebenarnya serta mengatur mekanisme permintaan hasil penggunaan 
informasi oleh pemohon. 

b. Membuat Instruksi Kerja Akses Informasi Publik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komputer Perpustakaan yang 
mengatur secara rinci dan jelas urutan proses pendampingan dan pemberian informasi 
publik berupa LHP LKPD melalui sarana komputer di perpustakaan. Hal ini 
diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pemohon terhadap informasi LHP LKPD 
yang diminta serta memastikan informasi tersebut relevan dengan tujuan permintaan 
data. 

c. Membuat prosedur kerja petugas perpustakaan untuk peminjaman dan pengembalian 
hardcopy LHP di Perpustakaan. Prosedur tersebut mengatur secara rinci dan jelas 
urutan proses peminjaman hardcopy LHP untuk dibaca di perpustakaan maupun untuk 
dibawa keluar perpustakaan, serta prosedur pengembaliannya. 

d. Membuat Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik yang berfungsi untuk 
mencatat setiap tahap proses antara pengelola PIK dengan pemohon informasi mulai 
dari tahap permintaan informasi, tahap proses verifikasi dan konfirmasi informasi, 
tahap penyerahan dokumen informasi, hingga tahap penyerahan laporan hasil 
penggunaan informasi. Hal ini bertujuan agar masing-masing pengelola PIK dapat 
mengetahui history masing-masing proses pelayanan permohonan informasi dan dapat 
mengetahui apakah pemohon informasi telah menyerahkan laporan hasil penggunaan 
informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan informasi yang telah 
diberikan. 

e. Mengembangkan aplikasi digital library berbasis web (web based application) beserta 
koleksi bahan pustakanya dengan judul tema terkait auditing, akuntansi, ekonomi, 
keuangan dan hukum. Aplikasi ini dinamakan BPK Aceh Library & Information 
Center, yang merupakan sebuah sarana untuk mengakuisisi, mengorganisasikan, 
menyimpan, dan memublikasikan informasi dalam format digital kepada para pegawai 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh melalui jaringan wilayah lokal (Local area 
network/LAN). Pegawai dapat mengakses BPK Aceh Library & Information Center 
melalui PC maupun smartphone/tablet yang terkoneksi dengan LAN BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh untuk memenuhi kecepatan dan keamanan konektivitas data. 
BPK Aceh Library & Information Center memuat materi yang memiliki fungsi 
edukasi dan informasi. Seluruh materi tersebut akan di-update secara rutin. BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh bekerjasama dengan UPT Perpustakaan Universitas Syiah 
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Kuala melalui Open Educational Research dalam menyediakan materi edukasi berupa    
ebook yang relevan dengan tugas dan fungsi BPK seperti ekonomi, keuangan, pajak, 
hukum, dan manajemen. Pegawai juga dapat mengakses ribuan jurnal maupun ebook 
internasional yang dilanggan oleh BPK seperti EBSCO, ProQuest, OECDiLibrary, 
d.l.l.  melalui link yang disediakan lengkap dengan username dan password.  
BPK Aceh Library & Information Center juga menyediakan informasi secara umum 
di BPK, seperti koleksi Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara (TAKEN), majalah 
digital PEMERIKSA, WARTA BPK, IHPS, LKPP, Laporan Tahunan BPK, Juklak 
dan Juknis Pemeriksaan, regulasi terkait keuangan daerah, serta informasi khusus di 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh, antara lain data terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, 
Zona Integritas, Indikator Kinerja Utama, Profil Entitas, dokumentasi kehumasan,  
ketatausahaan (surat tugas pemeriksaan, SP2, SP2P, SP3) dan lain sebagainya. 
Pegawai juga dapat berkontribusi untuk menambah koleksi materi edukasi dan 
informasi dengan cara registrasi pada web BPK Aceh Library & Information Center, 
kemudian log in dengan username dan password yang telah dibuat. Koleksi yang 
dapat di-share dapat berupa ebook, slide presentasi, video, maupun gambar. 

f. Menambah fasilitas komputer untuk mengakses digital library maupun ebook dan 
jurnal yang telah dilanggan oleh Subbag Perpustakaan pada Biro Humas melalui 
laman EBSCOHOST, ProQuest, Cengage dan Igpublish. Selain itu masyarakat umum 
yang membutuhkan informasi publik mengenai LHP LKPD dapat mengaksesnya 
melalui komputer ini.  

g. Memindahkan tempat penyimpanan dokumentasi hardcopy LHP dari ruangan humas 
ke ruangan perpustakaan, sebagai bahan koleksi perpustakaan yang mekanisme 
pengaksesannya diatur tersendiri melalui suatu prosedur kerja. Selama ini Subbagian 
Humas dan TU Kalan menyimpan dokumentasi hardcopy LHP pada ruangan humas, 
lambat laun hal ini menimbulkan kendala, karena keterbatasan tempat untuk 
menyimpan dokumen LHP, selain itu hardcopy LHP jarang dimanfaatkan karena 
disimpan pada area yang tertutup. Kalaupun ada yang meminjam hardcopy LHP, tidak 
terpantau karena tidak ada prosedur peminjaman dan pengembaliannya. 

h. Mengubah desain layout ruang perpustakaan menjadi lebih nyaman. BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh memiliki ruang perpustakaan yang cukup kecil dengan ukuran luas      
51 m2 (panjang 8,5 meter dan lebar 6 meter). Seiring dengan kemajuan zaman, 
perpustakaan dewasa ini juga telah mengalami perluasan fungsi dimana fungsinya 
tidak hanya sebagai tempat untuk membaca dan meminjam buku dan bahan pustaka 
lainnya, namun juga sebagai co-working space atau tempat untuk bekerja sama dan 
berkolaborasi untuk menciptakan ide atau menyelesaikan tugas. Selain itu 
perpustakaan juga menjadi sarana untuk rekreasi secara psikologis bagi pegawai BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh melalui penyediaan bahan bacaan yang ringan seperti 
novel, majalah, tabloid ataupun koran. Dengan keterbatasan ukuran ruangan, maka 
perlu diatur layout secara maksimal agar seluruh fungsi tersebut dapat terwujud.  
Suasana nyaman di perpustakaan dapat diciptakan dengan mendesain layout ruang 
perpustakaan menjadi lebih dinamis dan tidak kaku, contohnya dengan memasang 
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wallpaper, memajang poster yang inspiratif dan tanaman hias, menyediakan sofa yang 
nyaman serta meja rapat kecil untuk diskusi.  
Selain itu juga disediakan meja beserta soket listrik untuk digunakan oleh pemustaka 
yang membawa laptop ke perpustakaan. Fasilitas wi-fi dengan akses internet yang 
cepat juga akan disediakan di perpustakaan. Sebagai fasilitas tambahan, makanan kecil 
dan minuman ringan juga akan tersedia untuk menemani pengunjung mengakses 
bahan pustaka maupun diskusi. Dengan anggaran yang terbatas, sarana yang 
digunakan juga memanfaatkan furniture kantor yang sudah tidak terpakai namun 
masih layak digunakan, seperti sice, kursi kerja, coffee table. 

i. Memenuhi standar minimal kelengkapan sarana layanan dan sarana kerja 
perpustakaan. Berdasarkan SNP, standar minimal sarana layanan dan sarana kerja 
Perpustakaan Khusus Instansi mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya: rak 
buku (4 unit); rak majalah (1 unit); meja baca (10 unit); meja kerja (2 unit); kursi baca 
(15 unit); dan perangkat komputer (2 unit). 

j. Menempatkan satu orang pegawai khusus untuk mengelola perpustakaan. Selama ini 
Pengolahan dan pelayanan bahan pustaka hanya dilakukan oleh satu orang staf yang 
juga memiliki tugas dan fungsi lain yaitu sebagai protokoler dan fotografer. Untuk 
merealisasikan hal ini diperlukan dukungan dari Kepala Sekretariat Perwakilan dan 
Kepala Perwakilan untuk menambah jumlah staf di Subbagian Humas dan TU Kalan.  

k. Membuat publikasi layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan yang baru perlu 
dipublikasikan kepada para pegawai, agar pegawai mengetahui dan memiliki 
keinginan untuk memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Publikasi dilakukan 
melalui pembuatan Xbanner, poster dan brosur yang masing-masing dipasang di 
depan perpustakaan, ditempel di setiap papan informasi pada semua lantai dan disebar 
kepada pegawai baik secara fisik maupun melalui group WhatsApp Perwakilan 
Provinsi Aceh.  

 
3. Pelaksanaan Tiap Tahap Praktik  

 
a. Tahap Perencanaan 

1) Tahap perencanaan dimulai sejak tanggal 20 Februari 2018, dengan mengirimkan 
Nota Dinas (ND) Kepala Perwakilan No.69/ND/XVIII.BAC/02/2018 tentang 
Permohonan Bimbingan Teknis Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
kepada Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional.  
Sebagai jawaban atas ND tersebut, Biro Humas dan Kerjasama Internasional 
menugaskan Tim dari Subbagian Perpustakaan yang terdiri dari Dewi Kaniasari 
dan Budi Budiman untuk melakukan supervisi dan bimbingan  teknis pengelolaan 
perpustakaan di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada tanggal 20-
23 Maret 2018 dengan Surat Tugas No 182/ST/X.2/3/2018.  
Kegiatan Bimbingan Teknis Perpustakaan dilaksanakan di Perpustakaan BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh pada tanggal 20 dan 22 Maret 2018. Subbagian Humas 
dan TU Kalan mendapatkan banyak sekali masukan, diantaranya mengenai 
perencanaan dan pengelolaan bahan pustaka, pelayanan sirkulasi bahan pustaka, 
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penggunaan aplikasi SIPUSPA, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat 
dilakukan untuk mengembangkan Perpustakaan. 

 
Gambar 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Kegiatan selanjutnya adalah rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja, yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 April 2018. Rapat tersebut membahas rencana 
praktik best practice yang akan dilakukan dan menyusun tim kerja. 
Adapun tugas dan tanggungjawab tim kerja adalah sebagai berikut. 
a) Melaksanakan persiapan pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi 

atas praktik best practice peningkatan layanan informasi kepada pegawai 
dan Stakeholder BPK Perwakilan Provinsi Aceh melalui optimalisasi 
layanan, sarana dan penerapan digital library; 

b) Mendokumentasikan kegiatan; 
 
 

  

  

 



 

Best Practice Perwakilan Provinsi Aceh Halaman 12  
   

c) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perwakilan. 
Susunan tim kerja tersebut ditetapkan dengan SK Kepala Perwakilan. 

 
3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi, tim kerja melakukan kegiatan visitasi ke 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala untuk mengumpulkan informasi mengenai 
tata kelola perpustakaan yang baik pada tanggal 11 April 2018. Perpustakaan 
Unsyiah merupakan perpustakan khusus di bidang akademik yang telah 
mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI serta Sertifikasi ISO 
9001:2008.  
Dari hasil kegiatan visitasi tersebut, diperoleh beberapa informasi yang dapat 
diadaptasikan pada perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
a) Kepala Perpustakaan Unsyiah, Dr.Taufiq Abdul Gani, S.Kom.,M.Eng.Sc 

menjelaskan bahwa Perpustakaan Unsyiah telah mengalami pergeseran 
paradigma fungsi perpustakaan, dari sebelumnya hanya sekedar tempat 
untuk membaca dan meminjam koleksi buku, sekarang menjadi sebuah 
tempat yang disebut makerspace, yaitu sebuah tempat dimana orang-orang 
dengan minat yang sama dapat berkumpul untuk mengerjakan sebuah 
project sambil berbagi ide dan pengetahuan.  

b) Suasana yang nyaman bagi para pengunjung dengan membuat desain layout 
perpustakaan yang menarik seperti memasang wallpaper pada dinding 
perpustakaan, menambahkan sofa agar para pengunjung dapat membaca 
atau diskusi dengan santai. 

c) Terdapat meja kerja yang dapat digunakan oleh pengunjung tidak hanya 
untuk membaca buku tetapi juga untuk diskusi dan bekerja menggunakan 
laptop karena telah disediakan titik steker listrik di setiap meja. 

d) Menyediakan fasilitas wi-fi dan kabel LAN untuk akses internet serta PC 
yang digunakan untuk mengakses koleksi jurnal-jurnal elektronik dan ebook 
yang telah disediakan; 

e) Mengembangkan Open Educational Resources (OER) yaitu sumber daya 
pendidikan terbuka yang tersedia untuk digunakan tanpa harus membayar 
biaya royalti/lisensi. Materi yang disediakan berupa ebook, slide, video dan 
audio. Bahan-bahan OER dikumpulkan dan direview oleh Perpustakaan 
Unsyiah dari berbagai macam situs internet, yang kemudian dimasukkan ke 
dalam database OER sehingga dapat diakses secara gratis melalui internet. 

f) Mengadakan acara-acara yang kreatif dan menarik seperti focus group 
discussion terkait isu-isu ringan seperti masalah kesehatan, pendidikan anak, 
bedah buku, dan story telling kepada anak-anak.  
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Gambar 2. Kegiatan Visitasi ke Perpustakaan Unsyiah  
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Tahap Pelaksanaan 
1) Penyusunan konsep instruksi kerja mulai dilakukan tanggal 12 s.d 13 April 2018, 

dihadiri oleh ketua dan anggota tim kerja.  
Rapat ini membahas maksud, tujuan dan isi instruksi kerja sebagai berikut: 
a) Konsep Instruksi Kerja Verifikasi Permohonan Informasi dan Monitoring 

Pelayanan Informasi Publik 
(1) Maksud dibuatnya Instruksi Kerja adalah sebagai pelengkap Prosedur 

Operasional Standar (POS) Pengelolaan Informasi Publik. 
(2) Tujuan 

➢ Memastikan verifikasi permohonan informasi publik dilaksanakan 
dengan teliti; 

➢ Memastikan setiap tahap pelayanan informasi publik tercatat dalam 
tabel monitoring. 
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(3) Instruksi Kerja 
➢ Penerimaan Permohonan Informasi 

Petugas Pusat Informasi & Komunikasi (PIK) menerima surat 
permohonan, memberikan Formulir Permohonan Informasi untuk  
diisi oleh pemohon, dan menerima salinan  identitas pemohon. 
Selanjutnya berkas permintaan disampaikan ke Subbagian Umum 
dan TI untuk disampaikan kepada Kepala Perwakilan melalui 
Subbagian Humas dan TU Kalan guna mendapatkan disposisi. 

➢ Verifikasi terkait kelengkapan 
Petugas PIK yang menerima disposisi surat permohonan melakukan 
verifikasi kelengkapan syarat-syarat permohonan informasi baik 
bagi pemohon yang datang langsung, melalui surat dan atau email, 
antara lain form permohonan yang telah diisi lengkap dengan tanda 
tangan pemohon, salinan identitas pemohon, surat permohonan 
(apabila pemohon berasal dari instansi), SK pengesahan pendirian 
badan hukum dari Kemenkumham (apabila pemohon berasal dari 
LSM atau Pers). 

➢ Verifikasi kesesuaian 
Petugas PIK melakukan verifikasi kesesuaian permohonan informasi 
dengan tujuan penggunaan dan jika permohonan informasi untuk 
penelitian, petugas melakukan verifikasi kesesuaian proposal 
penelitian dengan jenis informasi/data yang diminta misalnya LHP 
buku I atau buku II atau buku III, tahun anggaran yang dibutuhkan 
sesuai proposal penelitian, dan lain-lain; 

➢ Petugas PIK melakukan komunikasi dengan pemohon melalui 
telepon dan/atau email, seperti untuk konfirmasi terkait kekurangan 
dokumen permohonan informasi; untuk memastikan kebutuhan 
informasi yang diminta; untuk meminta kesediaan pemohon 
memberikan laporan hasil penggunaan informasi sebagai bentuk 
kerjasama antara pemohon dengan BPK Perwakilan Provinsi Aceh. 

➢ Petugas PIK yang melakukan pelayanan informasi baik verifikasi, 
komunikasi dan konfirmasi dengan pemohon harus mencatat hasil 
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian, komunikasi serta hasil 
konfirmasi ke dalam tabel monitoring. 

➢ Petugas PIK yang melakukan pelayanan harus melihat history 
pelayanan dalam tabel monitoring untuk menghindari perbedaan 
informasi yang disampaikan ke masing-masing pemohon dan untuk 
memastikan bahwa pemohon yang telah mendapatkan informasi 
publik telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Laporan 
Hasil Penggunaan Informasi.  
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b) Konsep Instruksi Kerja Akses Informasi Publik berupa Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komputer 
Perpustakaan 
(1) Maksud dibuatnya Instruksi Kerja adalah sebagai pelengkap Prosedur 

Operasional Standar (POS) Pengelolaan Informasi Publik. 
(2) Tujuan 

➢ Memastikan verifikasi permohonan informasi publik dilaksanakan 
dengan teliti; 

➢ Memastikan pemohon informasi mendapatkan penjelasan informasi 
yang dibutuhkan melalui komputer Perpustakaan BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh. 

(3) Instruksi Kerja 
➢ Penerimaan Permohonan Informasi 

Petugas Pusat Informasi & Komunikasi (PIK) menerima surat 
permohonan informasi publik berupa LHP atas LKPD, memberikan 
Formulir Permohonan Informasi untuk diisi oleh pemohon, dan 
menerima salinan identitas pemohon. Selanjutnya berkas permintaan 
disampaikan ke Subbagian Umum dan TI untuk disampaikan kepada 
Kepala Perwakilan melalui Subbagian Humas dan TU Kalan guna 
mendapatkan disposisi. 

➢ Verifikasi terkait kelengkapan 
Petugas PIK yang menerima disposisi surat permohonan melakukan 
verifikasi kelengkapan syarat-syarat permohonan informasi baik 
bagi pemohon yang datang langsung, melalui surat dan atau email, 
antara lain form permohonan yang telah diisi lengkap dengan tanda 
tangan pemohon, salinan identitas pemohon, surat permohonan 
(apabila pemohon berasal dari instansi), SK pengesahan pendirian 
badan hukum dari Kemenkumham (apabila pemohon berasal dari 
LSM atau Pers). 

➢ Verifikasi kesesuaian 
Petugas PIK melakukan verifikasi kesesuaian permohonan informasi 
publik berupa LHP atas LKPD dengan tujuan penggunaan dan jika 
permohonan informasi untuk penelitian, petugas melakukan 
verifikasi kesesuaian proposal penelitian dengan jenis informasi/data 
yang diminta seperti tahun anggaran dan entitas LHP atas LKPD 
yang dibutuhkan sesuai proposal penelitian, dan lain-lain; 

➢ Petugas PIK Mengarahkan Pemohon Informasi ke Perpustakaan 
Petugas PIK mengarahkan pemohon informasi publik berupa LHP 
atas LKPD ke perpustakaan untuk mengakses softcopy LHP atas 
LKPD yang dibutuhkan pada komputer perpustakaan. 

➢ Pengisian Buku Pengunjung Perpustakaan 
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Petugas PIK meminta pemohon untuk mengisi Buku Pengunjung 
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan mematuhi setiap 
peraturan yang ada di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh. 

➢ Akses Data 
Petugas PIK mengarahkan pemohon mengenai lokasi file yang 
dibutuhkan di komputer perpustakaan. Petugas PIK wajib 
mendampingi dan memberikan penjelasan informasi kepada 
pemohon yang sedang mengakses data yang dibutuhkan. Pemohon 
diperbolehkan untuk mencatat, mencetak maupun menyalin data 
yang telah diakses dengan pengawasan dari petugas PIK tanpa 
dipungut bayaran. 

➢ Serah Terima Dokumen Informasi Publik 
Petugas PIK meminta pemohon mengisi Formulir Tanda Terima 
Penyerahan Dokumen Informasi Publik setelah selesai mengakses 
softcopy LHP atas LKPD. Petugas PIK melakukan verifikasi atas 
kesesuaian informasi pada formulir Tanda Terima Penyerahan 
Dokumen Informasi Publik dengan formulir Permintaan Informasi 
Publik antara lain jenis data/informasi, tujuan penggunaan informasi, 
bentuk data/informasi, identitas pemohon dan Tanda tangan 
pemohon. 
Apabila sudah sesuai, petugas PIK menandatangani Formulir Tanda 
Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik. 

➢ Pengisian Formulir Pernyataan Penggunaan Informasi 
Petugas PIK meminta pemohon untuk mengisi Formulir Pernyataan 
Penggunaan Informasi yang menunjukkan komitmen dari pemohon 
untuk memberikan Laporan Hasil Penggunaan Informasi sebagai 
bentuk kerjasama antara pemohon informasi dengan BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh. Petugas PIK melakukan verifikasi atas 
formulir yang sudah diisi, antara lain jenis data/informasi, tujuan 
penggunaan data/informasi, bentuk data/informasi, identitas 
pemohon dan tanda tangan pemohon. 
Apabila sudah sesuai, petugas PIK menandatangani Formulir 
Pernyataan Penggunaan Informasi. 

➢ Pengisian Survey Kepuasan Pelayanan 
Petugas PIK meminta pemohon untuk mengisi Survey Kepuasan 
Pelayanan. Petugas PIK memastikan kesesuaian data identitas 
pemohon di Formulir Survey Kepuasan Pelayanan dengan formulir 
sebelumnya dan memastikan bahwa pemohon sudah memberikan 
saran di tempat yang telah disediakan. 

➢ Pemohon tidak dapat melakukan permohonan informasi berikutnya 
apabila yang bersangkutan belum menyerahkan Laporan Hasil 
Penggunaan Informasi terdahulu. 
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2) Penyusunan konsep prosedur kerja petugas perpustakaan untuk peminjaman dan 
pengembalian hardcopy LHP di Perpustakaan mulai dilakukan tanggal 7 s.d 8 
Mei 2018, dihadiri oleh ketua dan anggota tim kerja.  
a) Konsep Prosedur Kerja Peminjaman dan Pengembalian Hardcopy LHP di 

Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
Prosedur kerja ini mengatur urutan proses peminjaman Hardcopy LHP untuk 
dibawa keluar perpustakaan, serta prosedur pengembaliannya. 
Rapat ini membahas maksud, tujuan dan isi prosedur kerja sebagai berikut: 
(1) Maksud dibuatnya Prosedur Kerja adalah sebagai pelengkap Prosedur 

Operasional Standar (POS) Pengelolaan Informasi Publik. 
(2) Tujuan  

➢ Memastikan peminjaman, perpanjangan peminjaman dan 
pengembalian hardcopy LHP dilaksanakan dengan tertib dan teratur; 

➢ Memastikan peminjaman, perpanjangan peminjaman dan 
pengembalian hardcopy LHP tercatat pada Buku Peminjaman 
Hardcopy LHP. 

(3) Prosedur Kerja 
➢ Pengisian Buku Pengunjung 

Petugas perpustakaan meminta pengunjung perpustakaan untuk 
mengisi ‘Buku Pengunjung Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi 
Aceh’ dan mengecek kelengkapan pengisian buku pengunjung. 

➢ Pengisian Buku Peminjaman Hardcopy LHP 
Hardcopy LHP hanya dapat dipinjam oleh pengunjung perpustakaan 
yang berstatus sebagai pegawai BPK. Petugas perpustakaan meminta 
pengunjung perpustakaan yang ingin meminjam hardcopy LHP 
untuk mengisi ‘Buku Peminjaman Hardcopy LHP’ yang sudah 
disediakan. 

➢ Verifikasi Buku Peminjaman Hardcopy LHP. 
Petugas perpustakaan mengecek kelengkapan pengisian ‘Buku 
Peminjaman hardcopy LHP’ sebelum mengambil Hardcopy LHP di 
lemari LHP, antara lain identitas peminjam (nama, unit kerja, no. 
HP), LHP yang ingin dipinjam, tanda tangan peminjam buku LHP. 
Setelah itu, petugas perpustakaan menandatangani ‘Buku 
Peminjaman Hardcopy LHP’ sebagai pihak yang mengetahui dan 
melayani peminjaman Hardcopy LHP dan yang selanjutnya 
bertanggung jawab mengawasi pengembalian hardcopy LHP.  

➢ Pengambilan Hardcopy LHP 
Petugas perpustakaan membuka kunci lemari LHP dan mengambil 
hardcopy LHP yang ingin dipinjam sesuai data yang ada di Buku 
Peminjaman. Setelah itu mengunci kembali lemari LHP. 

➢ Penyerahan Hardcopy LHP. 
Petugas perpustakaan menyerahkan hardcopy LHP yang ingin 
dipinjam kepada yang bersangkutan. 
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➢ Perpanjangan Peminjaman Hardcopy LHP. 
Pengunjung perpustakaan yang meminjam hardcopy LHP memiliki 
kewajiban untuk mengembalikan hardcopy LHP yang dipinjam tidak 
melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kalender. Yang bersangkutan 
dapat memperpanjang waktu peminjaman selama 7(tujuh) hari 
kalender dengan cara membawa hardcopy LHP ke perpustakaan. 
Petugas perpustakaan memastikan hardcopy LHP dibawa ke 
perpustakaan untuk perpanjangan peminjaman. Petugas 
perpustakaan mengisi keterangan di ‘Buku Peminjaman Hardcopy 
LHP’ mengenai periode perpanjangan peminjaman hardcopy LHP 
dan menyerahkan kembali hardcopy LHP kepada peminjam 
hardcopy LHP. 

➢ Pengembalian Hardcopy LHP. 
Petugas perpustakaan mengecek kondisi dan kelengkapan Hardcopy 
LHP yang ingin dikembalikan. 

➢ Pengisian Tanggal di ‘Buku Peminjaman Hardcopy LHP’. 
Petugas perpustakaan mengisi tanggal pengembalian dan tanda 
tangan di ‘Buku Peminjaman Hardcopy LHP’. 

➢ Penyimpanan Hardcopy LHP ke Lemari LHP. 
Petugas perpustakaan mengembalikan hardcopy LHP ke lemari LHP 
sesuai standar penyusunan yang ditetapkan dan mengunci kembali 
lemari LHP. 

 
b) Konsep Prosedur Kerja Peminjaman Hardcopy LHP untuk Dibaca di 

Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh. 
Prosedur kerja ini mengatur urutan proses peminjaman Hardcopy LHP untuk 
dibaca di perpustakaan, serta prosedur pengembaliannya. 
Rapat ini membahas maksud, tujuan dan isi prosedur kerja sebagai berikut: 
(1)  Maksud dibuatnya Prosedur Kerja adalah sebagai pelengkap Prosedur 

Operasional Standar (POS) Pengelolaan Informasi Publik. 
(2) Tujuan  

➢ Memastikan peminjaman hardcopy LHP untuk dibaca di 
perpustakaan dilaksanakan dengan tertib dan teratur; 

➢ Memastikan setiap peminjaman dan pengembalian hardcopy LHP 
tercatat pada ‘Buku Peminjaman Hardcopy LHP untuk Dibaca di 
Perpustakaan’. 

(3) Prosedur Kerja 
➢ Pengisian Buku Pengunjung 

Petugas perpustakaan meminta pengunjung perpustakaan untuk 
mengisi ‘Buku Pengunjung Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi 
Aceh’ dan mengecek kelengkapan pengisian buku pengunjung. 

➢ Pengisian Buku Peminjaman Hardcopy LHP untuk Dibaca di 
Perpustakaan 
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Petugas perpustakaan meminta pengunjung perpustakaan yang 
ingin meminjam hardcopy LHP untuk dibaca di perpustakaan untuk 
mengisi ‘Buku Peminjaman Hardcopy LHP untuk Dibaca di 
Perpustakaan’ yang sudah disediakan. Hardcopy LHP hanya dapat 
dipinjam oleh Pegawai BPK. 

➢ Verifikasi Buku Peminjaman Hardcopy LHP Untuk Dibaca di 
Perpustakaan 
Petugas perpustakaan mengecek kelengkapan pengisian Buku 
Peminjaman Hardcopy LHP untuk dibaca di perpustakaan sebelum 
mengambil hardcopy LHP di lemari LHP, antara lain identitas 
peminjam (nama, asal instansi, no. HP), LHP yang ingin dipinjam, 
dan tanda tangan peminjam buku LHP. 
Setelah itu, petugas perpustakaan menandatangani ‘Buku 
Peminjaman hardcopy LHP’ untuk dibaca di perpustakaan sebagai 
pihak yang mengetahui dan melayani peminjaman hardcopy LHP 
dan yang selanjutnya bertanggung jawab mengawasi pengembalian 
hardcopy LHP.  

➢ Pengambilan Hardcopy LHP 
Petugas perpustakaan membuka kunci lemari LHP dan mengambil 
hardcopy LHP yang ingin dipinjam sesuai data yang ada di Buku 
Peminjaman. Setelah itu mengunci kembali lemari LHP. 

➢ Penyerahan Hardcopy LHP 
Petugas perpustakaan menyerahkan hardcopy LHP kepada 
pengunjung perpustakaan untuk dibaca di perpustakaan. 

➢ Pengembalian Hardcopy LHP 
Pengunjung perpustakaan yang telah selesai membaca Hardcopy 
LHP wajib mengembalikannya kepada petugas perpustakaan dan 
mencatat pengembalian pada ‘Buku Peminjaman Hardcopy LHP 
untuk Dibaca di Perpustakaan’. 

➢ Penyimpanan Kembali Hardcopy LHP 
Petugas perpustakaan mengecek kelengkapan Hardcopy LHP, 
untuk kemudian disimpan pada lemari LHP sesuai standar 
penyusunan yang ditetapkan dan mengunci kembali lemari LHP. 

 
3) Pembuatan Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik bertujuan untuk 

mencatat setiap tahap proses antara pengelola PIK dengan pemohon informasi 
mulai dari tahap permintaan informasi, tahap proses verifikasi dan konfirmasi 
informasi, tahap penyerahan dokumen informasi, hingga tahap penyerahan 
laporan hasil penggunaan informasi. Tabel ini dibuat secara manual dalam sebuah 
buku, tujuannya agar mempermudah masing-masing pengelola PIK untuk 
mengakses tabel sehingga dapat mengetahui history masing-masing proses 
pelayanan permohonan informasi dan dapat mengetahui apakah pemohon 
informasi telah menyerahkan laporan hasil penggunaan informasi sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban penggunaan informasi yang telah diberikan. Contoh Table 
Monitoring selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
Gambar 3. Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Pubik 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Membangun aplikasi BPK Aceh Library & Information Center, yaitu suatu 
aplikasi digital library berbasis web (web based application) sebagai sebuah 
sarana untuk mengakuisisi, mengorganisasikan, menyimpan, dan 
memublikasikan informasi dalam format digital kepada para pegawai BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh melalui jaringan wilayah lokal (Local area 
network/LAN). Ide aplikasi ini berawal dari hasil visitasi ke Perpustakaan 
Unsyiah, dimana disana telah menerapkan aplikasi Open Educational Resources 
(OER) yaitu sumber daya pendidikan terbuka yang tersedia untuk digunakan 
tanpa harus membayar biaya royalti/lisensi. Materi yang disediakan berupa 
ebook, slide, video dan audio. Bahan-bahan OER dikumpulkan dan direview oleh 
Perpustakaan Unsyiah dari berbagai macam situs internet, yang kemudian 
dimasukkan kedalam database OER sehingga dapat diakses secara gratis melalui 
internet. Dalam membangun aplikasi BPK Aceh Library & Information Center, 
Tim bekerjasama dengan UPT Perpustakaan Unsyiah.  
Melalui Surat Keluar Nomor 400/S/XVIII.BAC/05/2018 Tanggal 16 Mei 2018 
yang ditujukan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala, Tim meminta bimbingan 
teknis perpustakaan untuk mengembangkan digital library dengan sistem Open 
Access Educational Resourcess. Pada tanggal 25 s/d 29 Mei 2018, Tim UPT 
Perpustakaan Unsyiah, yang dipimpin oleh Kepala UPT Perpustakaan Unsyiah, 
Dr. Taufiq Abdul Gani memberikan bimbingan teknis ke Perpustakaan BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh. Bimbingan teknis dilaksanakan sebanyak 2 tahap, 
yaitu tahap 1 untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi OER pada 
server BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan tahap 2 untuk menginput bahan 
koleksi pustaka digital dengan judul tema terkait auditing, akuntansi, ekonomi, 
keuangan dan hukum yang berasal dari bahan koleksi pustaka OER Perpustakaan 
Unsyiah. 
Saat ini BPK Aceh Library & Information Center hanya dapat diakses pada 
jaringan wilayah lokal (Local area network/LAN) BPK Perwakilan Provinsi 
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Aceh melalui alamat web bpkacehlib.bpk.go.id. Hal ini dilakukan demi 
keamanan data dan kecepatan akses. Pegawai dapat mengakses BPK Aceh 
Library & Information Center melalui PC maupun smartphone/tablet yang 
terkoneksi dengan LAN BPK Perwakilan Provinsi Aceh. BPK Aceh Library & 
Information Center memuat materi yang memiliki fungsi edukasi dan informasi. 
Seluruh materi tersebut akan di-update secara rutin oleh petugas perpustakaan 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh bekerjasama dengan Perpustakaan Unsyiah. 
Materi yang disediakan berupa materi edukasi seperti ebook yang relevan dengan 
tugas dan fungsi BPK, yaitu materi terkait bidang ekonomi, keuangan, pajak, 
hukum, dan manajemen.  
 
Aplikasi BPK Aceh Library & Information Center ini berisi antara lain: 
➢ Buku referensi di bidang Akuntansi, Auditing, Bisnis, Ekonomi 

Pembangunan, Hukum, Keuangan, Manajemen, Perbankan, Perpajakan dan 
Sumber Daya Manusia. Buku ini disediakan oleh UPT Perpustakaan Unsyiah, 
total sebanyak 276 judul.  

➢ Link beserta dengan username dan password atas jurnal maupun ebook 
internasional yang dilanggan oleh BPK seperti EBSCO, ProQuest, 
OECDiLibrary, IG Library, Cengage Learning   

➢ Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (TAKEN) 
➢ Juklak dan Juknis Pemeriksaan 
➢ IHPS 
➢ Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
➢ Laporan Tahunan BPK 
➢ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Aceh dari tahun 

2006 s.d 2018 
➢ Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
➢ Majalah Warta dan Pemeriksa 
➢ Profil entitas pemeriksaan 
➢ Regulasi terkait keuangan daerah 
➢ Renstra 
➢ Template pemeriksaan 
➢ Dokumentasi kehumasan seperti Buletin Serambi, foto dan video kegiatan, 

laporan tahunan pelayanan informasi publik, siaran pers. 
➢ Kliping Berita  
➢ Dokumen ketatausahaan, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), pidato 

kepala perwakilan, Zona Integritas, Surat Perintah Penugasan (SP2), Surat 
Perintah Penugasan Pemeriksaan (SP2P), Surat Perintah Persiapan 
Pemeriksaan (SP3), Surat Tugas Pemeriksaan. 

 
BPK Aceh Library & Information Center juga menyediakan fitur yang 
memungkinkan pegawai dapat berkontribusi untuk menambah koleksi materi 
edukasi dan informasi dengan cara registrasi pada web BPK Aceh Library & 
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Information Center, kemudian Log In dengan username dan password yang telah 
dibuat. Koleksi yang dapat di-share dapat berupa e-book dengan berbagai format, 
slide presentasi, video, maupun gambar. 
 
Gambar 4. Tampilan BPK Aceh Library & Information Center pada PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Tampilan BPK Aceh Library & Information Center  

pada Smartphone 
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Gambar 6. Kegiatan Bimbingan Teknis Digital library Tahap 1  
(Implementasi OER di Perpustakaan BPK) 
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Gambar 7. Kegiatan Bimbingan Teknis Digital library Tahap 2  
(Upload Bahan Koleksi Digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Penambahan dua unit fasilitas komputer di perpustakaan untuk mengakses digital 

library. Selain itu Stakeholder yang membutuhkan informasi publik mengenai 
LHP LKPD dapat mengaksesnya melalu komputer ini. Penambahan fasilitas 
komputer dapat dilakukan dengan mendapatkan dukungan dari Kepala Subbagian 
Umum dan TI, untuk itu melalui ND Kasubbag Humas dan TU Kalan Nomor 
11/ND/XVIII.BAC.1.1/02/2018 dan 17/ND/XVIII.BAC.1.1/04/2018 tim 
meminta barang inventaris kantor berupa dua unit komputer dan router wi-fi 
kepada Subbagian Umum dan TI. Berdasarkan ND tersebut, Subbagian Umum 
dan TI telah menyediakan fasilitas yang diminta oleh tim. 

 
Gambar 8. Penambahan Dua Unit Komputer di Perpustakaan 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Dalam rangka mengembangkan koleksi dan fungsi perpustakaan agar dapat 

menjadi sumber informasi atau referensi bagi riset atau penelitian utama terkait 
pemeriksaan keuangan negara/daerah, maka langkah awal yang dilakukan adalah 
memindahkan hardcopy LHP yang selama ini disimpan di ruangan humas ke 
ruangan perpustakaan, sebagai bahan koleksi perpustakaan yang mekanisme 
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pengaksesannya diatur tersendiri melalui suatu prosedur kerja. Kegiatan yang 
dilakukan sbb: 
a) Memindahkan seluruh hardcopy LHP ke ruang perpustakaan; 
b) Menginventarisir ulang hardcopy LHP, jika ada yang tidak lengkap maka 

dilakukan pencetakan ulang dari file softcopy yang ada; 
c) Membuat daftar hardcopy LHP; 
d) Mengkategorikan hardcopy LHP sesuai dengan entitas, tahun dan jenis LHP; 
e) Memberikan sticker pada setiap hardcopy LHP, dibagi berdasarkan jenisnya; 
f) Mengatur penempatan hardcopy LHP pada lemari khusus di perpustakaan; 
g) Pemberian label pada setiap rak berdasarkan wilayah entitas hardcopy LHP. 

 
Gambar 9. Tempat Awal Penyimpanan Hardcopy LHP di Ruang Humas 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 10. Pemindahan dan Pengaturan Penyimpanan Hardcopy LHP 

di Ruang Perpustakaan 
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7) Mengubah desain layout ruang perpustakaan agar dapat memaksimalkan 
fungsinya, yaitu tidak hanya sebagai tempat untuk membaca dan meminjam buku 
dan bahan pustaka lainnya, namun juga sebagai co-working space atau tempat 
untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan ide atau menyelesaikan 
tugas. Selain itu perpustakaan juga menjadi sarana untuk rekreasi secara 
psikologis bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Aceh melalui penyediaan 
bahan bacaan yang ringan seperti novel, majalah, tabloid ataupun koran. Rincian 
kegiatan yang dilakukan adalah sbb: 
a) Membuat layout desain dengan menggunakan software Sweet Home 3D; 
b) Memasang wallpaper dengan motif sederhana, garis vertikal untuk 

menambah kesan ruangan agar lebih luas. Warna yang dipilih adalah hijau 
pastel dan putih diselingi garis warna silver, agar berkesan natural dan 
modern; 

c) Memasang poster dengan kutipan kata-kata yang inspiratif. Poster tidak 
hanya dipasang di dinding namun juga digantung pada plafon ruangan, untuk 
memaksimalkan ruangan; 

d) Memajang dua buah pot tanaman hias berukuran besar; 
e) Menyediakan sofa yang nyaman, dengan kapasitas untuk enam orang; 
f) Menyediakan dua buah coffee table; 
g) Menyediakan rak empat tingkat untuk majalah; 
h) Menyediakan rak lima tingkat untuk meletakkan tas pengunjung 

perpustakaan; 
i) Menyediakan snack dan coffee corner berupa meja, mug dengan desain 

khusus perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh; 
j) Memasang water dispenser; 
k) Memasang meja khusus untuk petugas perpustakaan; 
l) Mengatur meja rapat kecil untuk diskusi dilengkapi dengan layar proyektor; 
m) Menyusun buku koleksi perpustakaan sesuai kategori; 
n) Menempelkan label pada rak buku sesuai kategori; 
o) Mengatur meja dan kursi kerja untuk pengunjung beserta steker listrik; 
p) Memasang router wi-fi dengan akses internet langsung dari ruang server, 

sehingga memberikan kecepatan aksesyang lebih baik; 
q) Memasang berbagai sticker peringatan seperti: jagalah kebersihan, no 

smoking dan free wi-fi. 
Dengan anggaran yang terbatas, penataan sarana perpustakaan dilakukan dengan 
memanfaatkan furniture kantor yang sudah tidak terpakai namun masih layak 
digunakan, seperti sice/sofa, kursi kerja, coffee table. 
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Gambar 11. Kondisi Ruang Perpustakaan Sebelum Praktik Best Practice 
 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Gambar Desain Ruangan 3D dengan software Sweet Home 3D 
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Gambar 13. Kondisi Ruang Perpustakaan Setelah Melaksanakan  
Praktik Best Practice 
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8) Memenuhi standar minimal kelengkapan sarana layanan dan sarana kerja 

perpustakaan. Berdasarkan SNP, standar minimal sarana layanan dan sarana kerja 
Perpustakaan Khusus Instansi mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya: 
rak buku (4 unit); rak majalah (1 unit); meja baca (10 unit); meja kerja (2 unit); 
kursi baca (15 unit); dan perangkat komputer (2 unit). Setelah dilakukan praktik 
best practice terdapat penambahan sarana layanan dan sarana kerja pada 
perpustakaan, sehingga jumlah sarana yang ada saat ini telah memenuhi standar 
minimal, dengan rincian sebagai berikut: rak buku (6 unit); rak majalah (1 unit), 
meja baca (kapasitas 10 orang), meja kerja (2 unit), kursi baca (kapasitas 15 
orang); dan perangkat komputer (2 unit). Penambahan sarana ini mendapatkan 
dukungan dari Subbagian Umum dan TI, beberapa diantaranya dengan 
memanfaatkan sarana yang memang sudah ada dan tidak terpakai yang di simpan 
di gudang. 
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Gambar 14. Sarana Layanan dan Sarana Kerja Ruang Perpustakaan Setelah 
Dilakukan Praktik Best Practice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9) Menempatkan satu orang pegawai khusus untuk mengelola perpustakaan. Selama 
ini Pengolahan dan pelayanan bahan pustaka hanya dilakukan oleh satu orang staf 
yang juga memiliki tugas dan fungsi lain yaitu sebagai protokoler dan fotografer. 
Penambahan satu orang pegawai dilakukan dengan melakukan mutasi staf di 
Subagian Humas dan TU yang memiliki kompetensi di bidang umum dengan staf 
di Subbagian Umum dan TI yang memiliki minat di bidang perpustakaan. Hal ini 
dapat direalisasikan dengan mendapatkan dukungan dari Kepala Subbagian 
Umum dan TI serta Kepala Subbagian SDM.  
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10) Membuat publikasi layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan yang baru perlu 
dipublikasikan kepada para pegawai, agar pegawai mengetahui dan memiliki 
keinginan untuk memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Publikasi 
dilakukan melalui pembuatan Xbanner, poster dan brosur yang masing-masing 
dipasang di depan perpustakaan, ditempel di setiap papan informasi pada semua 
lantai dan disebar kepada pegawai baik secara fisik maupun melalui group 
WhatsApp Perwakilan Provinsi Aceh. Sosialisasi terhadap aplikasi BPK Aceh 
Library & Information Center juga dilakukan kepada pegawai. Acara tersebut 
dilakukan di ruang perpustakaan. 

 
Gambar 15. Publikasi Layanan Perpustakaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Best Practice Perwakilan Provinsi Aceh Halaman 32  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
11) Konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Sekretariat Perwakilan dan Kepala 

Subbagian Hukum untuk meminta masukan terkait penyusunan Instruksi Kerja 
sebelum dimintakan persetujuan kepala perwakilan.  
 

12) Pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan menerapkan konsep Instruksi 
kerja disertai penjelasan ke pemohon informasi dimulai tanggal 18 Mei 2017. 
Pemohon informasi diberi penjelasan terkait prosedur permohonan informasi agar 
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang diberikan, dan adanya himbauan 
untuk memberikan laporan hasil penggunaan informasi sebagai bentuk kerjasama 
BPK dengan masyarakat.  

 
Gambar 16. Penerapan Konsep Instruksi Kerja 
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13) Penandatanganan Instruksi Kerja oleh Kepala Perwakilan pada tanggal 6 Juni 

2018.  
 
4. Implikasi Terhadap Sumber Daya 

Penerapan best practice ini berimplikasi pada penggunaan sumber daya sebagai berikut: 
a. Sumber Daya Anggaran 

Untuk dapat menerapkan best practice ini, tidak diperlukan alokasi anggaran khusus, 
cukup dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia, seperti pemeliharaan 
gedung kantor, pemeliharaan jaringan, dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan 
tetapi masih dalam kondisi layak pakai. 

b. Sumber Daya Manusia 
Diperlukan minimal dua orang pegawai untuk ditempatkan pada Pusat Informasi dan 
Komunikasi (PIK) dan pada Perpustakaan. Pegawai pada PIK memiliki tugas untuk 
melayani masyarakat yang meminta informasi, memonitor perkembangan penyediaan 
data oleh unit kerja terkait serta feedback dari peminta informasi. Petugas perpustakaan 
memiliki tugas selain mengelola perpustakaan juga menjadi admin aplikasi Digital 
Library & Information Center yang mengelola aplikasi agar selalu up to date. Kinerja 
kedua petugas ini merupakan syarat mutlak agar penerapan best practice ini dapat 
berjalan dengan baik. 

c. Sumber Daya Teknologi Informasi 
Aplikasi Digital Library & Information Center memerlukan perangkat TI yang terdiri 
dari satu unit server untuk menyimpan database aplikasi, wi fi atau LAN router untuk 
menghubungkan komputer pengguna dengan server. Selain itu diperlukan minimal dua 
unit komputer pada ruang perpustakaan sebagai sarana untuk mengakses database LHP 
dan ebook. Dukungan dari Subbag Umum dan TI melalui bantuan admin server untuk 
menginput aplikasi Digital Library & Information Center pada server serta 
menghidupkan server ketika server mati akibat pemadaman listrik lebih dari 30 menit 
sangat diperlukan. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan fasilitas TI yang 
sudah tersedia. 

d. Sarana furniture pada perpustakaan 
Diperlukan beberapa tambahan furniture pada perpustakaan seperti sofa, kursi baca, 
meja baca, rak buku, rak untuk menyimpan tas pengunjung, meja untuk snack dan water 
dispenser. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan dengan memanfaatkan furniture yang 
tidak terpakai namun masih dalam kondisi layak pakai. 

 
 
C. HASIL DARI PRAKTIK 

 
Untuk melihat hasil dari praktik yang telah dilakukan maka dilakukan penyebaran kuesioner 
evaluasi atas perubahan fasilitas layanan perpustakaan, yang disebar kepada pengunjung 
perpustakaan baik secara hardcopy maupun secara on line dengan menyebar link google forms 
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ke Whatsapp Group Perwakilan pada tanggal 3 Juli 2018. Hasil dari kuesioner seperti terlihat 
pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 17. Hasil Kuesioner Evaluasi atas Perubahan Fasilitas Layanan Perpustakaan 
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Pada tanggal 6 Juli 2018 dilaksanakan rapat tim kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi 
penerapan serta feedback dari pegawai dan Stakeholder. Dalam rapat tersebut dibahas 
permasalahan/hambatan yang terjadi pada penerapan instruksi kerja, prosedur kerja, fasilitas 
sarana dan prasarana perpustakaan serta hasil dari kuesioner evaluasi atas perubahan fasilitas 
layanan perpustakaan.  
Hasil evaluasi atas penerapan best practice atas peningkatan layanan informasi melalui 
optimalisasi layanan, sarana dan penerapan digital library adalah sebagai berikut: 
1. Beberapa pengunjung perpustakaan mengeluhkan susunan buku yang tidak sesuai dengan 

label pada rak buku, hal ini dikarenakan pengunjung yang datang untuk membaca di 
perpustakaan selalu mengembalikan sendiri ke dalam rak atas buku yang telah dibacanya 
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tanpa melihat kesesuaian buku dengan label pada rak. Untuk kedepannya perlu dipasang 
pengumuman bahwa buku yang telah selesai dibaca harap diletakkan saja diatas meja atau 
dikembalikan ke meja petugas perpustakaan. 

2. Untuk memnuhi kebutuhan jumlah koleksi buku perpustakaan, pada tahun 2019 akan 
dilakukan pengadaan belanja modal buku dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00.  

3. Masalah konektivitas kecepatan wi-fi di perpustakaan akan segera disampaikan ke 
subbagian umum untuk dicarikan solusinya. Namun demikian dari pantauan tim, kecepatan 
wi-fi di perpustakaan relatif lebih cepat dibandingkan wi-fi di ruangan yang lain, 
dikarenakan akses wi-fi menggunakan akses langsung dari ruang server yng letaknya 
disebelah perpustakaan. 

4. Menunjuk petugas perpustakaan sebagai admin aplikasi BPK Aceh Library & Information 
Center. Jenis dan jumlah Informasi yang tersedia pada Aplikasi BPK Aceh Library & 
Information Center akan terus dikembangkan, diupdate dan dimonitoring.  

5. Secara umum penerapan instruksi kerja dan prosedur kerja tidak menemukan kendala yang 
berarti. Untuk mempermudah petugas maupun Stakeholder memahami instruksi kerja dan 
prosedur kerja maka dibuat infografis.  

 
Berikut ringkasan tahap pelaksanaan praktik best practice Peningkatan Pelayanan Informasi 
Publik Melalui Instruksi Kerja dan Tabel Monitoring pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh. 
 

Tabel 1. Tahap pelaksanaan praktik best practice dan capaiannya 
 

No Tahap waktu 
pelaksanaan Hasil yang diperoleh 

A Tahap Perencanan   

1. 
Kegiatan Bimbingan Teknis 
Perpustakaan dar Biro Humas dan 
KSI, Subbagian Perpustakaan. 

20 dan 22 
Maret 2018 

Pemahaman terkait pengelolaan 
Perpustakaan yang baik dan benar 

2. 
Rapat koordinasi dan pembentukan 
tim kerja, yang dilaksanakan pada 
tanggal 

9 April 
2018. 

SK Kepala Perwakilan nomor 
23/K/XVIII.BAC/05/2018 tentang Tim 
Kerja Peningkatan Layanan Informasi 
kepada Pegawai dan Stakeholder BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh 

3. 

Kegiatan visitasi ke Perpustakaan 
Universitas Syiah Kuala untuk 
mengumpulkan informasi 
mengenai tata kelola perpustakaan 
yang baik 

11 April 
2018 

Pengalaman, ide dan kerjasama dengan 
UPT Perpustakaan Unsyiah untuk 
mengembangkan aplikasi BPK Aceh 
Library & Information Center 

B Tahap Pelaksanaan     

1 

Penyusunan Konsep Instruksi 
Kerja Verifikasi Permohonan 
Informasi dan Monitoring 
Pelayanan Informasi Publik dan 
Konsep Instruksi Kerja Akses 
Informasi Publik berupa Laporan 
Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
melalui Komputer Perpustakaan 

12 s.d 13 
April 2018 

• Draft Instruksi Kerja Verifikasi 
Permohonan Informasi dan 
Monitoring Pelayanan Informasi 
Publik 

• Draft Instruksi Kerja Akses Informasi 
Publik berupa Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah melalui Komputer 
Perpustakaan 
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No Tahap waktu 
pelaksanaan Hasil yang diperoleh 

2 

Penyusunan Konsep Prosedur 
Kerja Petugas Perpustakaan untuk 
Peminjaman dan Pengembalian 
Hardcopy LHP di Perpustakaan.  

7 s.d 8 Mei 
2018 

• Draft Prosedur Kerja Petugas 
Perpustakaan untuk Peminjaman dan 
Pengembalian Hardcopy LHP di 
Perpustakaan 

• Draft Prosedur Kerja Peminjaman 
Hardcopy LHP untuk Dibaca di 
Perpustakaan  
 

3 
Koordinasi dengan Kepala 
Sekretariat Perwakilan dan 
Kasubbagian Hukum   

9 Mei 2018 • Draft Instruksi Kerja siap diserahkan 
ke Kepala Perwakilan   

4 

Pembuatan Tabel Monitoring 
Pelayanan Informasi Publik bagi 
tim pengelola PIK di Subbagian 
Humas dan TU Kalan 

7 Mei 2018 Buku Tabel Monitoring Pelayanan 
Informasi Publik 

5 

Pelaksanaan pelayanan informasi 
publik dengan menerapkan konsep 
Instruksi kerja diserta penjelasan 
ke pemohon informasi 

7 Mei 2018 
Instruksi Kerja mulai diterapkan dalam 
proses pelayanan informasi publik dan 
surat dukungan dari pemohon informasi 

6 Membangun aplikasi BPK Aceh 
Library & Information Center 

25 Mei s.d 
29 Juni 2018 

Aplikasi BPK Aceh Library & 
Information Center dapat diakses oleh 
seluruh pegawai BPK Perwakilan 
Provinsi Aceh melalui LAN 

7 

Penambahan 2 unit fasilitas 
komputer di perpustakaan untuk 
mengakses digital library dan LHP 
LKPD 

19 Maret 
2018 

Tersedianya 2 unit fasilitas komputer di 
perpustakaan yang dapat digunakan oleh 
pengunjung untuk mengakses digital 
library dan LHP LKPD 

8 

Memindahkan hardcopy LHP yang 
selama ini disimpan di ruangan 
humas ke ruangan perpustakaan 
sebagai bahan koleksi 
perpustakaan yang mekanisme 
pengaksesannya diatur tersendiri 
melalui suatu prosedur kerja 

9 s.d 20 
April 2018 

Hardcopy LHP LKPD disimpan dan 
dikelola di perpustakaan 

9 
Mengubah desain layout ruang 
perpustakaan agar dapat 
memaksimalkan fungsinya  

21 Mei s.d 
21 Juni 2018 

Layout Perpustakaan yang memiliki 
fungsi co-working space dan rekreasi 
yang nyaman 

10 

Melengkapi sarana perpustakaan 
untuk memenuhi standar minimal 
kelengkapan sarana layanan dan 
sarana kerja perpustakaan. 

21 Mei s.d 
21 Juni 2018 

Terpenuhinya standar minimal 
kelengkapan sarana layanan dan sarana 
kerja perpustakaan. 

11 
Menempatkan satu orang pegawai 
khusus untuk mengelola 
perpustakaan. 

21 Mei 2018 

Mendapatkan persetujuan dari Kasubbag 
SDM, Kasubbag Umum dan TI serta 
Kasetlan untuk memutasi pegawai yang 
berminat menjadi petugas perpustakaan 
dari satker awal di Subbag Umum dan TI 
untuk pindah ke Subbag Humas dan TU 
Kalan 

12 Membuat publikasi layanan 
perpustakaan. 

25-29 Juni 
2018 

Xbanner, poster dan brosur yang masing-
masing dipasang di depan perpustakaan, 
ditempel di setiap papan informasi pada 
semua lantai dan disebar kepada pegawai 
baik secara fisik maupun melalui group 
WhatsApp Perwakilan Provinsi Aceh. 
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No Tahap waktu 
pelaksanaan Hasil yang diperoleh 

C Monitoring Evaluasi     

1 
Monitoring dan evaluasi atas 
penerapan serta feedback dari 
pegawai dan Stakeholder 

6 Juli 2018 

hasil evaluasi atas 
permasalahan/hambatan yang terjadi pada 
penerapan instruksi kerja, prosedur kerja, 
fasilitas sarana dan prasarana 
perpustakaan serta hasil dari kuesioner 
evaluasi atas perubahan fasilitas layanan 
perpustakaan. 

2 penandatanganan Instruksi Kerja  6 Juni 2018 Instruksi Kerja sudah ditandatangani 
Kepala Perwakilan 

D Laporan     

1 Penyusunan laporan  Agustus 
2018 laporan best practice  

 
Hasil pelaksanaan praktik best practice Peningkatan Layanan Informasi melalui Optimalisasi 
Layanan, Sarana dan Penerapan Digital library membawa perubahan sebagai berikut. 
1. Tersedianya Instruksi Kerja Verifikasi Permohonan Informasi dan Monitoring Pelayanan 

Informasi Publik; 
2. Tersedianya Instruksi Kerja Akses Informasi Publik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Komputer Perpustakaan; 
3. Tersedianya Prosedur Kerja Petugas Perpustakaan untuk Peminjaman dan Pengembalian 

Hardcopy LHP di Perpustakaan; 
4. Tersedianya Prosedur Kerja Peminjaman Hardcopy LHP untuk Dibaca di Perpustakaan; 
5. Tersedianya Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik; 
6. Tersedianya aplikasi digital library beserta database koleksi bahan pustakanya yang 

bernama BPK Aceh Library & Information Center; 
7. Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka melalui penerapan digital library yang 

semula sebanyak 775 judul (judul tema terkait tugas utama instansi sebanyak 236 judul) 
naik sebanyak 276 judul menjadi 1051 judul koleksi (judul dengan tema terkait tugas 
utama instansi naik menjadi 512 judul). Dengan demikian jumlah judul koleksi sudah 
memenuhi batas minimal SNP yaitu total judul sebanyak 1000 judul, namun masih belum 
dapat memenuhi jumlah minimal 60% judul dengan tema terkait tugas utama instansi 
(631 judul) dari koleksi keseluruhan; 

8. Tersedianya sarana di perpustakaan berupa 2 unit fasilitas Komputer; 
9. Tersedianya layanan perpustakaan berupa penyediaan Hardcopy dan Softcopy LHP LKPD; 
10. Peningkatan sarana ruang perpustakaan sebagai co-working space, mini meeting room dan 

sarana rekreasi pegawai; 
11. Tersedianya sarana untuk mengakses digital library dan LHP LKPD di Perpustakaan BPK 

Perwakilan Provinsi Aceh; 
12. Tersedianya publikasi layanan perpustakaan; 
13. Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka yang semula rata-rata kurang dari 5 orang 

perhari menjadi rata-rata 10 orang pada periode 21 Juni s.d 2 Juli 2018. Kemudian pada 
tahun 2019 jumlah kunjungan meningkat menjadi rata-rata 20 orang per hari.  
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14. Kepuasan pegawai atas layanan perpustakaan berdasarkan hasil survei berupa kuesioner 
yang dibagi tgl 3 Juli 2018 menunjukkan data sebagai berikut: 
a. 52,8 % responden menyatakan bahwa kondisi kelengkapan fasilitas di perpustakaan 

seperti kursi, meja, sofa, PC, Wifi, d.l.l. sudah baik, sedangakan sebanyak 41,7% 
responden menyatakan kondisinya sudah sangat baik; 

b. 43,2% responden menyatakan bahwa kondisi penataan layout rak buku, meja, kursi, 
sofa, lemari, d.l.l di ruang perpustakaan sudah baik, sedangkan sebanyak 37,8% 
responden menyatakan kondisinya sudah sangat baik; 

c. 37,8% responden menyatakan bahwa kondisi susunan buku di rak memudahkan dalam 
mencari buku yang dibutuhkan sudah baik, sisanya sebanyak 24,3% responden 
menyatakan cukup dan 21,6% responden menyatakan masih kurang; 

d. 59,5% responden menyatakan bahwa kondisi buku-buku yang ada di rak perpustakaan 
sangat baik, sisanya sebanyak 32,4% responden menyatakan sudah baik; 

e. 56,8% responden menyatakan bahwa kondisi jumlah koleksi buku sesuai dengan 
kebutuhan sudah baik, sisanya sebanyak 24,3% responden menyatakan cukup; 

f. 59,5% responden menyatakan bahwa kondisi ketepatan dan durasi Jam opersional 
perpustakaan sangat baik, sedangkan sisanya sebanyak 40,5% responden menyatakan 
sudah baik; 

g. 43,2% responden menyatakan bahwa kondisi jumlah koleksi majalah sesuai dengan 
kebutuhan sudah baik, sedangkan sisanya sebanyak 40,5% responden menyatakan 
sangat baik; 

h. 67,6% responden menyatakan bahwa pelayanan dari petugas perpustakaan sangat 
baik, sedangkan sisanya sebanyak 29,7% responden menyatakan sudah baik; 

i. 64,9% responden menyatakan bahwa kemudahan dalam proses peminjaman, 
perpanjangan dan pengembalian buku sangat baik, sedangkan sisanya sebanyak 35,1% 
responden menyatakan sudah baik; 

j. 62,3% responden menyatakan bahwa tingkat kenyamanan perpustakaan sangat baik, 
sedangkan sisanya sebanyak 35,1% responden menyatakan sudah baik. 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas hasil penilaian responden terhadap layanan 
perpustakaan sudah sangat baik dan baik. Total jumlah responden sebanyak 37 orang 
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Aceh. 
Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai atas layanan informasi publik berupa 
kuesioner yang dibagi kepada Stakeholder sebagai pemohon informasi pada periode 
tanggal  16 Mei – 29 Juni 2018 menunjukkan bahwa 75 % pemohon informasi sangat puas 
terhadap pelayanan informasi publik, pelayanan petugas serta kondisi sarana dan prasarana, 
sisanya sebanyak 25% pemohon informasi merasa puas. Contoh Formulir survey kepuasan 
yang dilakukan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

15. BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk pertama kalinya mendapatkan piagam penghargaan 
dari Komisi Informasi Aceh sebagai Peringkat 1 dalam Evaluasi Badan Publik Tahun 2018 
Kategori Instansi Vertikal, yang diberikan secara langsung oleh Plt. Gubernur Aceh pada 
tanggal 27 Desember 2018 di Banda Aceh. 
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Gambar 18. Piagam Penghargaan dari Komisi Informasi Aceh sebagai Peringkat 1 
dalam Evaluasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori Instansi Vertikal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. HASIL PEMBELAJARAN 

 
1. Kendala internal dan eksternal 

Dalam pelaksanaan praktik best practice ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik 
eksternal maupun internal, sebagai berikut. 
a. Kendala internal 

1) Pada saat dilakukannya praktik best practice ini, yaitu dari bulan April s.d awal 
Juni sebanyak 75% pegawai di perwakilan ikut pemeriksaan LKPD, sehingga tim 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengunjung perpustakaan. Oleh karena 
itu data pengunjung yang digunakan sebagai indikator keberhasilan adalah per 
periode akhir Juni s.d. awal Juli; 

2) Pada periode Mei s.d Juni terdapat 20 penyerahan LHP LKPD, sehingga fokus 
tim untuk mengerjakan praktik best practice tidak bisa maksimal; 

3) Kurangnya waktu yang digunakan untuk praktik best practice karena terpotong 
oleh Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Lebaran selama dua minggu; 

4) Satu orang Staf Subbagian Humas sebagai petugas PIK dan sekaligus sebagai 
anggota tim perubahan, mengikuti tugas pemeriksaan selama 35 hari kerja.  

5) Pada masa awal percobaan penggunaan Tabel Monitoring masih dilakukan 
dengan input pada komputer, hal ini menyebabkan petugas PIK sering lupa tidak 
segera menginput setiap tindakan yang dilakukan, karena petugas PIK terdiri dari 
beberapa orang dan file tabel monitoring ada di masing-masing petugas yang 
tidak terkoneksi secara online, sehingga waktu pencatatan tidak update. Hal itu 
berakibat jangka waktu pelayanan kurang cepat; 

6) Keterbatasan anggaran untuk melakukan perubahan sarana perpustakaan secara 
total, sehingga beberapa sarana masih menggunakan furniture bekas dengan 
kondisi seadanya namun tetap masih dapat dipergunakan, seperti sice bekas dari 
ruangan subbagian umum dengan kondisi beberapa bagian sudah robek, kursi 
kerja dari gudang yang salah satu rodanya sudah rusak dan beberapa bagian 
terkena cat; 
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7) Pembangunan aplikasi BPK Aceh Library & Information Center sudah dapat 
meningkatkan jumlah koleksi buku secara digital, namun baru dapat memenuhi 
sebagian batas minimal SNP yaitu batas minimal total judul sebanyak 1000 judul. 
Namun kondisi sekarang masih belum dapat memenuhi jumlah minimal 60% 
judul dari koleksi keseluruhan dengan tema terkait tugas utama instansi hanya 
bertambah 276 judul menjadi total 521 judul sehingga masih kurang 110 judul 
(batas minimal 631 judul). 

 
b. Kendala eksternal 

Salah satu manfaat yang ingin dicapai dari praktik best practice ini agar informasi 
yang telah disampaikan kepada pemohon informasi ada pertanggungjawabannya, 
sehingga dapat diketahui apakah informasi yang telah diberikan memang telah 
digunakan oleh pemohon sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya. 
Namun karena mayoritas pemohon merupakan mahasiswa yang sedang melakanakan 
tugas penyusunan skripsi/thesis sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
membuat skripsi/thesis sebagai laporan hasil penggunaan informasi, sehingga dari 
Januari s.d bulan Agustus 2018 baru ada satu orang yang yang memberikan laporan 
hasil penggunaan informasi.  

 
2. Strategi mengatasi masalah 

Atas permasalahan dan kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya agar permasalahan 
tersebut tidak menjadi penghambat jalannya praktik best practice, sebagai berikut. 
a. Kendala internal 

1) Jumlah pegawai yang sedikit pada periode bulan April s.d awal Juni karena 
sebanyak 75% pegawai di Perwakilan ikut pemeriksaan LKPD menyebabkan 
data pengunjung yang digunakan sebagai indikator keberhasilan untuk tingkat 
kunjungan perpustakaan adalah pada periode akhir Juni s.d. awal Juli; 

2) Kendala-kendala keterbatasan waktu dan tenaga SDM seperti periode Mei s.d 
Juni terdapat 20 penyerahan LHP LKPD, Cuti Bersama dan Libur Hari Raya 
Lebaran selama 2 minggu dan satu orang anggota tim perubahan mengikuti tugas 
pemeriksaan selama 35 hari kerja mengharuskan tim kerja untuk mengatur waktu 
antara penyelesaian tugas rutin konsinyering penyelesaian LHP LKPD dan 
penyerahan LHP LKPD dengan pengerjaan praktik best practice agar dapat 
mencapai tujuan atas seluruh kegiatan yang ada, salah satu caranya adalah dengan 
lembur dan mengoptimalkan personil/ anggota tim yang ada. Tugas-tugas yang 
menjadi tanggungjawab personil yang bertugas di luar kota untuk pemeriksaan, 
didelegasikan sementara ke personil lain yang ada, dan dilanjutkan setelah 
mereka kembali ke kantor; 

3) Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik saat ini dibuat dan diisi secara 
manual dengan menggunakan buku yang diletakkan di ruang PIK, hal ini 
dilakukan agar memudahkan petugas PIK untuk segera menginput setiap 
tindakan yang dilakukan. Kedepannya harus dibuat aplikasi monitoring 
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pelayanan informasi publik yang dapat terkoneksi secara online dari seluruh 
komputer yang digunakan petugas PIK sehingga waktu pencatatan update;  

4) Atas permasalahan Keterbatasan anggaran untuk melakukan perubahan sarana 
perpustakaan secara total, solusinya adalah dengan menganggarkan belanja 
modal untuk fasilitas sarana di perpustakaan pada tahun-tahun berikutnya agar 
dapat meningkatkan fasilitas sarana perpustakaan menjadi lebih baik; 

5) Aplikasi BPK Aceh Library & Information Center akan tetap terus dikembangkan 
terutama pada database jumlah koleks digitalnya, melalui kerjasama secara 
berkelanjutan dengan UPT Perpustakaan Unsyiah, serta menugaskan staf humas 
dan TU Kalan yang ada untuk secara rutin mencari materi koleksi digital yang 
sesuai dengan tema tugas fungsi instansi dengan hak cipta yang legal untuk dapat 
diunduh dan dishare secara gratis. Selain itu untuk meningkatkan jumlah koleksi 
buku perpustakaan secara fisik, maka setiap tahun akan dianggarkan belanja 
modal pengadaan buku perpustakaan. Dimana saat ini sudah dimulai, untuk 
pertamakalinya sejak tahun 2012, BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
menganggarkan belanja modal pengadaan buku perpustakaan dalam RKA tahun 
2019. 

 
b. Kendala eksternal 

Petugas PIK harus lebih intensif berkomunikasi dengan pemohon informasi dengan 
menjelaskan maksud dari kewajiban untuk pembuatan laporan hasil penggunaan 
informasi tersebut, yaitu untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dan organisasi 
masyarakat agar informasi dari BPK dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Petugas 
PIK juga harus secara rutin menelpon pemohon informasi yang belum memnuhi 
kewajibannya untuk membuat dan mengumpulkan laporan hasil penggunaan 
informasi guna mengingatkan mereka serta untuk mendapatkan feedback. 

 
3. Faktor Pendukung Keberhasilan 

Penerapan Best Practice dapat dilakukan dengan baik apabila mendapatkan dukungan 
sarana dan prasarana yang memadai terutama untuk Teknologi Informasi, sinergi antara 
petugas Pusat Informasi dan Komunikasi dengan Unit Kerja Pemeriksa (Subauditorat) 
dalam hal penyediaan data dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Selain itu faktor 
kedisiplinan dari petugas Pusat Informasi dan Komunikasi untuk secara rutin dan tepat 
waktu dalam memutakhirkan data yang terdapat dalam BPK Aceh Library & Information 
Center serta dalam menangani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat juga 
sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan penerapan Best Practice ini. 

 
4. Lesson Learned sebelum dan sesudah diterapkan praktik 

a. Terdapat peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan dari 5 kunjungan menjadi 
rata-rata 20 kunjungan perhari pada tahun 2019; 

b. Semakin meningkatnya pemahaman pemohon terhadap informasi LHP LKPD yang 
diminta yang ditunjukkan dengan semakin relevan data informasi yang diminta 
dengan tujuan permintaan data; 
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c. Semakin meningkatnya feedback yang diberikan oleh pemohon informasi kepada 
BPK Perwkilan Provinsi Aceh melalui laporan penggunaan informasi yang dibuat 
oleh pemohon. 

d. Semakin mudahnya pegawai untuk mengakses file-file berupa Buku referensi di 
bidang Akuntansi, Auditing, Bisnis, Ekonomi Pembangunan, Hukum, Keuangan, 
Manajemen, Perbankan, Perpajakan dan Sumber Daya Manusia, Juklak dan Juknis 
Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Aceh dari 
tahun 2006 s.d 2018, Profil entitas pemeriksaan, Regulasi terkait keuangan daerah, 
Template pemeriksaan, Dokumentasi kehumasan seperti Buletin Serambi, foto dan 
video kegiatan, laporan tahunan pelayanan informasi publik, siaran pers, Kliping 
Berita, dokumen ketatausahaan, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), pidato kepala 
perwakilan, Zona Integritas, Surat Perintah Penugasan (SP2), Surat Perintah 
Penugasan Pemeriksaan (SP2P), Surat Perintah Persiapan Pemeriksaan (SP3), Surat 
Tugas Pemeriksaan. 

e. Selain makin mudah diakses, hal ini juga dapat menjadi sarana untuk membackup 
data-data penting pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengingat masih sering 
terjadinya pemadaman listrik di Banda Aceh secara tiba-tiba yang menyebabkan 
banyak PC di kantor yang rentan rusak. 

 
5. Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi di masa mendatang 

Penerapan Best Practice secara berkelanjutan perlu dilakukan, untuk itu diperlukan 
monitoring dan evaluasi berupa awareness dari supervisor pelayanan dan ketua PIK 
terhadap pelaksanaan tugas pelayanan informasi melalui: 
a. Laporan bulanan pelayanan informasi publik termasuk tingkat kepuasan pengguna 

informasu publik dan pengunjung perpustakaan;  
b. Laporan bulanan pemutakhiran koleksi digital pada BPK Aceh Library & Information 

Center; 
c. Koordinasi setiap semester dengan Biro Humas dan Kerjasama Internasional dalam 

rangka mengembangkan Pusat Informasi dan Komunikasi serta Perpustakaan; dan 
d. Secara rutin (minimal setahun sekali) melaksanakan studi banding dan benchmarking 

dengan Pusat Informasi dan Komunikasi pada Unit Kerja atau Instansi lain. 
 

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Ide Praktik Best Practice Peningkatan Layanan Informasi melalui Optimalisasi Layanan, Sarana 
dan Penerapan Digital library dimulai dari permasalahan yang benar-benar ada dan sering 
terjadi dalam pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan 
Pelayanan Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Dua permasalaan awal tersebut adalah 
rendahnya jumlah kunjungan pegawai ke perpustakaan serta banyaknya permintaan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari masyarakat 
sehingga kami mendapat inspirasi untuk menyatukan fungsi PIK dengan Perpustakaan dalam 
hal penyediaan informasi khusus terkait LHP LKPD, dengan tetap memperhatikan ketentuan 
yang berlaku di BPK dalam pemberian informasi kepada publik.  
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Instruksi Kerja, Prosedur Kerja, Penggunaan Tabel Monitoring Pelayanan Informasi Publik, 
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Layanan Perpustakaan sebagai hasil dari praktik best practice 
telah diterapkan dalam pelayanan informasi publik dan perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi 
Aceh. Dalam instruksi kerja, diatur adanya prosedur verifikasi kesesuaian permohonan 
informasi dengan tujuan penggunaan, dan adanya himbauan kepada pemohon informasi untuk 
memberikan laporan hasil penggunaan informasi sebagai bentuk kerjasama pemohon dengan 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh.  Instruksi kerja juga mengatur tata cara pengaksesan LHP 
LKPD melalui komputer perpustakaan. Prosedur kerja dibuat khusus untuk petugas 
perpustakaan agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengelola dokumentasi Hardcopy LHP 
agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pegawai. Sedangkan Tabel Monitoring 
Pelayanan Informasi Publik bermanfaat sebagai sarana monitoring pada setiap proses pelayanan 
permohonan informasi. Peningkatan sarana layanan perpustakaan juga telah dapat memberikan 
kepuasan pada para pengunjung perpustakaan sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan. 
Pembangunan aplikasi BPK Aceh Library & Information Center juga dapat meningkatkan 
jumlah koleksi perpustakaan serta dapat menjalin kerjasama berkelanjutan dengan UPT 
Perpustakaan Unsyiah sebagai salah satu Stakeholder.  

 
Seluruh hasil dari praktik best practice ini, diharapkan dapat tetap dilanjutkan penerapannya 
dan semakin ditingkatkan inovasinya tidak saja hanya pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 
namun juga pada seluruh kantor BPK Perwakilan. Pelaksanaan praktik best practice ini 
membuktikan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada justru dapat lebih mendorong kita 
agar dapat melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. 

 
Praktik best practice ini dapat membantu petugas PIK dan petugas perpustakaan dalam 
melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan perpustakaan. Setiap permasalahan yang 
sebelumnya terjadi, dapat diatasi dengan adanya praktik ini. Namun, praktik ini baru berjalan 
pada tahap jangka pendek, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh 
karena itu, bagi perwakilan lain yang akan mereplikasi praktik best practice ini 
direkomendasikan untuk: 
1. membangun komitmen dan kerja keras setiap petugas PIK dan petugas perpustakaan dalam 

melaksanakan tugas pelayanan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka 
menengah dan panjang; 

2. meningkatkan awareness dari supervisor pelayanan dan ketua PIK untuk memantau/ 
melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas pelayanan informasi; dan  

3. melaksanakan koordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Internasional untuk 
mengembangkan Pusat Informasi dan Komunikasi serta Perpustakaan di seluruh BPK 
Perwakilan. 
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TABEL MONITORING PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Permintaan Informasi 
Proses Verifikasi & Konfirmasi 

Informasi 
Penyerahan Dokumen Informasi 

Penyerahan Laporan Penggunaan 
Informasi 

No Tanggal Nama 
Pemohon 

No. 
Handphone 

Jenis 
Informasi 

Tanggal Nama 
Petugas 

Keterangan Tanggal Nama 
Petugas 

Keterangan Tanggal Nama 
Petugas 

Nama 
Pemohon 

              

              

              

              

              



 

 

Lampiran 2 

 
 

PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH 

JL. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh  
Telp. (0651) 32627, Fax (0651) 21166 

www.bandaaceh.bpk.go.id 
 

Guna meningkatkan mutu layanan dan kualitas kerja yang lebih baik di masa yang akan dating, kami sangat berterima kasih apabila 
Anda berpatisipasi dan berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Pelayanan ini, dan memberikan saran pada 
tempat yang disediakan. 
 
Tanggal   : 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan/Instansi :  

Berilah tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia. 

No Aspek Penilaian Sangat 
Puas Puas Kurang 

Puas 
Tidak 
Puas 

Sangat 
Tidak 
Puas 

 
A Penilaian Terhadap Pelayanan       

1 Kemudahan akses pengaduan/permintaan informasi 
      

2 Kecepatan tindak lanjut atas pengaduan/permintaan 
informasi      

3 Hasil (output) yang diperoleh dari pengaduan/permintaan 
informasi       

B Penilaian terhadap Pelayanan Petugas       

4 Keramahan, kesopanan, dan sikap dalam pelayanan      

5 Respon / kecepatan dalam pelayanan       

6 Inisiatif dalam membantu       

7 Kualitas dalam pelayanan secara keseluruhan dalam 
menunjang kelancaran aktivitas tugas / pekerjaan       

C Penilaian terhadap Sarana dan Prasarana       

8 Kebersihan       

9 Keamanan       

10 Kenyamanan       
 
D. Masukan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan  

Kritik dan Saran untuk Kami  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hasil kuisioner ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk peningkatan 
kualitas dan pelayanan kami di masa yang akan datang. Kami akan melayani anda dengan professional, bijaksana, dan 
bertanggungjawab.  

http://www.bandaaceh.bpk.go.id/
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas perkenan-Nya kita masih diberikan 
kesempatan untuk melaksanakan tugas dan amanah untuk mendukung pencapaian 
pencapaian visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pendorong pengelolaan 
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang 
berkualitas dan bermanfaat, dengan misi memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta melaksanakan tata kelola 
organisasi yang berintegritas, independen dan profesional.    

Sesuai Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2015, telah ditetapkan Rencana Strategis 
(Renstra) BPK Tahun 2016 – 2020 pada tanggal 28 Desember 2015 sebagai arah dan 
strategi BPK dalam mencapai visi dan misi yang salah satu pencapaiannya ditentukan 
melalui penyelenggaraan “Manajemen Pengetahuan dan Best Practice”. Kemudian 
berdasar Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 375/K/I-XIII/8/2016 tanggal 22 
Agustus 2016, telah ditetapkan Rencana Implementasi Renstra BPK 2016 – 2020 yang 
menjabarkan bahwa BPK sedang melakukan upaya untuk memperluas implementasi 
praktik-praktik terbaik melalui strategi “best practice sharing” yang ditujukan untuk 
mendukung dan melengkapi implementasi manajemen pengetahuan. 

Sebagai wujud partisipasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk ikut 
menyukseskan program tersebut, maka kami mengusulkan Sistem Peminjaman Aset 
BMN (SIPINSET) sebagai “best practice” BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 
Harapan kami, Sistem Peminjaman Aset BMN yang telah terbukti memberikan manfaat 
dalam meningkatkan layanan peminjaman aset secara optimal oleh Subbagian Umum 
dan TI kepada para pegawai (khususnya para Pemeriksa) di lingkungan BPK 
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat diterima dan diadopsi oleh satuan kerja lain 
untuk membantu pencapaian visi dan misi BPK dalam menjalankan fungsi 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Kami menyadari bahwa praktik yang baik akan teruji menjadi semakin baik jika telah 
melalui proses adopsi dan penerapan di berbagai situasi dan kondisi yang berbeda.  
Oleh karena itu, dengan segala keterbasan yang ada, kami membuka diri terhadap 
masukan dan “sharing experience” atas penerapan SIPINSET ini.  Semoga langkah 
sederhana ini dapat memberikan manfaatkan bagi peningkatan tata kelola organisasi 
BPK yang semakin berkualitas dan bermanfaat. 

   

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat 

Pemut Aryo Wibowo 
NIP.197104031997031004 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.3.2/7/2014 tentang tata kerja dan 
organisasi pelaksana BPK, dalam rangka mendukung tugas untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera 
Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk 
melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN, BPK Perwakilan 
Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan 
teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.   

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta 
administrasi umum merupakan bagian penting dari dukungan dalam 
pelaksanaan tugas pemeriksaan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas permasalahan 
yang sering terjadi terkait pelayanan pemberian pinjaman perangkat TI 
adalah :  
1. Terdapat kesalahan penomoran dalam surat perjanjian peminjaman 

BMN dan berita acara pengembalian BMN, yaitu penomoran ganda 
dimana dua surat atau lebih memiliki nomor yang sama dan kesalahan 
dalam penulisan referensi barang yang mengakibatkan kehilangan 
kendali dalam menghitung jumlah barang yang masih dalam masa 
peminjam dan ketersediaan di gudang Subbagian Umum dan 
Teknologi Informasi (TI).    

2. Peminjaman Barang Milik Negara (BMN) memerlukan waktu yang lama 
yaitu setiap peminjam membutuhkan waktu ± 90 menit,  karena petugas 
barang harus melihat ketersediaan barang pinjaman di gudang. 

Dalam rangka memberikan pelayanan prima, dilakukan upaya perbaikan 
dengan mempermudah dan mempercepat proses peminjaman barang 
milik negara di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui 
sistem komputerisasi yang disebut Sistem Peminjaman Aset (SIPINSET). 

 

 



2 
 

B. Permasalahan 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi nya Subbagian Umum dan Teknologi 
Informasi (TI) berusaha untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas 
rutin di lingkungan Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI). Namun 
demikian, dalam pelaksanaan tugas rutin tersebut juga tidak lepas dari 
permasalahan yang dihadapi oleh Subbagian Umum dan Teknologi 
Informasi (TI), salah satunya adalah masalah pelayanan pemberian 
pinjaman perangkat TI hal ini karena : 
1. Peminjaman Barang Milik Negara (BMN) masih dilakukan secara 

manual oleh petugas penyimpan barang, yaitu dalam pembuatan surat 
perjanjian peminjaman dan berita acara pengembalian dilakukan 
dengan cara mengetik satu per satu permintaan peminjaman atau 
pengembalian sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama; 

2. Dengan sistem peminjaman yang masih dilakukan secara manual 
sering terjadi kesalahan dalam penomoran surat perjanjian dan/atau 
berita acara pengembalian yaitu penomoran ganda; 

3. Petugas barang harus melihat ketersediaan barang pinjaman di 
gudang. 

4. Keadaan tersebut  mengakibatkan Subbagian Umum dan Teknologi 
Informasi (TI) tidak dapat memberikan pinjaman secara tepat cepat dan 
mudah. Serta  menjadi keluhan para pemeriksa/pegawai dalam 
mengajukan peminjaman perangkat TI. 

C. Tujuan 

SIPINSET dirancang untuk menyeragamkan proses peminjaman barang 
dan memudahkan Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI) BPK 
Perwakilan dalam rangka pelayanan pemberian pinjaman Barang Milik 
Negara secara optimal kepada pegawai. 

D. Manfaat 

Sistem komputerisasi yang akan dirancang tersebut dimaksudkan untuk 
menyeragamkan proses peminjaman barang dan memudahkan staf 
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI) dalam melaksanakan tugas 
rutin memberikan pelayanan secara optimal kepada pegawai dalam 
memberikan pinjaman Barang Milik Negara. 
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E. Sasaran 

Pelaksanaan sistem komputerisasi ini melibatkan : (1) Kasubbag Umum dan 
TI, (2) petugas BMN dan (3) para pegawai selaku pengguna layanan 
peminjaman BMN. 

F. Cakupan 

Penerapan sistem komputerisasi peminjaman BMN ini secara khusus 
diperuntukkan bagi peminjaman perangkat TI berupa laptop, printer, 
scaner dan alat ukur digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

BAB II 
PELAKSANAAN PENERAPAN PRAKTIK  

SISTEM PEMINJAMAN ASET BMN (SIPINSET) 

 
 

Dalam rangka perubahan mekanisme peminjaman BMN dari sebelumnya dengan 
cara manual (datang dan isi form) dengan mekanisme komputerisasi melalui 
aplikasi Sistem Peminjaman Aset (SIPINSET), maka dilakukan tahapan sebagai 

berikut: 

A. Pembentukan Pokja 

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan aplikasi dan sekaligus 
menjaga komitmen serta mengurangi risiko resistensi dalam pelaksanaan 
penerapan dari proyek ini, maka disusunlah kelompok kerja (Pokja) yang 
melibatkan unsur pengembang aplikasi (programmer dan inputer) serta 
user yang akan terlibat dalam penerapan aplikasi ini.  Pokja tersebut 
dituangkan dalam Instruksi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar 
No.6/ID/XVIII.PDG/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016.   

B. Perancangan dan Pembangunan  Sistem Aplikasi dan Sosialisasi  

Terhitung sejak 27 Juni 2016, Programmer (dhi. staf subbag umum dan TI) 
berupaya untuk mempermudah perancangan sistem dengan beberapa 
pendekatan dan alat bantu, antara lain sebagai berikut: 
1. Aliran Sistem Informasi 

ASI merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk 
menggambarkan sebuah sistem dengan menggunakan simbol-simbol 
tertentu. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk membuat ASI 

2. Data Flow diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan gambaran sistem secara logika. 
Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, 
struktur data atau organisasi file. Keuntungan menggunakan DFD 
adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai komputer untuk 
mengerti sistem yang dikerjakan atau dikembangkan. 

3. Flowchart 

Flowchart adalah representasi grafik dari langkah-langkah yang harus 
diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri dari atas 
sekumpulan simbol, dimana masing-masing simbol merepresentasikan 
suatu kegiatan tertentu. 
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4. Hierarchy Plus Input Proccess Output (HIPO) 

Merupakan alat dokumentasi program yang dikembangkan dan 
didukung oleh IBM. Tetapi kini HIPO juga telah digunakan sebagai alat 
bantu untuk merancang dan mendokumentasikan siklus 
pengembangan sistem. 

5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Model Entity-Relationship berisi komponen-komponen dari suatu 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi 
dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta yang 
ditinjau sehingga dapat diketahui hubungan antara entity-entity yang 
ada dengan atribut-atributnya. 

Dengan serangkaian diskusi dan ujicoba yang melibatkan para inputer, 
maka pada 11 Juli 2016, aplikasi SIPINSET telah siap untuk disosialisaikan 
kepada para user, khususnya kepada para pemeriksa selaku pihak yang 
paling sering melakukan peminjaman aset dalam rangka penugasan 
pemeriksaan.    

Sosialisasi dilaksanakan pada periode 11 s.d. 13 Juli 2016 untuk 
memperkenalkan aplikasi baru tersebut.  Model sosialisasi dilaksanakan 
dengan metode demostransi dalam forum diskusi kelompok kecil secara 
bertahap pada kurun periode tersebut. 

Proses peminjaman BMN melalui sistem komputerisasi tersebut dilakukan 
dengan mekanisme dasar sebagai berikut: 
1. Pegawai membuka laptop dan atau PC yang sudah di instal aplikasi 

SIPINSET (menggunakan program aplikasi Macromedia Dreamweaver 
dan MySql); 

2. Masing-masing pegawai mempunyai password untuk masuk Aplikasi 
Sipinset yaitu 8 (delapan) digit awal NIP baru yang dimiliki oleh pagawai; 

3. Pegawai dapat melihat ketersediaan barang milik negara di subbag. 
umum dan TI. 

C. Habituasi dan Permintaan Masukan 

Setelah proses launching dalam perkenalan produk aplikasi SIPINSET 
dilaksankanm maka selanjutnya dilakukan proses adaptasi untuk 
membangun kebiasaaan (habituasi) para user dengan proses dalam 
peminjaman barang milik negara (BMN) berbasis aplikasi tersebut. 
 
 



6 
 

Proses peminjaman tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Staf Subbag Umum menerima nota dinas peminjaman dari pegawai atau 

unit kerja dan mengajukan kepada Kepala Subbagian (Kasubbag. 
Umum) dan TI. 

2. Staf Subbag Umum menerima disposisi Nota Dinas Peminjaman 
Perangkat TI dari Kasubbag Umum dan TI untuk mengecek ketersediaan  
perangkat TI yang akan di pinjam; 

3. Staf Subbag Umum mengecek ketersediaan dan kondisi perangkat TI 
yang akan dipinjamkan; 

4. Staf Subbag. Umum melaporkan kepada Kasubbag. Umum dan TI jika 
perangkat TI yang akan dipinjamkan tersedia  dan Nota Dinas 
peminjaman dapat disetujui  untuk proses selanjutnya. Dalam hal 
perangkat TI yang akan dipinjamkan tidak tersedia, Nota Dinas 
peminjaman dikembalikan kepada peminjam; 

5. Staf Subbag Umum menerima disposisi persetujuan Kasubbag Umum 
dan TI untuk membuat Surat Perjanjian Peminjaman Perangkat TI; 

6. Staf Subbag Umum menyiapkan Surat Perjanjian Peminjaman Perangkat 
TI dan menyampaikan kepada peminjam; 

7. Staf Subbag Umum mengajukan Surat Perjanjian Peminjaman Perangkat 
TI yang telah di tandatangani oleh pegawai atau unit kerja Peminjam 
kepada Kasubbag Umum dan TI untuk di tandatangani; 

8. Staf Subbag Umum menggandakan Surat Perjanjian Peminjaman 
Perangkat TI yang telah di tandatangani oleh Kasubbag Umum dan TI 
sebanyak  1 (satu) rangkap untuk diserahkan  kepada Peminjam dan 
mengarsipkan Surat Perjanjian Peminjaman Perangkat TI yang asli, serta 
dilanjutkan dengan penyerahan BMN kepada peminjam. 

D. Penyusunan Panduan Kerja 

Setelah para user terbiasa dengan proses peminjaman BMN yang baru, 
maka disusunlah tahapan baku untuk dijadikan sebagai panduan kerja 
dalam bentuk Instruksi Kepala Perwakilan, agar dapat dilaksanakan secara 
tertib dan bertanggungjawab. 

Panduan kerja tersebut disajikan secara ringkas dalam bagan alur sebagai 
berikut : 
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PEGAWAI / PEMINJAM PETUGAS BMN PENGELOLA BMN PENANGGUNG JAWAB

List Permintaan 
Peminjaman BMN

List Permintaan 
Peminjaman BMN

Pembuatan 
Surat Perjanjian 

Peminjaman

Surat Perjanjian 
Peminjaman

Surat Perjanjian 
Peminjaman

Menyetujui dan 
Menandatangani

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Ditandatangani

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Ditandatangani

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Ditandatangani

Menyetujui dan 
Menandatangani

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Ditandatangani

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Ditandatangani

Mengetahui dan 
Mensahkan

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Disahkan

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Disahkan

Surat Perjanjian 
Peminjaman Yang 

Disahkan

A

Mengcek Stok 
Barang

Mengcek 
Tanggal Akhir 
Peminjaman

Pengembalian 
BMN

Pengembalian 
BMN

Pembuatan 
Berita Acara 

Pengembalian

Berita Acara 
Pengembalian

Berita Acara 
Pengembalian

Menyetujui dan 
Menandatangani

Berita Acara 
Pengembalian

Berita Acara 
Pengembalian

Berita Acara 
Pengembalian

Menyetujui dan 
Menandatangani

Berita Acara 
Pengembalian

Berita Acara 
Pengembalian

Berita Acara 
Pengembalian

A

Mengcek Daftar 
Peminjaman

 
Rician aktivitas dalam proses peminjaman Barang Milik Negara (BMN) 
melalui sistem komputerisasi (Sipinset) adalah sebaai berikut : 

1. Bagi pegawai selaku peminjam aset 

a. Pegawai membuka laptop atau PC yang sudah di instal Aplikasi 
Sipinset 

b. Alamat Aplikasi Sipinset adalah :\\10.136.1.10 
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c. Login dengan menggunakan NIP masing-masing pegawai dan 
paswword untuk masuk aplikasi sipinset adalah : 8 (delapan) digit 
yang pegawai. 

 

Tampilan awal SIPINSET saat akan login sebagai pegawai/peminjam 

d. Pegawai dapat melihat ketersediaan Barang Milik Negara yang 
terdapat pada Subbagian Umum dan TI, dengan tampilan sebagai 
berikut : 
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e. Pegawai dapat mengajukan peminjaman aset yang diinginkan dengan 
melampirkan bukti Surat Tugas (peminjam dalam rangka penugasan 
pemeriksaan) atau nota dinas dari atasan langsung bagi pegawai 
dipenunjang dan pendukung.  Contoh tampilan proses peminjaman 
dengan menggunakan SIPINSET bagi Pemeriksa : 

 
 

 
Sedangkan bagi para pegawai penunjang/pendukung dengan 
tampilan sebagai berkut :   
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2. Bagi Petugas/Pengelola/Penanggungjawab BMN 

a. Pengelola SIPINSET membuka Alamat Aplikasi Sipinset adalah 
:\\10.136.1.10 dan login menggunakan NIP pegawai dan 
paswwordnya, dengan tampilan sebagai berikut : 

 
 

b. Pengelola SIPINSET melihat permintaan peminjaman barang baik dari 
pegawai penunjang maupun dari tim yang akan melaksanakan 
pemeriksaan, melalui tampilan sebagai berikut : 
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c. Pengelola SIPINSET melihat ketersediaan barang yang akan 
dipinjamkan melalui tampilan sebagai berikut : 

 
 

d. Pengelola SIPINSET dapat menyetujui peminjaman barang sesuai 
dengan ketersediaan barang dan dilanjutkan dengan mengeprint 
Surat Perjanjian Peminjaman Perangkat TI yang akan ditandatangani 
oleh Peminjam dan Kasubbag Umum dan TI : 
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e. Pengelola SIPINSET akan memasukkan data peminjam untuk 
memproses Surat Perjanjian Peminjaman Perangkat TI yang akan 
ditandatangani oleh Peminjam dan Kasubbag Umum dan TI 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Berikut tampilan contoh surat perjanjian peminjaman Barang Milik 
Negara (SPP-BMN) yang diproses oleh petugas/pengelola BMN melalui 
aplikasi ini :  
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f. Pengelola SIPINSET akan memproses saat ada peminjam yang 
mengembalikan barang, dengan tampilan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Pengelola SIPINSET juga memonitoring Peminjaman Barang secara 
berkala, melalui tampilan sebagai berikut : 
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h. Pengelola SIPINSET memonitoring Pengembalian Barang secara 
berkala, sehingga dapat diketahui ketepatan/keterlambatan 
pengembalian barang dan dapat menjadi bahan pertimbangan 
pengelola/penanggungjawab BMN.  

 
 

 

 
 
 

 

 

E. Monitoring dan Evaluasi 

Selama proses penerapan praktik SIPINSET ini masih dimungkinkan untuk 
adanya pengembangan, menyesuaikan kebutuhan dan situasi terkini serta 
masukan dari para user dan pengelola BMN.   
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BAB III 
HASIL DARI PRAKTIK 

SISTEM PEMINJAMAN ASET BMN (SIPINSET) 
 

 

Capain yang diperoleh dari penerapan praktik SIPINSET ini adalah : 
a. Tersedia proses peminjaman barang milik negara (BMN) melalui sistem 

komputerisasi (SIPINSET) bagi seluruh pegawai yang dapat mempermudah 
proses peminjaman. Aplikasi tersebut telah di instal dalam perangkat PC di 
unit kerja masing-masing pegawai melalui jaringan LAN perwakilan 
Sumatera Barat.  

b. Kemudahan mendapatkan informasi barang yang tersedia pada Subbag. 
Umum dan TI.  

c. Tingkat kepuasan pengguna BMN meningkat yang dibuktikan dari 
pernyataan dukungan dan kepuasan atas penerapan SIPINSET yang diukur 
melalui kuisioner dengan 5 (lima) pertanyaan untuk mengetahui kondisi 
sebelum proyek perubahan dan sesudah proyek perubahan dilakukan 
kepada responden yang terdiri dari 20 orang.   Hasilnya menunjukkan 
terjadi peningkatan nilai terhadap 5 (lima) indikator yang ditanyakan : 
kemudahan penggunaan aplikasi, kemudahan akses, kelengkapan 
informasi, keterlayanan dan kecepatan.   
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BAB IV 
HASIL PEMBELAJARAN 

A. Manfaat 

Sistem peminjaman BMN ini memberikan manfaat : 
1. Kesederhanaan, dimana penerapannya hanya dengan instal aplikasi 

SIPINSET (menggunakan program aplikasi Macromedia Dreamweaver 
dan MySql) pada laptop dan PC. 

2. Kejelasan, dipandu dengan Instruksi Kerja. 
3. Kemudahan, mudah diakses oleh setiap user. 
4. Akurasi.  Ketersediaan BMN dapat diketahui secara real time, 

pemberikan nomor secara automatis, serta pengambilan data referensi 
barang dari database, sehingga tidak menyebabkan penomoran ganda 
sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. 

5. Kecepatan.  Dengan sistem yang telah terotomatisasi, membantu proses 
peminjaman dan pengolahan data Barang Milik Negara menjadi lebih 
cepat. 

B. Peluang Pengembangan  

Walaupun SIPINSET ini telah memberikan peningkatan kualitas layanan 
dalam peminjaman BMN yang ditandai dengan kepuasan pengguna dalam 
hal kemudahan dan kecepatan layanan serta akurasi dalam informasi, 
namun demikian masih sangat memungkinkan untuk didopsi dan 
diadaptasi untuk dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan satker 
pengguna.   
Salah satu peluang pengembangan adalah jika ingin digunakan sebagai 
alat bantu pengendalian BMN dalam hal pemanfaatannya.  Hal ini 
mengingat aplikasi standar pengelolaan BMN yang dikembangkan oleh 
Kementrian Keaungan, yaitu SIMAK BMN, masih bersifat informasi status 
BMN, belum mengakomodir interaksi pemanfaatan BMN yang bersifat 
khusus sesuai kebutuhan pengguna BMN, seperti pinjam-meminjam dan 
kondisi sejenis lainnya.    

C. Faktor Pendukung  

Untuk dapat menerapkan SIPINSET dan mengembangkannya lebih lanjut 
bergantung kepada ketersediaan staf pendukung TI yang memiliki 
kompetensi dalam pengembangan program.  Namun demikian aplikasi ini 
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menggunakan pendekatan yang relatif sederhana, sehingga relatif mudah 
untuk dikembangkan lebih lanjut. 

D. Kendala Yang Dihadapi 

Keberhasilan penerapan SIPINSET sangat tergantung kepada komitmen 
para pihak untuk secara tertib melaksanakan peminjaman BMN sesuai 
proses yang diatur.  Resiko potensi kendala yang atas pelaksanaan 
SIPINSET terutama adalah : 1) keterlambatan dalam pengembalian BMN 
setelah masa peminjaman daluwarsa, 2) pengecekan kondisi BMN secara 
berkesinambungan untuk siap digunakan dalam peminjaman kembali, 
serta 3) perencanaan kebutuhan dan pengadaan BMN untuk menjaga 
layanan peminjaman tetap prima.   
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BAB V 
KESIMPULAN 

 

Inovasi SIPINSET dibangun untuk memberikan kemudahan dalam proses 
layanan peminjaman BMN yang frekuensi perputaran peminjamannya 
relatif sering di lingkungan para pegawai.  Sebuah upaya sederhana, 
mudah dipelajari dan mudah untuk diterapkan serta memiliki peluang 
besar untuk pengembangan lebih lanjut sebagai sebuah best practice, 
sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja pengguna.   

Dalam penerapannya selama ini, SIPINSET telah mampu mengatasi solusi 
kelambanan dalam layanan peminjaman aset serta memberikan 
kemudahan akses informasi ketersediaan BMN untuk dipinjam.   
Pemanfaatan SIPINSET untuk kebutuhan lain masih dapat dikembangkan 
untuk tujuan sejenis lainnya. 

Semoga kehadiran SIPINSET dapat menjadi salah satu alternatif best 
practice yang ajustable, mudah disesuaikan dengan kebutuhan di masing-
masing satuan kerja pengguna.  

     



LAPORAN BEST PRACTICE

INTEGRASI PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEWIERINTAH DAERAH

PADA

BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI



DAFTARISI

Halaman

DAFTARISI i

DAFTARTABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

A. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Ruang Lingkup 1

3. Tuj uan dari Best Practice yang D iusulkan 2

4. Target PelaksanaBes/Prac^/ce 2

B. PELAKSANAANPENERAPANPRAKTIK 2

1. Metodologi Dokumentasi Best Practice yang Diusulkan 2

2. PraktikyangDijalankan 2

3. Langkah - Langkah Praktik yang Dilakukan 3

4. Kapan Praktik Tersebut Dilakukan 12

5. Pihak yang Terlibat dan Tempat Aktivitas/Praktik Dilakukan 12

6. Implikasi terhadap Sumber Daya yang Harus Disediakan 12

C. HASIL DARI PRAKTIK 13

1. HasilKonkrit yang Dicapai dan DapatDiukur 13

2. Dampak Signifikan Pelaksanaan Praktik 13

D. HASIL PEMBELAJARAN 13

1. Faktor - Faktor Pendukung Pembelajaran 13

2. Unsur Perubahan yang Terjadi 14

3. Permasalahan 14

E. KESIMPULAN 14

1. Manfaat Hasil Praktik bagi Lingkungan 14

2. Alasan Praktik Pertimbangkan sebagai Best Practice 14

3. Rekomendasi bagi yang Akan Mengadopsi Praktik 15

DAFTAR PUSTAKA 16

BPK Perwakilan Provinsi Bali



DAFTARISI

Halaman

Tabel 1. Langkah - Langkah Praktik yang Dijalankan 6

BPK Perwakilan Provinsi Bali



DAFTAR GAMBAR

No Uraian Halaman

Gambar 1. Konsep Integrasi Penyusunan KKP 2

Gambar 2. Tampilan Formula pada Worksheet (1) 3

Gambar 3. Tampilan Formula pada IFbrfoAee/(4) 4

Gambar 4. Tampilan Formula pada Worksheet {IQ) 5

BPK Perwakilan Provinsi Bali iii



INTEGRASIPENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ATAS LKPD

Tanggal

Satuan keija

Kepala Satuan Kerja Pengusul

28 Desember 2018

Perwakiian Provinsi Bali

Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan

(KKP), KKP merupakan catatan - catatan yang diselenggarakan oleh pemeriksa tentang

prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh

dan simpulan yang dibuat sehubungan dengan pemeriksaannya. KKP meliputi catatan

dan/atau basil pekerjaan pemeriksa (tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan basil

pemeriksaan), bukti-bukti pemeriksaan yang kompeten, relevan, dan cukup untuk

mendukung catatan dan/atau basil pekeijaan pemeriksa.

KKP yang disusun secara terintegrasi akan lebib mengefektifkan waktu dalam pelaksanaan

pemeriksaan dikarenakan berkurangnya pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya pengulangan

dan akan memudabkan dalam pelaksanaan evaluasi perbaikan. Penyusunan KKP

kbususnya terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan pada prinsipnya seharusnya

dapat dibuat terintegrasi antara indeks KKP yang satu dengan Indeks KKP yang lainnya

dengan menerapkan referensi silang melalui penggunaan mail merge dan atau formula pada

Microsoft Excel dalam penyusunan KKP baik dalam dokumen yang dibuat dalam Microsoft

Word maupun Excel dalam format yang terstandar sesuai dengan pedoman yang telab ada.

2. RuangLingkup

Ruang lingkup best practice ini adalab penyusunan KKP atas LKPD dalam rangka

peningkatan akurasi data dan pemenuban ketepatan waktu penyelesaian KKP. Best practice

ini memiliki perbedaan konsep dengan modul aplikasi SLAP LK yang dimiliki BPK.

Perbedaan tersebut yaitu bestpractice ini lebib menekankan pada teknik penyusunan KKP,

sedangkan pada modul aplikasi SIAP LK lebib menekankan pada penempatan KKP dalam

satu lokasi yang sama yaitu server BPK.

Selain itu, dalam Best Practice ini juga membantu tim pemeriksa dalam menyusun

Laporan Keuangan Audited sampai pada tingkat rincian objek sebingga memudabkan

dalam mengontrolpenyajian rincian objek atau objek atas suatu akun dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CsdJQ disertai dengan prosedur analitis awal (atas Laporan Keuangan

Unaudited) dan akbir (atas Laporan Keuangan Audited) yang diawali dari proses peng-

input-an saldo dalam Laporan Keuangan Unaudited dan penjumalan baik jumal koreksi

maupun reklasifikasi. Sebingga penerapan best practice ini masib sejalan perencanaan

BPK dalam penggunaan aplikasi SIAP LK dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan

keuangan.
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3. Tujuan dari Best Pratice yang Diusulkan

Tujuan dari penyusunan Best Practice ini guna mendukung dan meningkatkan fiingsi

penyusunan KKP yang sesuai dengan Juklak Pengelolaan KKP yaitu:

a. Menyediakan penunjang utama bagi laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk

representasi tentang pengamatan atas standar pekeijaan lapangan, yang tersirat

ditunjukkan dalam LHP dengan disebutkannya frasa "berdasarkan Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara (SPKN)";

b. Membantu pemeriksa dalam pelaksanaan dan supervisi pemeriksaan;

c. Menjadi bahan penilaian atas kualitas pemeriksa dan pemeriksaan; dan

d. Menyediakan data dan informasi bagi kelanjutan pemeriksaan dan perencanaan

pemeriksaan berikutnya.

4. Target Pelaksana 5^5/Prflcftce

Target pelaksana best practice ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa yang menjalankan

tugas pemeriksaan.

B. PELAKSANAAN PENERAPAN PRAKTIK

1. Metodologi Dokumentasi Best Practice yang Diusulkan

Dokumentasi best practice yang diusulkan ini berdasarkan pengalaman, hasil observasi dan

kajian literasi dalam penyusunan BCKP atas pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kabupaten

Bangli Tahun Anggaran (TA) 2017 yang telah dilakukan di tahun 2018 dan pelaksanaan

pemeriksaan LKPD di tahun - tahun berikutnya dengan mengakomodir satu format kertas

kerja penyusunan laporan keuangan untuk seluruh jenis entitas apakah tingkat pemerintah

provinsi, kabupaten dan kota.

2. Praktik yaug Dijalaukau

Penyusunan KKP dalam best practice ini mengambil konsep dari topologi jaringan

komputer yaitu topologi jaringan mesh, dimana setiap data satu dengan yang lainnya saling

terhubung diawali dari adanya master data awal sebagai salah satu sumber data untuk

pembentukan data-data yang laiimya, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Konsep Integrasi Penyusunan KKP

Master Data
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Dengan konsep topologi jaringan mesh, KKP yang disusun dengan mengintegrasikan file
yang satu dengan file yang lainnya melalui pengoptimalan pemanfaatan fitur mail merge
di Microsoft Word dan formula di Microsoft Excel balk file tersebut dalam format extensi
.xls ataupun .doc.

Sehubungan telah tersedianya modal aplikasi SLAP LK dan agar tetap sejalan dengan
penerapan modal aplikasi SLAP LK, penyasanan KKP dalam Best Practice ini dirancang
agar menjadi saplemen tambahan dalam penerapan modal aplikasi tersebut. Secara lebih
rinci, akan dijabarkan pada poin langkah-langkah praktik yang dijalankan.

3. Langkah - Langkah Praktik yang Dilakukan

Langkah - langkah yang dilakukan dalam menyusun bestpractice ini yaitu sebagai berikut:

a. Membuat satu file master data berupafile Microsoft Excel yang akan digunakan sebagai

bahan referensi/database awal pada dokumen KKP yang lebih detail. Master data awal

dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan proses
referensi/rujukan balk dengan menggunakan formula dalam Microsoft Excel ataupun

mail merge dalam Microsoft Word. File master data tersebut terdiri dari 10 (sepuluh)

lembar keija (worksheet) yaitu;

1) Worksheet (1) yang memuat informasi terkait personil dalam tim pemeriksa yaitu

nama, jumlah hari tugas, golongan, inisial dan NLP dari masing-masing peran

dalam tim pemeriksa baik untuk pemeriksaan pendahuluan dan terinci. Untuk

pemeriksaan terinci secara default, personil seharusnya sama dengan personil

dalam pemeriksaan pendahuluan sehingga direferensi ke baris personil

pemeriksaan pendahuluan. Namun, hal ini dimungkinkan dapat dirubahjikaterjadi

perubahan susunan tim. Tampilan gambar sebagian worksheet (1) berikut ini.

Gambar2. Tampilan Formula pada Worksheet ('\)

A  B J D I L,_ f - 1 ? H 1 ^

' 2 iPersonil Pemeriksaan Pendahuluan

,''Wakl'Pohw^^g3awab> -
. 4jDrs-YullndraTri Kusumo Nugroho 2 iv/d .. ,l?580717198W21001il6ustiNgur3h^triaPerwira,S.E., M.M.,Ak.,CA. 4 SP
sj "j' ^ ' ''7 1' ^ iiiz" zy'

; 6 jPersonil Pemeriksaan Terinci i : \ i j

; i J=IF(A4="V";A4) . . =B4 =IF(C4="";";C4) =IF(D4="'';"";D4) =IF(E4="";";Efl . ' HF(W"^^F4)' =S4 =IF(H4="V^'HA) =IRIAf™;W) .
2) Worksheet (2) yang memuat informasi terkait dengan surat tugas yaitu tempat terbit

tanggal dan uraian surat tugas;

3) Worksheet (3) yang memuat informasi terkait entitas yaitu nama entitas, jenis

lingkup entitas, ibukota entitas, nama kepala daerah, nama dan NLP Bendahara

Umum Daerah (BUD);

4) Worksheet (4) yang memuat informasi terkait informasi dasar dokumen KKP

Lndeks A yaitu nama entitas, jenis lingkup entitas, tahun anggaran diperiksa,

penyusun, tanggal susun, pereviu, tanggal reviu, pengesahan dan tanggal

pengesahan.

Untuk nama entitas dan jenis lingkup entitas direferensi dari Worksheet (3) pada

namafield yang sama dengan menggunakan formula equal cell. Sedangkan, untuk
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penyusun, pereviu dan pengesahan direferensi dari Worksheet (1) pada nama field
inisial sesuai dengan masing-masing peran dalam penyusunan KKP dengan

menggunakan formula equal cell. Tampilan gambar worksheet (4) berikut ini.

GambarS. Tampilan Formula pada Worksheet {A)

='PersonilTirn*IN4 43165 - Pefsoniltlm'114 43165

5) Worksheet (5) yang memuat informasi terkait elemen dalam program pemeriksaan

(P2) Pendahuluan yaitu nama entitas, ibukota entitas, tahun anggaran diperiksa,

tahun anggaran dan semester dilakukan pemeriksaan, tanggal pelaksanaan

pemeriksaan, dasar hukum, standar, tujuan, lingkup, sasaran dan alasan

pemeriksaan, pemberi tugas dan NIP pemberi tugas serta tanggal P2.

Untuk nama entitas dan ibu kota entitas direferensi dari Worksheet (3) pada nama

field yang sama. Selanjutnya, untuk tahun anggaran diperiksa direferensi dari

Worksheet (4) pada nama field yang sama. Sedangkan, untuk pemberi tugas dan

NIP pemberi tugas direferensi dari Worksheet (1) pada nama field

Penanggungjawab dan NIP-nya {Hal ini dapat disesuaikan bila pemberi tugas

bukan personil yang sama dengan penanggung jawab pemeriksaan). Seluruh

referensi tersebut menggunakan formula equal cell,

6) Worksheet (6) yang memuat Indeks KKP dan uraian jenis KKP

7) Worksheet (7) yang memuat informasi terkait kertas kerja pemahaman tujuan dan

harapan penugasan pemeriksaan pendahuluan yaitu nama entitas, tahun anggaran

diperiksa, indeks KKP, penyusun, tanggal susun, pereviu, tanggal reviu,

pengesahan, tanggal pengesahan, tujuan penugasan, standar dan sasaran

pemeriksaan, tanggal pelaksanaan pemeriksaan, tanggal persetujuan pemberi

tugas, nama dan NIP pemberi tugas. Untuk field yang memuat informasi yang sama

dengan worksheet sebelumnya dilakukan referensi dengan menggunakan formula

equal cell;

8) Worksheet (8) yang memuat informasi terkait dengan komponen P2 Terinci yaitu

nama entitas, ibukota entitas, tahun anggaran diperiksa, tahun anggaran dan

semester dilakukan pemeriksaan, tanggal pelaksanaan pemeriksaan, dasar hukum,

standar, tujuan, lingkup, sasaran dan alasan pemeriksaan, pemberi tugas dan NIP

pemberi tugas serta tanggal P2. Untuk field yang memuat informasi yang sama

dengan worksheet sebelumnya dilakukan referensi dengan menggunakan formula
equal cell.

9) Worksheet (9) yang memuat informasi terkait kertas keija pemahaman tujuan dan

harapan penugasan pemeriksaan terinci yaitu nama entitas, tahun anggaran

diperiksa, indeks KKP, penyusun, tanggal susun, pereviu, tanggal reviu,

pengesahan, tanggal pengesahan, tujuan penugasan, standar dan sasaran

pemeriksaan, tanggal pelaksanaan pemeriksaan, tanggal persetujuan pemberi
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tugas, nama dan NIP pemberi tugas. Untuk fieldyang memuat informasi yang sama
dengan worksheet sebelumnya dilakukan referensi dengan menggunakan formula
equal cell;

10) Worksheet (10) yang memuat informasi yang dibutuhkan dalam menyusun Surat

Pemyataan Independensi yaitu nama, NIP, nomor surat tugas, tempat dan tanggal
surat pemyataan dibuat dan uraian tugas dalam surat tugas. Tampilan gambar
worksheet (10) berikut ini.

Gambar 4. Tampilan Formula pada Worksheet (W)

:  1 \TabeImiterisiotomatisseielehsheet'STPendahuluan'dan 'PersonHPendahulitan'terinputiiota

'/j' •Pendabuluan

wmma
• s i»IFCPer5Qninim'l$AS4-''V;('PorsonilTim'ISAS41) •=IFCPer$oniirim1SE54-"';''".i:Penonil'nm'ISES4))' =lF('SufatTug3>'lCS='V;'Sur3tTuga's'lCS;Denpasar 2Febniarl2018 =IF('Sur3tTu83s'ICT:''";";'SuratTuga»'!C6)
: 6 i=IF(PersonU"rTm'lSFS4»''V*;fP6rsoroir!m'iSFS4|I :g|f{'Petsoiiinirn'iSiS4'»° V*:('PefsorJI'nm'lSJS4)) alF(B6»**;**;CS) . :Penpasaf 2 Fefaniari20X8 elF(C6«'''

^ 7 ;=IFCPersomTnm'lSlCS4=*V:{'P6fson5Tim'ISK$4» :«IF('Pe^onil-nm'ISOS4=";'';('Petsomirtin't$OS4)) =iP(B7° '";":C6) ■ :Dcnpasar 2 Febru3ri2G18 ''lFtcya'*;":F6)

: 8 !° lF( PefSORilTim'ISPS43'*;":{'Petsorii"nm'ISP$4)l'. :n|FrPersoftil'nm'l$TS4j'*;";rP6rsob'ITim'lSTS4)) ° 1F(B8«'";*';C7) 'Penpasar 2F^n)ari201B ° IF(C8""*;*^;F7)

■ 9 i° IF{'Per50Pin'in't$U$4o'V;{'Per50ft3"nm'ISHS4|) :<i|F('Pefsonintm'ISY$4=''*f!':fPetsong'nm'i$YS4)). . ° IF(B9»";":C8)" 'Denpasat 2 Februari 2018 »IF(C9a";"';f8)

MO i° IFCPersonilTim'l$2S4a";'';CPersonn'nm'l$ZS4t) :° IF('Per5onilTimTSADS4'"";"° :('PersonaTim'lSADS4))  IF(B10'";";C91
11 !'IFCPer5onilHm'lSA£S4°"';V;(Per50nnTim'ISAES4)) ;«IFCPersomTnmi$AI$4°'°;"':fPefsonil'nm'lSAlS4)) . °lf(Bll°'V;C10) .

'Penpasar 2Fefaru3ri2Ql8  'IF(C10=";'*;F9)
iPenpasar 2Fcbnian2018 '=IF(Cll°'";"*;F10)

-12 NIF('Personil7Idi'I$Ai$4a'"';";('Pefsoniirim'ISAJ$4)) •«IF('P6rsonilHm'lSANS4»L'"',-''";CPersonilT?m'1$AM$4)) elF(B12-";'";Cll)
: 13  g|F( PersoniITim'lSAOS4°**;*':('PersonjlTirti'l$AO$41) :g|P('Personil"nm'tSASS4g'";";('Pers6niirtni'ISASS41)' =IF(6133'*f";C12)
; 14 ;»IFCPersoninim'ISAT$4b«V;lPersoRi1Tiin'ISATS4)) :.|F('Personil-nm'lSAXS4;i"r':rPersoni|-nm'l$AXS41) - =IF(S14i*'';";C13)
• lSJ«IFCPersor.ilTim'lSAYS4»";";{'PMSonfl'nm'ISAYS4)) i»jFCP«soniITim')SBCS^";";CPefso.naTim'!SBCS4)) =IFtei5«";";C14)
M6? I

17 <Tabe!mi tersdotomathseteleh sheet'ST Terlnd'dan'J^rson'dTennci'lxr^put data

 IF(C15»r';";F141

^21 UjFi'Pef$onilTim'lSA$8a";";'Personarim'lSAS8). :=lF('PersonilTim'ISES8=''V:fPprMinUlim'ISESB)l =IFCSuratTugas'ia2»^'';";'SutatTu8as'!C'Denp3S3f 4April2018 »IF(C21='"r';'SuratTugasn
iP' 22 l°IF( PefSonatan'1Sf$8'";";'Pefsoniirim'ISPS8) - :°IP{'Per5onilTim'ISJS8»"';";('Pefsore1T1m'ISJS8)) enpasar 4 April 2018  »IF(C22°".-";F21)

ir( Personil T1fn'l$KS8°*','";'Person8Tim'ISK$8) i'lFCPefsonrnimlSOSSn'T^CPersonnTimTSOSa}) =IF(B23»'V;C22) iPenpasar 4April2QlS =IF(C23a";V;f22)

F P rsonin;m'!$PS8°!';";'Persona"nm'ISPS8):: :t=IF{'Pefsoninim'ISTS8V"r:CPersonilHm'IST$8)) : =IF{B24=i";";C23) -iPenpasar 4ApfilZ018  °IFtC24»";"';F33)

; 2Sf«'lF('Personin?tn'l$US8-";':';'PefSon3Tim'l$U$B)- ' ;°IF{'Pefsonil7irn'l$YSS-"';"';{!PersonilTim1$YS8)): ': °IF(B2S''-^';";Q4). •Penpasar 4Apni2Qi8 .°iFtC2S»*';"';F24)

P2^hdnhij!uan 1 P. Tojuan & HP [ .IndeHskkP;;! P2'Terincj P. Tuiuan fit HPTeriiict   i, PS indepencnsi j-. ^ r™

c.

b. Menyusun dokumen KKP sesuai dengan standar format yang telah diatur dalam
Pedoman Manajemen Pemeriksaan, Juklak, Juknis dan Buku Pedoman terkait dengan
Pemeriksaan Laporan Keuangan. Dokumen KKP yang disusun mulai dari Surat Tugas,
P2, bideks KKP, Stmktur Organisasi Entitas, Daftar Kriteria, Analisis Hasil
Pemeriksaan Sebelumnya, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP),
Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan, Pemahaman Entitas, Pemahaman Sistem
Pengendalian Intem (SPI), Pengujian Teknologi Informasi (TI), Penentuan Materialitas
Awal dan Toreable Misstatement (TM) dan Kertas Kerja Penentuan Metode Uji Petik;

Menghubungkan data padafile master data awal dengan berbagai dokumen KKP yang
disebutkan pada pain b di atas. Dalam menghubungkan data pada file master data awal
dengan berbagai dokumen KKP diawali dengan cara:

1) Menghubungkan data pada Worksheet (1) yang memuat informasi personil tim dan
Worksheet (2) yang memuat informasi terkait dengan surat tugas bempa nomor
dan tanggal surat, uraian penugasan serta tempat terbit surat tugas dalam file master
data awal dengan file format Surat Tugas Pendabuluan dan Terinci dengan
menggunakan formula equal cell. Surat Tugas Pendabuluan dan Terinci dibuat
dengan menggunakan Microsoft Excel.-,

2) Menguhubungkan data pada Worksheet P2 Pendabuluan yang memuat informasi
terkait P2 dalam file master data awal dengan file format P2 Pendabuluan dengan
menggunakan fitur mail merge. P2 Pendabuluan dibuat dengan menggunakan
Microsoft Word.
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3) Menghubungkan Worksheet Informasi KKP dengan formulir format Kertas Keija

Pemahaman Entitas, Analisis Hasil Pemeriksaan Tahun Lalu, Penilaian SPICOSO,

Jadwal dan Rincian Biaya pemeriksaan, IR Akun, CR Proses Bisnis, CR Akun,

Matriks Penilaian Risiko baik dengan menggunakan mail merge maupun formula

equal cell disesuaikan dengan jenis file KKP tersebut dibuat apakah .xls atau .doc;

4) Mengisi formulir format KKP selama proses pemeriksaan pendahuluan sesuai

dengan kondisi pemeriksaan. Berdasarkan formulir format KKP yang telah terisi,

hal ini menjadi bahan dalam penyusunan P2 Terinci, seperti berikut ini.

Tabel 1. Langkah - Langkah Pengisian Formulir Format KKP

No Kertas Kerja Uraian kegiatan

a Struktur Organlsasi Entitas - Dibuat dengan menggunakan microsoft word, Dalam KKP ini tim
membuat gambar struktur organlsasi entitas, daftar SKPD dan
daftar pimpinan SKPD.

- Hanya sedikit bagian yang dapat direferensi darifile master data
awal yaitu hanya bagian kops KKP yang memuat informasi nama
entitas diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak
yang menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada
master data awal, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada
KKP Indeks KKP.

b Daftar Kriteria - Dibuat dengan menggunakan microsoft excel dan direferensi
dari file master data awal sehingga secara otomatis terbentuk
ketika membuat data pada file master data awal serta sama
Juga dengan yang tertera dalam P2

- Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada master
data awai, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
Indeks KKP

c Analisis Hasil Pemeriksaan

BPKSebeiumnya
- Dibuat dengan menggunakan microsoft excel. KKP ini Juga
merupakan lampiran dari P2 Pendahuluan.

- Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada master
data awal, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
Indeks KKP

d Pemantauan TLHP - KKP ini diperoieh dari dokumen TLHP yang dibuat oieh tim TLHP
untuk posisi semester II tahun yang diperiksa. Dibuat dengan
menggunakan microsoft excel

- Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada master
data awal, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
Indeks KKP

0 Pemahaman Tujuan dan

Harapan Penugasan

- KKP Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan dibuat
dengan menggunakan microsoft word. Sehingga menggunakan
mail merge dalam mereferensi bagian/poin yang telah termuat
dalam master data awal.
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No Kertas Kerja Uraian kegiatan

- Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggal reviu merujuk pada master
data awal, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
Indeks KKP

Pemahaman Entitas - Dibuat dengan menggunakan microsoft word dengan merujuk
beberapa poin informasi didalamnya dari master data awal dan
iaporan Keuangan unaudited.

- Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggal reviu merujuk pada master
data awal, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
Indeks KKP

Pemahaman SPI - Kertas kerja pemahaman SPi terdiri dari 4 kertas kerja yaitu:

a. Kuesioner SPi COSO:

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft excel.
Daiam kertas kerja tersebut berisi peniiaian/scoring dan
rekapitulasi atas efektivitas pengendalian berdasarkan
COSO untuk masing-masing responden.

b. Hasil telaah atas SPI COSO

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft
word, yang didalamnya memuat narasi dari hasii kuesioner
SPI COSO dan pengamatan yang dilakukan tim.

c. Kesimpulan Efektivitas SPI Tingkat Entitas

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan Microsoft
Excel, yang didalamnya memuat hasil dan simpulan SPI
COSO yang direferensi dari rekapitulasi kuesioner SPi COSO
pada poin a di atas.

d. Kesimpulan Efektivitas SPi Keseluruhan

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan Microsoft
Excel, yang didalamnya memuat informasi kesimpulan SPi
secara keseluruhan yang direferensi dari KKP:

1) Kesimpulan Efektivitas SPI Tingkat Entitas;

2} Hasil scoring SPI dari pemahaman proses bisnis (yang
sebelumnya telah dikonversi ke skala yang sama dengan
kertas kerja Kesimpulan Efektivitas SPI Tingkat Entitas);
dan

3) Hasil scoring SPi dari pengujian Tl

- Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggal reviu merujuk pada master
data awal, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
indeks KKP

Pemahaman

Risiko

Penilaian Kertas kerja ini terdiri dari:

a. Matriks Penilaian Risiko;

b. Control Risk Akun;

c. Control Risk Proses Bisnis.
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No Kertas Kerja Uraian kegiatan

Ketiga kertas kerja ini saling terhubung dan untuk control risk

proses bisnis Juga terhubung pada KKP penilaian SPI. Seluruh
kertas kerja ini dibuat dengan Microsoft Excel dihubungkan
dengan mereferensikan menggunakan formula equal cell;

Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada master
data awai, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
Indeks KKP

Pengujian Tl Kertas kerja pengujian Ti terdiri dari 2 kertas kerja yaitu:

a. Kuesioner SPi Ti

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan excel, berisi
sejumiah daftar pertanyaan dan rekapituiasi scoring hasii

pertanyaan tersebut. hasii rekapituiasi akan direferensi oieh
kertas kerja pemahaman proses bisnis terkait dengan proses

peiaporan

b. Hasii Teiaah SPi Ti

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft

word, yang didaiamnya memuat narasi hasii kuesioner SPi Ti

dan hasii pengamatan tim

Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada master
data awai, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
indeks KKP

Penetapan

Awai dan TM

Materlalitas Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft excel
yang terdiri dari:

Kertas kerja TM Neraca

Kertas kerja TM LRA

Kertas kerja TM LO dan

IR Entitas

Kertas kerja ini mereferensi dari LK Unaudited dan saiing
terhubung antar ketiga kertas kerja tersebut

Bagian kops KKP yang memuat informasi nama entitas
diperiksa, tahun anggaran serta pembuat, pereviu, pihak yang
menyetujui KKP tersebut dan tanggai reviu merujuk pada master
data awai, sedangkan nomor indeks PKP merujuk pada KKP
indeks KKP

Penentuan Metode Uji Petik Kertas kerja penentuan metode uji petik terdiri dari 3 kertas
kerja yaitu:

a. Penentuan metode uji petik

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft
word, yang memuat informasi narasi atas metode dan
perhitungan uji petik sesuai dengan pedoman pemeriksaan
LKPD.

b. Risk Rating SKPD atas Akun LRA

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft excel.
Daiam kertas kerja ini memuat sejumiah daftar SKPD yang
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No Kertas Kerja Uraian kegiatan

-

direferensi dari master data awal untuk diberikan skor sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam dalam kertas kerja
penentuan metode uji petik dalam akun LRA

c. Risk Rating SKPD atas Akun Neraca

Kertas kerja ini dibuat dengan menggunakan microsoft excel.
Dalam kertas kerja Ini memuat sejumlah daftar SKPD yang
direferensi dari master data awal untuk diberikan skor sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam dalam kertas kerja
penentuan metode uji petik dalam akun Neraca

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam poin A.2 terkait dengan Ruang Lingkup
bahwa best practice ini selain mengintegrasikan data-data KKP dimana data yang serupa
tidak dilakukan pengetikan dan penginputan yang berulang, juga mengulas terkait dengan
teknik penyusunan face Laporan Keuangan sampai dengan CALK yang dimulai dari
penginputan data Laporan Keuangan Unaudited sampai dengan tersusunnyaface Laporan
Keuangan sampai dengan CALK disertai dengan prosedur analitis-nya. Langkah teknik
penyusunan face Laporan Keuangan sampai dengan CALK tersebut diuraikan sebagai
berikut:

a. Menyusun worksheet yang memuat daftar akun dan kode akun disertai nama laporan
Keuangan terkait dengan akun tersebut. Daftar akun yang disusun merujuk pada
lampiran HI Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Daftar akun yang dipilih dari
Lampiran III tersebut sampai dengan tingkat rincian objek, namun tidak untuk seluruh
akun sampai dengan tingkat rincian objek. Hal ini disesuaikan dengan pengungkapan
yang diharapkan dalam CaLK;

b. Menyusun worksheet sebagai media penyusunan jumal koreksi dan reklasifikasi yang
terdiri dari koXomtfield berikut ini:

1) Nomor, memuat nomor jumal yang diusulkan;

2) Uraian kejadian, memuat urain ringkas kejadian/peristiwa yang melatarbelakang

jumal tersebut;

3) PAJE/PRJE, dalam kolom ini apabila jumal yang diusulkan adalah jumal koreksi

maka dipilih PAJE dari dropdown list dan sebaliknya apabila jumal yang diusulkan

adalah jumal reklasifikasi maka dipilih PRJE dari dropdown list,

4) D/K, kolom ini akan terisi otomatis dengan huruf D ketika nilai diketikkan pada

kolom nilai debet dan sebaliknya huruf K ketika nilai diketikkan pada kolom nilai

kredit;

5) Kode akun, kolom ini akan terisi otomatis dengan kode akun sesuai dengan akun
yang dipilih dari dropdown list pada kolom akun. Kolom ini mereferensi dari

worksheet yang memuat daftar akun dan kode akun pada poin a;

6) Akun, kolom ini mengisyaratkan pengguna untuk memilih akun sesuai dengan

uraian peristiwa/kejadian yang berpengamh pada suatu akun tertentu.
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Untuk memilih akun, pengguna dapat mengetikkan sebagian kata dari akun yang
dicari sehingga muncul daftar akun {searchable dropdown list excel) yang
menggunakan kata-kata tersebut dan tidak diperlukan scroll down yang memakan
waktu lama. Daftar akun yang muncul mereferensi dari worksheet yang memuat
daftar akun dan kode akun pada poin a.

Untuk membuat searchable dropdown list menggunakan formula cell ("contents ")
yang dikombinasikan dengan formula search yang mereferensi dari konten yang
ingin dicari dari worksheet yang memuat daftar akun yang tersedia dan dengan
formula row untuk mencari pada baris mana konten tersebut berada, lalu
ditambahkan dengan mengurutkan dimana baris tersebut berada dengan
menggunakan gabungan formula small dan row.

Setelah baris terurutkan, maka untuk menentukan nama akun pada baris tersebut

digunakan formula offset yang berfiingsi menggeser nama akun sesuai dengan uruan
baris. Setelah seluruh langkah tersebut maka menghasilkan daftar akun yang dicari
berdasarkan kata yang telah diketikkan.

Selanjutnya, untuk membuat searchable dropdown list pada kolom akun di
worksheet jumal dengan cara menggunakan fasilitas data validation dengan
validasi kriteria berupa fot/daftar yang merujuk pada worksheet yang memuat daftar
akun;

7) Nilai debet dan kredit, kolom ini diinput angka nilai koreksi ataupun reklasifikasi.
Dalam menginput nilai pada kedua kolom ini perlu dipastikan hanya menginput
salah satu kolom dalam setiap barisnya. Kolom yang tidak ada nilainya jangan
diberi tanda atau apaun itu;

8) Keterangan, kolom ini diinput hal-hal yang kiranya perlu diungkapkan atau rujukan
lampiran jika nilai terdiri dari beberapa poin; dan

9) Kolom paraf setuju atau tidak setuju, kolom ini diisi dengan paraf BUD jika
menyetujui atau tidak menyetujui jumal yang diusulkan.

c. Menyusun worksheet neraca lajur sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Neraca

lajur ini disusun sesuai dengan daftar akun yang telah disusun sebelunmya disertai
dengan kode akun. Disamping daftar nama akun dan kode akun, terdapat kolom saldo
unaudited, koreksi debet, koreksi kredit, reklasifikasi debet dan reklasifikasi kredit serta

saldo audited.

Untuk kolom saldo unaudited di-input secara manual, kemudian kolom koreksi dan

reklasifikasi debet serta kredit akan terisi secara otomatis sesuai dengan jumal yang

telah dibuat sebelumnya. Prinsip pengisian kolom ini dengan menjumlahkan selumh

nilai debet ataupun kredit sesuai dengan kode akun, kode jumal koreksi (PAJE) atau
reklasifikasi (PRJE) dengan menggunakan formula sumifs pada masing-masing

kolomnya, yang dicontohnya sebagai berikut:
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1) Formula pada kolom koreksi debet:

=SUMIFS(Jumal!$H$10:$H$2509;Jumall$C$10:$C$2509;"PAJE";Jumal!$D$10
;$D$2509;"D";Jumal!$E$10:$E$2509;Worksheet!A16)

2) Formula pada kolom koreksi kredit:

=SUMIFS(Jumal!$I$10:$I$2509;Jumall$C$10:$C$2509;"PAJE";Jumal!$D$10:$
D$2509;"K";Jumal!$E$10:$E$2509;Worksheet!A16)

3) Formula pada kolom reklasifikasi debet:

=SUMIFS(Jumal! $H$ 10:$H$2509; Jumal! $C$ 10; $C$25 09;"PRJE";Jumal! $D$ 10
:$D$2509;"D";Jumal!$E$10:$E$2509;Worksheet!A16)

4) Formula pada kolom reklasifikasi kredit:

=SUMIFS(Jumal!$I$10:$I$2509;Jumal!$C$10:$C$2509;"PRJE";Jumal!$D$10:$

D$2509;"K";Jumal!$E$10:$E$2509;Worksheet!A16)

Masing-masing formula tersebut di-copy pada setiap tingkat rincian akun terakhir

disetiap akun induknya.

Selanjutnya, untuk saldo audited merupakan penjumlahan dari saldo unaudited

ditambah koreksi dan reklasifikasi debet serta dikurangi koreksi dan reklasifikasi kredit.

Namun, formula ini disesuaikan saldo normal masing-masing jenis Sakun.

d. Menyusun worksheet penentuan materialitas dan TM awal sesuai dengan saldo

unaudited yang direferensi dari worksheet neraca lajur pada masing-masing jenis

laporan keuangan dengan menggunakan formula equal cell dan menghitung nilai PM

berdasarkan nilai belanja daerah unaudited dengan tingkat materialitas awal basil

pemeriksaan pendahuluan, akun-akun yang diaudit, batas akun signifikan, nilai akun

signifikan dan alokasi TM-nya pada tingkat laporan neraca, ERA dan LO.

e. Menyusun face dari masing-masing jenis laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas

(LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE). Saldo pada setiap akun dalamface laporan keuangan tersebut direferensi

dari worksheet neraca lajur.

f. Menyusun kertas kerja prosedur analitis awal {unaudited) dan akhir {audited) sesuai

dengan buku pedoman pemeriksaan laporan keuangan. Namun, dalam prosedur

analituis yang disusun dalam best practice ini mengalami sedikit modifikasi

dikarenakan prosedur analitis dalam buku pedoman pemeriksaan masih belum

sepenuhnya sesuai dengan PSAP, sehingga menimbulkan nilai selisih yang perlu

dijelaskan, yang mana penjelasan dari nilai selisih tersebut seharusnya merupakan

pointer saldo yang harus diungkapkan dalam rumus perhitungan prosedur analitis
seperti berikut ini:

Pengujian arus kas keluar aktivitas operasi hanya diuji dari belanja modal, yang

seharusnyajuga diuji dari pembentukkan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah

dan pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Hal ini merujuk pada paragraf 30
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dalam lampiran 1.04 tentang PSAP 03 terkait Laporan Arus Kas pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjnisunan prosedur analitis awal dan akhir disusun bersebelahan sehingga
memudahkan untuk perbandingan dengan penjelasan nilai selisih disusun bersanding
kebawah antara unaudited dan audited.

g. Menyusun worksheet penentuan materialitas dan TM akhir sesuai dengan saldo audited
yang direferensi dari face pada masing-masing jenis laporan keuangan dengan
menggunakan formula equal cell dan menghitung nilai PM berdasarkan nilai belanja
daerah audited dengan tingkat materialitas akhir disesuaikan (bila ada) setelah
pemeriksaan, akun-akun yang diaudit, batas akun signifikan, nilai akun signifikan dan
alokasi TM-nya pada tingkat laporan neraca, LRA dan LO.

4. KapanPraktikTersebutDilakukan

Praktik integrasi penyusunan KKP dalam best practice ini telah diuji coba saat

pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan terus

dikembangkan setiap tahunnya pada saat pelaksanaan pemeriksaan laporan Keuangan

sampai dengan saat ini.

5. Pihak yang Terlibat dan T empat Aktivitas/Praktik Dilakukan

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujicoba best practice ini yaitu Tim Pemeriksa

LKPD Kabupaten Bangli TA 2017 dan Tim Pemeriksa LKPD Provinsi Bali TA 2018.

6. Impllkasi terhadap Sumber Daya yang Harus Disediakan

Sumber daya yang harus disediakan dalam pelaksanaan best practice ini yaitu personil

yang memiliki skill dalam pengoperasian aplikasi Microsoft Office secara lancar dan

memiliki komitmen untuk menyusun KKP dengan tingkat akurasi dan konsisensi data

yang tinggi serta tidak berupaya untuk merubah format dan formula yang telah disusun

dalam penyusunan best practice ini, Kalaupun diperlukan untuk merubah formula maka

diperlukan pemahaman arah formula awal dan perubahan tersebut juga

dikomunikasikan kepada pengembang best practice ini, sehingga dapat dilakukan

perbaikan dan penyempumaan.

Tidak diperlukan komputer dengan speksifikasi tinggi dalam pengaplikasian best

practice ini, namun untuk Microsoft office yang digunakan minimal Microsoft office

2013 karena direcanakan dalam pengembangan best practice ini akan menggunakan

aplikasi custom riboon yang akan merubah tampilan menu dari mricrosoft excel agar

memudahkan penguna untuk mencari sheet yang dibutuhkan dengan menyediakan

tombol menu pada bagian atas Microsoft excel untuk menampilkan sheet yang
dibutuhkan dan menyembunyikan sheet yang tidak diperlukan.
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C. HASBLDARIPRAKTIK

1. Hasil Konkrit yang Dicapai dan Dapat Diukur

Bestpractice dalam penyusunan KKP yangterintegrasi telah dirasakan manfaatnya saat

pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bangli oleh Tim pemeriksa. Manfaat utama
best practice ini yaitu pengurangan pelaksanaan pekerjaan yang berulang-ulang dimana

data-data yang serupa dalam penyusunan KKP seperti yang diungkapkan pada poin B.3

tidak dilakukan pengeijaan secara berulang yang dilakukan oleh personil tim dan data
yang sama telah terinput secara otomatis dan perbedaan data yang sama antar dokumen

semakin berkurang. Hal ini terlihat dari tidak terdapatnya koreksi Direktorat EPP

terhadap LHP atas LBH'D Kabupaten Bangli TA 2017.

Selain itu, penyelesaian KKP menjadi lebih singkat karena telah terintegrasi dan pada

saat pemeriksaan Itama di bulan Agustus 2018, KKP LKPD Kabupaten Bangli TA 2017

telah selesai disusun dan dapat diperiksa oleh Itama sesuai prosedumya.

Penyusunan CaLK untuk masing-masing jenis laporan keuangan jauh lebih singkat

karena telah dibantu saat penjumalan yang telah memilih daftar akun sampai dengan

tingkat objek dan rincian objek.

Prosedur analitis akun yang terintegrasi langsung memudahkan tim untuk mengecek

atau mengklarifikasi terjadinya kesalahan penjumalan yang disertai dengan fasilitas

filter pada worksheetpim&X.

2. Dampak Signifikan Pelaksanaan Praktik

Penyusunan KKP yang terintegrasi telah membah beberapa hal dalam pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan khususnya terkait dokumentasi hasil dan bukti pemeriksaan yang

dilakukan oleh Tim Pemeriksa diantaranya pengurangan pelaksanaan pekeijaan yang

bemlang-ulang yang dilakukan oleh personil tim, dimana data yang sama telah terinput

secara otomatis dan perbedaan data yang sama antar dokumen semakin berkurang,

peningkatan referensi silang antar dokumen sehingga penelusuran data yang ada mudah

dilakukan serta percepatan penyusunan LHP temtama buku I karena didukung dengan

adanya objek dan rincian objek akun pada worksheet neraca lajur.

D. HASIL PEMBELAJARAN

1. Faktor - Faktor Pembelajaran

Faktor pendukung keberhasilan penyusunan KKP yang terintegrasi dalam best practice

ini yaitu kemauan dan komitmen dari tim pemeriksa di lapangan untuk menerapkan

format dan menggunakan file master data awal sebagai bahan referensi disertai dengan
pengendalian yang kuat dari Ketua Tim Pemeriksa agar KKP yang disusun oleh

Anggota Tim sesuai dengan format dan master data awal yang telah dibagikan. Selain

itu, diperlukan pemahaman penggunan formula dan kode macro pada Microsoft Excel
dalam penjoisunan best practice ini.
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2. Unsur Perubahan yang Terjadi

Dengan telah diterapkannya penyusunan KKP yang terintegrasi, maka terdapat
beberapa perubahan yang terjadi yaitu:

a. Pengurangan pekerjaan berulang;

b. Penyelesaian KKP lebih tepat waktu; dan

c. Dokumen KKP terstandar dan seragam antar Anggota Tim.

3. Permasalahan

Walaupun penyusunan KKP yang terintegrasi telah diimplementasikan oleh Tim
Pemeriksa LKPD Kabupaten Bangli TA 2017, namun masih terdapat beberapa kendala
yang hams diperbaiki dan ditingkatkan sehubungan dengan telah tersedianya aplikasi
SLAP LK yang telah disusun oleh Biro TI yaitu:

a. Master Data Awal yang tersinkronisasi dengan beberapa file yang saling

berhubungan pada saat diupload dalam Aplikasi SLAP LK, perlu juga diupload pada
masing-masing folder/container yang disediakan oleh aplikasi SLAP LK;

b. Belum selumh Anggota Tim bersedia menyusun KKP secara terintergrasi dan
masih menggunakan pola penyusunan yang KKP secara manual dengan pola yang

telah biasa digunakan (bussiness as tissuaf); dan

c. Dikarenakan adanya link data dengan file yang berbeda, diharapkan pengguna tidak

menyisipkan baris atau kolom yang dapat merubah cell mjukan bagi file yang

lainnya. Untuk itu, kedepannya perlu dikembangkan agar dirancang dibuat dalam

satu file atas seluruh KKP tersebut kemudian untuk menghasilkan output digunakan

kode macro untuk mengcopy sheet dan menghasilkan worksheet baru sesuai dengan
format KKP yang telah dibuat.

E. KESEMPULAN

1. Manfaat Hasil Praktik bagi Lingkungan

Hasil dari implementasi atas best practice tersebut dilakukan yaitu pengurangan
pelaksanaan pekerjaan yang bemlang-ulang yang dilakukan oleh personil tim dimana
data yang sama telah terinput secara otomatis, penyelesaian KKP yang lebih tepat
waktu, terstandar dan seragam antar anggota tim dalam tim serta data yang saling

terhubung lebih akurat.

2. Alasan Praktik Dipertimbangkan sebagai Best Practice

Penyusunan KKP yang terintegrasi akan sangat membantu tim pemeriksa dalam

mempersingkat waktu penyelesaian pekeijaan terutama dalam penyusunan LLLP LKPD

atas BLJKU L, menstandarkan dan menyeragamkan format KKP yang digunakan
anggota tim, mengurangi perbedaan data yang sama pada dokumen yang berbeda

dengan menghubungkan data-data tersebut menggunakan mail merge ataupun formula

Microsoft Excel.
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3. Rekomendasi bagi yang akan Mengadopsi Praktik

Tim Pemeriksa yang hendak mengadopsi praktik penyusunan KKP yang terintegrasi,
perlu memperhatikan kemauan dan dukungan untuk berubah dari Anggota Tim dalam
menyusun KKP yang disertai dengan koordinasi dan pengendalian yang kuat dari Ketua
Tim secara berkala atas KKP yang disusun oleh Anggota Tim dan melakukan input data

sesuai dengan kolom atau baris yang hams diinput namun tidak merubah posisi cell
yang akan berdampak pada file yang merujuk pada cell tersebut.
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      Abstrak 
Untuk mempercepat proses dan meningkatkan pemulihan kerugian negara/daerah yang dilakukan 
oleh Bendahara, diperlukan upaya yang cepat dan tepat. Penanganan proses penyelesaian kerugian 
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“Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah”, yang berkedudukan di kantor 
perwakilan serta bertugas membantu MTP dan Panitera untuk mempercepat  proses dan 
meningkatkan penyelesaian kerugian Negara/daerah. 
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MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERAN BPK PERWAKILAN PROVINSI DIY 
DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH 

 

 

Tanggal    :          September 2018 

Satuan Kerja     : BPK Perwakilan Provinsi DIY 

Kepala Satuan Kerja Pengusul : Yusnadewi 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, BPK memiliki tiga 
fungsi yaitu Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Rekomendasi, dan Fungsi Quasi 
Yudisial. Fungsi Quasi Yudisial adalah fungsi BPK yang terkait dengan proses 
Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap bendahara yang 
merugikan negara/daerah dan memberikan pertimbangan kepada 
pemerintah/pemda atas proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai 
negeri bukan bendahara yang merugikan keuangan negara/daerah.  

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas 
nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau 
surat berharga atau barang-barang milik negara/daerah. Kerugian 
Negara/Daerah terhadap Bendahara adalah Kerugian Negara/Daerah yang 
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang 
dilakukan oleh Bendahara. Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap 
Bendahara adalah keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan mengenai 
jumlah Kerugian Negara/Daerah, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai, dan pihak yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara/Daerah 
tersebut. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 
62 menyebutkan dalam ayat: 

a. Bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara 
ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap 
bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan 
pengelolaan dang tanggungjawab keuangan negara. 

Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 
menyebutkan: 
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a. Pasal 1 ayat (15), bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, 
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum  baik sengaja maupun lalai.  

b. Pasal 10 
1) Ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 

dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), dan lembaga atau badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara; 

2) Ayat (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak 
yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK 

3) Ayat (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK 
berwenang memantau:  
a) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat 
lain; 

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

c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang 
ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

4) Ayat (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai 
dengan kewenangannya. 

Untuk menindaklanjuti hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, 
BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagai peraturan 
pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud. Dalam pasal 14 Peraturan BPK 
terkait, disebutkan bahwa BPK membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan 
(MTP) dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian negara yang 
dilakukan oleh bendahara. 

Pelaksanaan sidang MTP merujuk pada Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-
XIII.2/7/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Tata Kerja Majelis Tuntutan 
Perbendaharaan dan Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/5/2013 tanggal 28 
Mei 2013 tentang Tata Cara Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Dalam 
ketentuan-ketentuan dimaksud, susunan Majelis terdiri dari 1 (satu) orang ketua 
yang secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) 
orang anggota yang dijabat oleh para anggota BPK. 
Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/7/2011 selain mengatur tentang susunan 
Majelis, juga mengatur tentang tugas dan wewenang Majelis  yang diuraikan 
pada pasal 3, ayat: 
 
a. Tugas Majelis adalah: 
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1) melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian 
negara/daerah terhadap Bendahara yang disampaikan pimpinan instansi 
kepada BPK; 

2) menilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah yang diakibatkan 
oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang 
dilakukan oleh Bendahara; 

3) menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan Bendahara berkenaan 
dengan penerbitan SK-PBW. 

4) SK-PBW (Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu) adalah surat 
keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan 
kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri 
atas tuntutan penggantian kerugian negara/daerah. 

b. Wewenang Majelis adalah: 
1) Menerbitkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses 

penyelesaian kerugian negara/daerah melalui SKTJM (Surat Keterangan 
Tanggung Jawab Mutlak) dan memerintahkan kepada pimpinan instansi 
agar kasus kerugian negara/daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari 
daftar kerugian negara/daerah dalam hal tidak terpenuhinya unsur 
kerugian negara; 

2) Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dalam hal Bendahara 
dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah 
karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai; 

3) Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan dalam hal jangka waktu 
untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak 
mengajukan keberatan atau bendahara mengajukan keberatan tetapi 
ditolak atau telah terlampauinya jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak 
ditandatanganinya SKTJM namun kerugian negara/daerah belum diganti 
sepenuhnya; 

4) Menerbitkan SK-PBW dalam hal BPK tidak menerima Laporan Hasil 
Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dari pimpinan instansi dan 
berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi ternyata Bendahara tidak 
melaksanakan SKTJM; dan 

5) Menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan dalam hal bendahara 
melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga 
atau bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui 
keberadaannya. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penetapan 
dari MTP dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pembebanan, 
Pencatatan, Pembebasan, dan Penetapan Batas Waktu yang disampaikan 
kepada Bendahara melalui pimpinan instansi. 

Pelaksanaan tugas MTP dibantu oleh Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah. 
Kepaniteraan adalah pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 
yustisial kepada MTP dalam memeriksa, menetapkan ganti rugi, dan 
melaksanakan administrasi penyelesaian Keputusan Majelis.  Pelaksanaan 
tugas tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan 
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Nomor 7/K/I-XIII.2/11/2012 tentang Tata Kerja Kepaniteraan Majelis Tuntutan 
Perbendaharaan, pada: 

Pasal 2 ketentuan tersebut disebutkan bahwa: 
a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh Panitera 

Pengganti dan Sekretariat Kepaniteraan; 
b. Panitera  secara ex officio dijabat oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan 

dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama 
Binbangkum); 

c. Panitera Pengganti secara ex officio dijabat oleh Kepala Direktorat Konsultasi 
Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/daerah, Kepala Subdirektorat 
Kepaniteraan Kerugian Negara/daerah, Kepala Seksi Kepaniteraan Kerugian 
Negara, dan Kepala Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah; 

d. Sekretariat Kepaniteraan secara ex officio dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara/daerah; 

e. Susunan Panitera, Panitera Pengganti, dan Sekretariat Kepaniteraan 
ditetapkan dengan Keputusan Wakil Ketua BPK 

Pasal 3  
Tugas Kepaniteraan adalah: 
a. Melaksanakan tata kelola dan pendokumentasian Administrasi Yustisial 

Majelis Tuntutan Perbendaharaan meliputi: 
1) Penerimaan berkas perkara; 
2) Pemberian register perkara; 
3) Penelitian kelengkapan berkas perkara; 
4) Penyiapan kelengkapan materi dan dokumen pendukung sidang; 
5) Penyiapan konsep-konsep berkenaan dengan pelaksanaan Sidang 

Majelis, antara lain Berita Acara, Minutasi, Putusan, Surat Keputusan dan 
Surat BPK berkenaan pemberitahuan tindak lanjut Sidang Majelis kepada 
Pimpinan instansi Penanggung Jawab Kerugian Negara/Daerah; 

6) Pelaksanaan distribusi Keputusan Majelis; dan 
7) Pengelolaan arsip berkas perkara; 

b. Menyiapkan keperluan kelengkapan sidang; 
c. Menyiapkan statistic dan data perkara, pendokumentasian serta laporan 

perkembangan perkara; 
d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dan persidangan; dan 
e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan Majelis. 

Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pembantu Majelis di bidang teknis yuridis dan administrasi yustisial atas 

pelaksanaan tugas Majelis dalam menilai dan/atau menetapkan Kerugian 
Negara/Daerah terhadap Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga 
atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah; 

b. Pelaksana penyiapan konsep-konsep pertimbangan hukum Majelis 
berkenaan dengan Kerugian Negara/Daerah; dan 
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c. Pelaksana penyiapan statistic dan pelaporan perkembangan penyelesaian 
perkara Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara yang telah 
disampaikan kepada BPK. 

Pasal 5 menyatakan bahwa Panitera, Panitera Pengganti, dan Sekretariat 
Kepaniteraan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 3, dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Tugas Panitera adalah: 

1) Melaksanakan pengorganisasian tugas dan fungsi Kepaniteraan dalam 
membantu Majelis melaksanakan kewenangannya; 

2) Menerima dan memberikan catatan/disposisi perkara yang masuk serta 
mendistribusikan proses penyiapan sidang kepada Panitera Pengganti; 

3) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas teknis yuridis dan 
administrasi yustisial yang dilaksanakan Panitera Pengganti dan 
Sekretariat Kepaniteraan, meliputi: 
a) Penyiapan materi, bukti pendukung dan keperluan pelaksanaan 

Sidang Majelis; 
b) Penyiapan pertimbangan dan pendapat hukum untuk mendukung 

Putusan Majelis dalam menilai dan/atau menetapkan Kerugian 
Negara/Daerah; 

c) Penyiapan produk hukum pasca Sidang Majelis; dan 
d) Pelaksanaan tata kelola Administrasi Yustisial perkara Kerugian 

Negara/Daerah yang diajukan kepada Majelis. 
4) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Kepaniteraan sesuai dengan 

penugasan Majelis. 
b. Tugas Sekretariat Kepaniteraan: 

1) Menerima berkas perkara yang masuk dan menindaklanjuti sesuai 
catatan/disposisi Panitera dan panitera Pengganti; 

2) Melakukan pencatatan dan pemberian nomor register perkara terhadap 
perkara Kerugian Negara/Daerah yang masuk; 

3) Memeriksa kelengkapan dan memverifikasi berkas Laporan Kerugian 
Negara/Daerah; 

4) Melaksanakan tata kelola dan pengarsipan Administrasi Yustisial pra dan 
pasca Sidang Majelis; 

5) Menyiapkan keperluan dan materi sidang Majelis antara lain: 
a) Undangan dan agenda sidang; 
b) Risalah pembahasan atas Laporan Kerugian Negara/Daerah; 
c) Materi, bukti pendukung, dan keperluan pelaksanaan Sidang Majelis; 
d) Pertimbangan dan pendapat hukum untuk mendukung Putusan 

Majelis dalam menilai dan/atau menetapkan Kerugian Negara/Daerah; 
dan 

e) Produk hukum pasca Sidang Majelis; 
6) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti; dan  
7) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Kepaniteraan sesuai dengan 

penugasan Majelis. 
Seluruh perangkat yang disebut di atas berkedudukan di kantor pusat, dan 
hingga saat ini belum ada bentuk koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan tugas 
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antara MTP dhi. Panitera dan Sekretariat Panitera dengan kantor BPK 
Perwakilan Provinsi DIY.  

Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY hanya melaksanakan pemantauan kerugian 
negara/daerah untuk tiap semester dan menyampaikan hasilnya berupa Laporan 
Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah (LHPt) kepada entitas terkait dan 
lembaga BPK Perwakilan Provinsi DIY (DPRD).  LHPt tersebut juga ditembuskan 
antara lain kepada Wakil Ketua BPK, Anggota V, Tortama V, Kaditama Revbang, 
dan Kaditama Binbangkum.  Kasus kerugian Negara/Daerah yang dimuat dalam 
LHPt tersebut berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Laporan 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan informasi dari berbagai pihak. 
Selanjutnya  BPK Perwakilan Provinsi DIY melakukan penginputan data kerugian 
negara/daerah ke dalam aplikasi SIKAD untuk memenuhi kebutuhan Direktorat 
EPP Ditama Revbang, yang akan memuat data dan informasi tersebut dalam 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).  

Kasus kerugian negara/daerah yang terjadi tersebut khususnya yang disebabkan 
oleh Bendahara akan diproses oleh Majelis TP untuk dilakukan penuntutan dan 
diterbitkan Surat Ketetapan Pembebanannya. Namun saat ini, Tuntutan 
Perbendaharaan (TP) tersebut baru dilakukan oleh Majelis TP setelah ada 
pengajuan dari entitas terkait, sementara tidak seluruh entitas berinisiatif untuk 
mengajukan TP atas oknum bendahara yang melakukan kerugian 
negara/daerah.  

Selain itu, terdapat entitas yang sudah mengajukan proses TP, namun tidak 
melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses penuntutan karena kurang 
memahami ketentuan yang berlaku dalam proses tersebut sehingga 
menghambat penyelesaian kerugian negara/daerah. Belum ada struktur di kantor  
BPK Perwakilan Provinsi DIY yang bertanggungjawab untuk mendorong entitas 
agar mengajukan TP untuk diproses di Majelis TP,  dan memantau proses 
penuntutan perbendaharaan atas kasus kerugian negara/daerah yang telah 
diajukan untuk menghindari adanya hambatan dalam penyelesaian kerugian 
negara/daerah.  

Pada Tabel 1 berikut dapat dilihat perkembangan proses penyelesaian kasus TP 
di seluruh wilayah Indonesia oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan mulai Tahun 
2012 sampai dengan Semester I 2017. Dari grafik dapat dilihat adanya 
penurunan kuantitas penyelesaian kasus TP dari tahun ke tahun. 



7 
 

Tabel 1. Data Perkembangan Kasus Tuntutan Perbendaharaan 

 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah untuk 
Semester II Tahun 2016 dan untuk Semester I Tahun 2017 pada BPK Perwakilan 
Provinsi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa saat ini juga tidak ada 
perkembangan yang signifikan dalam proses penyelesaian kerugian daerah oleh 
bendahara. Dari 41 kasus yang terjadi mulai tahun 2004 sampai dengan 31 
Oktober 2017, hanya lima kasus yang disampaikan ke BPK RI dhi. Majelis TP, 
sementara sisanya diproses secara internal atau tidak diproses karena 
kerugiannya telah dipulihkan. Lima kasus yang telah diajukan ke Majelis TP sejak 
tahun 2012 juga belum ditetapkan.  
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Perkembangan kasus-kasus yang terjadi di wilayah BPK Perwakilan Provinsi DIY 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Data Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi DIY Semester I Tahun 2017 

 

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa proses Tuntutan Perbendaharaan 
yang telah diajukan ke Majelis TP oleh entitas membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk mendapatkan penetapan. Lima kasus yang terjadi pada tahun 2005 
di Kabupaten Kulon Progo dan telah diajukan ke Majelis TP pada tahun 2012, 
belum ditetapkan yang mengakibatkan kasus- kasus tersebut berpotensi 
daluarsa.   

Hal ini juga berdampak pada rendahnya jumlah ganti kerugian dari kasus-kasus 
tersebut yang disetor sampai dengan Semester I Tahun 2017 yaitu hanya 
sebesar Rp4.732.000,00 dari total jumlah kerugian sebesar 
Rp14.732.189.635,00 sehingga sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan 
sebesar Rp14.727.921.635,00 (Rp14.723.189.635,00 - Rp4.732.000,00), seperti 
pada Tabel 2 di atas. 
Kesulitan dalam pelaksanaan fungsi quasi yudisial tersebut khususnya dalam 
proses pelaksanaan TP oleh Majelis, antara lain disebabkan: 

a. Belum terpantaunya seluruh kerugian daerah yang disebabkan oleh 
bendahara karena banyaknya kasus yang tersebar di seluruh Indonesia 
sementara jumlah tim sekretariat Majelis TP sangat terbatas dan hanya 
berkedudukan di kantor pusat; 

b. Tidak lengkapnya dokumen yang dibutuhkan sehingga menghambat proses 
TP; 

c. Rendahnya pemahaman entitas (pemda) dalam proses penyelesaian TP.  

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dibutuhkan Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di BPK Perwakilan Provinsi DIY yang 
bertugas melakukan koordinasi dengan Majelis TP dhi. Panitera dan Sekretariat 
Panitera sehingga mempercepat  proses TP yang berasal dari daerah. 
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Koordinasi tersebut dilakukan baik dalam hal memberikan informasi tentang 
kasus-kasus yang terjadi, melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses 
TP, maupun dalam hal memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 
pemda. Apabila langkah tersebut dilakukan maka diharapkan akan terjadi 
percepatan penyelesaian kerugian daerah oleh bendahara yang pada akhirnya 
akan mengoptimalkan fungsi quasi yudisial BPK. 
 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup best practice ini yaitu: 

a. Pelaksanaan rapat internal BPK Perwakilan Provinsi DIY 
b. Pembentukan Tim Efektif (Bidang Teknis dan Sekretariat) 
c. Penetapan SK Tim Efektif 
d. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi dengan Tortama V 
e. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi dengan Ditama 

Binbangkum 
f. Pengusulan personil sebagai ketua dan anggota Sekretariat 

Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan 
Provinsi DIY 

g. Persetujuan Auditor Utama V (Tortama V) selaku atasan langsung atas 
usulan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 
BPK Perwakilan Provinsi DIY 

h. Penetapan SK Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi DIY 

i. Penyiapan ruangan dan sarana prasarana pendukung untuk 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK 
Perwakilan Provinsi DIY 

j. Penyusunan kesepakatan bersama dengan Ditama Binbangkum 
tentang Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi DIY 

k. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi dengan Ditama EPP 
l. Penyusunan kesepakatan bersama dengan Ditama EPP tentang 

pengembangan SIKAD 
m. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi dengan Biro Teknologi 

Informasi 
n. Penyusunan kesepakatan bersama dengan Biro TI tentang 

pengembangan SIKAD 
o. Pembentukan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi DIY di BPK Perwakilan 
Provinsi DIY 

p. Penyusunan kesepakatan bersama Tortama V dengan Ditama 
Binbangkum tentang panduan/mekanisme kerja Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan 
Provinsi DIY 

q. Penyusunan panduan/mekanisme kerja Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi DIY 
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r. Penyusunan laporan kompilasi atas kasus-kasus kerugian 
negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara per triwulan oleh 
Sekretariat 

s. Pengajuan seluruh kasus kerugian negara/daerah yang disebabkan 
oleh bendahara yang telah dimuat dalam laporan kompilasi ke Majelis 
TP BPK 

t. Tersedianya seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
proses TP atas kasus-kasus yang telah diajukan ke Majelis TP 

u. Pemanfaatan & pengembangan aplikasi SIKAD, meliputi: 
1) Identifikasi informasi kerugian yang seharusnya ada dalam aplikasi 
2) Identifikasi informasi kerugian yang sudah ada dalam aplikasi 
3) Identifikasi gap informasi “ideal” dengan “eksisting” 
4) Pengembangan aplikasi dengan penambahan fitur/menu pada 

SIKAD 
v. Sosialisasi ke entitas di Pemerintah Daerah DIY, meliputi: 

1) Penyusunan tim sosialisasi 
2) Penyusunan materi sosialisasi 
3) Penyusunan bahan demonstrasi mekanisme penyelesaian 

kerugian 
4) Penyusunan bahan demonstrasi aplikasi SIKAD 
5) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY untuk pelaksanaan 

sosialisasi 
6) Penyusunan konsep komitmen bersama untuk percepatan 

penyelesaian kerugian 
w. Pelaporan hasil kerja Sekretariat berupa Laporan Kompilasi Kerugian 

Negara/daerah Triwulanan kepada Auditor Utama Keuangan Negara 
V dan Kaditama Binbangkum 

x. Penyampaian laporan hasil pemantauan kerugian negara kepada 
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) dan 
entitas/pemda 
 

3. Tujuan dari Best Practice yang diusulkan 

Tujuan dari best practice ini adalah “mempercepat proses penyelesaian 
kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara di lingkungan 
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-DIY”.  
 

4. Strategi Pencapaian Tujuan 

Untuk mencapai tujuan tersebut ini selanjutnya ditetapkan strategi jangka 
pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagaimana uraian 
berikut ini. 

a. Strategi Jangka Pendek: 
1) Penetapan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi DIY  
2) Penyusunan Mekanisme/Tata Kerja Sekretariat Pendukung 

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi 
DIY 
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3) Keputusan bersama antara Tortama V dan Kaditama Binbangkum 
tentang Mekanisme/Tata Kerja Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi 
DIY 

4) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 
BPK Perwakilan Provinsi DIY 

b. Strategi Jangka Menengah: 
1) Pengembangan sistem di BPK Perwakilan Provinsi DIY 

berdasarkan aplikasi SIKAD dan pemberian masukan kepada Biro 
Teknologi Informasi dan Direktorat EPP untuk penyempurnaan 
aplikasi SIKAD agar dapat memberikan informasi yang lebih 
lengkap bagi Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi DIY 

2) Pelaksanaan sosialisasi ketentuan penyelesaian kerugian 
negara/daerah dan mekanisme yang dilakukan dengan adanya 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 
BPK Perwakilan Provinsi DIY kepada Majelis TP/TGR/TPKD dan 
Inspektorat di tiga Pemerintah Daerah sebagai piloting 

3) Tersusunnya Laporan Kompilasi tentang kasus-kasus kerugian 
negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara per triwulan  

4) Pengajuan seluruh kasus kerugian negara/daerah yang disebabkan 
oleh bendahara yang telah dimuat dalam laporan kompilasi ke 
Majelis TP BPK 

5) Tersedianya seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
proses TP atas kasus-kasus yang telah diajukan ke Majelis TP  

c. Strategi Jangka Panjang: 
1) Percepatan jangka waktu penyelesaian TP menjadi lebih singkat 

untuk menghindari daluarsa kasus; 
2) Jumlah penyelesaian kasus kerugian negara/daerah meningkat 

menjadi 80% dari jumlah seluruh kasus yang ditangani (disesuaikan 
dengan target penyelesaian tindak lanjut dalam Renstra BPK 2016-
2020). 

3) Pemberian usulan untuk Revisi Keputusan Badan Pemeriksa 
Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/11/2012 tentang Tata Kerja 
Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan, dengan 
melibatkan struktur yang ada di kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY 
di dalam proses pelaksanaan TP. 

 
5. Target Pelaksana Best Practice 

Target pelaksana best practice yaitu: 

a. BPK 
b. Majelis TP 
c. Panitera 
d. Tortama V 
e. Ditama Revbang 
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f. Ditama Binbangkum 
g. Direktorat KHK 
h. Biro TI 
i. Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY 
j. Kepala Sekretariat dan Subbag terkait 
k. Kepala Sub Auditorat 
l. Tim Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

BPK Perwakilan Provinsi DIY  
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B. PELAKSANAAN PENERAPAN PRAKTIK  

1. Metodologi dokumentasi Best Practice yang diusulkan 

Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan 
memberikan informasi yang akurat, transparan dan terpadu kepada pemangku 
kepentingan tentang kerugian negara/daerah, maka Badan Pemeriksa 
Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Keputusan 
Kepala Perwakilan Nomor 46/K/XVIII.YOG/10/2017 tentang Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Badan Pemeriksa 
Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat tersebut didokumentasikan dalam 
laporan bulanan dan laporan semesteran yang disampaikan secara berjenjang. 
Laporan tersebut digunakan untuk monitoring progress pelaksanaan kegiatan 
sekaligus sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Dalam 
melaksanakan percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah Sekretariat 
memanfaatkan website dan portal perwakilan. Dengan memanfaatkan website 
dan portal perwakilan, dapat diketahui dokumen yang diperlukan pemerintah 
daerah untuk mempercepat penyelesaian proses TP selain melalui Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada perwakilan. 

2. Praktik yang dijalankan 

Untuk mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan 
memberikan informasi yang akurat, transparan dan terpadu kepada pemangku 
kepentingan tentang kerugian negara/daerah terutama penyelesaian proses TP, 
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di 
BPK Perwakilan Provinsi DIY 

b. Menyusun Panduan/Mekanisme Kerja Sekretariat Pendukung Penyelesaian 
Kerugian Negara/daerah 

c. Tersusunnya Format Laporan Kompilasi 

d. Melakukan Sosialisasi ketentuan tentang tata cara penyelesaian kerugian 
negara/daerah dan mekanisme yang dilakukan dengan adanya Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

3. Langkah-langkah dan waktu praktik yang dijalankan 
Tabel 3. Langkah-Langkah dan Tanggal Pelaksanaan 

No. Langkah-langkah Tgl Pelaksanaan 
1. Membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah di BPK Perwakilan 
Provinsi DIY: 

 

 a. Pelaksanaan rapat internal  28-29 September 
2017 
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No. Langkah-langkah Tgl Pelaksanaan 
 b. Pembentukan Tim Efektif (Bidang Teknis dan 

Sekretariat) 
2–6 Oktober  2017 

 c. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi 
dengan Ditama Binbangkum 

9–10 Oktober 2017 

 d. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi 
dengan Ditama EPP 

11–12 Oktober 
2017 

 e. Pelaksanaan pertemuan awal dan koordinasi 
dengan Biro Informasi dan Teknologi (Biro TI) 

13 Oktober 2017 

 f. Pertemuan Lanjutan dengan Ditama Binbangkum 
dan Panitera 

9-10 Oktober 2017 

 g. Pertemuan Lanjutan dengan Direktorat EPP 26 Oktober 2017 

 h. Pertemuan Lanjutan dengan Biro TI 25 Oktober 2017 

 i. Kesepakatan dengan Ditama Binbangkum untuk 
pembentukan Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/daerah 

2 November 2017 

 j. Penyiapan Ruang Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/daerah 

Setelah pelaksanaan rapat internal dan koordinasi 
dengan pihak-pihak yang terkait, Tim Efektif 
selanjutnya melakukan identifikasi seluruh kasus-
kasus kerugian negara/daerah dan informasi terkait 
kasus-kasus tersebut yang dimuat dalam aplikasi 
SIKAD. Selanjutnya dilakukan analisa atas kasus-
kasus kerugian dan informasi yang tersedia dalam 
aplikasi SIKAD, untuk menentukan apakah informasi 
tersebut telah cukup memadai dan hal-hal apa saja 
yang masih harus dikembangkan untuk kebutuhan 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah. Berdasarkan analisa yang dilakukan 
dihasilkan Data Kerugian Negara Berdasarkan 
Aplikasi SIKAD dan Data Informasi Gap, antara 
informasi yang tersedia dan informasi yang 
dibutuhkan. 

23 Oktober 2017 

2. Menyusun Panduan/Mekanisme Kerja Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/daerah: 

Panduan/mekanisme kerja dibuat sebagai 
standarisasi dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas 
Sekretariat. Setelah melalui pembahasan dengan 
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No. Langkah-langkah Tgl Pelaksanaan 
Ditama Binbangkum dan Auditorat Utama Keuangan 
V, akhirnya ditandatangani kesepakatan bersama 
antara Tortama V dan Kaditama Binbangkum yang 
dituangkan dalam “Persetujuan atas Mekanisme 
Kerja Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah”. 

a. Penyusunan Kesepakatan Bersama Tortama V & 
Binbangkum 

b. Penyusunan dan penetapan panduan/mekanisme 
kerja 

 

 

 

 

 

30 Oktober 2017 

31 Oktober – 3 
November 2017 

3. Tersusunnya Format Laporan Kompilasi: 

Laporan Kompilasi merupakan laporan yang disusun 
secara triwulanan atas kasus kerugian daerah oleh 
Bendahara yang terjadi di seluruh pemda di wilayah 
Provinsi DIY, baik yang diketahui berdasarkan LHP 
BPK, LHP APIP, maupun perhitungan ex officio. 
Laporan ini merupakan media monitoring bagi 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah untuk memetakan kasus-kasus 
kerugian negara/daerah yang terjadi, yang 
selanjutnya disampaikan kepada Ditama Binbangkum 
selaku Panitera.  Berdasarkan pemetaan ini 
kemudian Sekretariat mendorong pemda untuk 
memproses kasus-kasus tersebut ke BPK dhi. Majelis 
TP dan membantu pemda dalam melengkapi 
dokumen yang diperlukan dalam rangka proses 
penuntutan. 

a. Identifikasi informasi kerugian yang relevan 
dengan penyelesaian kerugian  

b. Penyusunan format laporan kompilasi yang 
komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22 September 
2017 

25-27 September 
2017 

4. Melakukan Sosialisasi ketentuan tentang tata cara 
penyelesaian kerugian negara/daerah dan 
mekanisme yang dilakukan dengan adanya 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah: 

Dalam rangka menginformasikan tentang adanya 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah di BPK Perwakilan Provinsi DIY, dan 
meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemda 
untuk mempercepat pengajuan proses penuntutan 
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No. Langkah-langkah Tgl Pelaksanaan 
ganti rugi terhadap bendahara, maka perlu dilakukan 
sosialisasi kepada entitas/pemda dhi. Ketua dan 
anggota Majelis TP/TGR daerah/TPKD. 

a. Penyusunan tim sosialisasi 

b. Penyusunan materi sosialisasi 

c. Koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di 
wilayah Provinsi DIY untuk pelaksanaan 
sosialisasi 

d. Pelaksanaan Sosialisasi kepada seluruh pemda 

 

 

 

7 November 2017 

8 November 2017 

10 November 2017 

 

15 November 2017 

 
4. Pihak yang terlibat dan tempat aktivitas/praktik dilakukan 

Pihak yang terlibat yaitu: 

1) BPK 
2) Majelis TP 
3) Panitera 
4) Tortama V 
5) Ditama Revbang 
6) Ditama Binbangkum 
7) Direktorat KHK 
8) Biro TI 
9) Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY 
10) Kepala Sekretariat dan Subbag terkait 
11) Kepala Sub Auditorat 
12) Tim Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah BPK 

Perwakilan Provinsi DIY 
Gambar 3. Pihak yang Terlibat 
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5. Implikasi terhadap sumber daya yang harus disediakan 

Sumber daya yang harus disediakan atas pelaksanaan best practice tersebut 
adalah: 

a. Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan kegiatan best practice tersebut 
b. Dana untuk biaya pertemuan atau rapat bersama antara pihak-pihak yang 

terlibat. Dana tersebut memanfaatkan anggaran perwakilan. 
c. Website dan portal yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan 

tersebut. 
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C. HASIL DARI PRAKTIK 

1. Hasil konkret yang dicapai 

Hasil yang dicapai yaitu: 

a. Terbentuknya Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah di BPK Perwakilan Provinsi DIY  
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam rangka mendorong 
efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi 
yang akurat, transparan dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang 
kerugian negara/daerah, perlu dibentuk Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di BPK Perwakilan Provinsi DIY. 
Sekretariat tersebut merupakan fasilitator yang menghubungkan antara 
Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Direktorat KHK di bawah Ditama 
Binbangkum. Tugas utama Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah di BPK Perwakilan Provinsi DIY adalah  mendorong dan 
memfasilitasi Pemda di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera 
melaporkan dan memproses kasus kerugian daerah kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 
mempercepat penyelesaian kasus-kasus kerugian yang terjadi. 

b. Tersusunnya Mekanisme Kerja Sekretariat Pendukung Penyelesaian 
Kerugian Negara/daerah pada BPK Perwakilan Provinsi DIY 
Panduan/mekanisme kerja dibuat sebagai standarisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas Sekretariat. Setelah melalui 
pembahasan dengan Ditama Binbangkum dan Auditorat Utama Keuangan 
V, akhirnya ditandatangani kesepakatan bersama antara Tortama V dan 
Kaditama Binbangkum yang dituangkan dalam “Persetujuan atas 
Mekanisme Kerja Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah”. Hal ini menjadi dasar bagi kepala perwakilan untuk 
menerbitkan SK Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Nomor 
51/K/XVIII.YOG/11/2017 tentang Mekanisme Kerja Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pada BPK Perwakilan Provinsi DIY. 

c. Tersusunnya Format Laporan Kompilasi 
Laporan Kompilasi merupakan laporan yang disusun secara triwulanan atas 
kasus kerugian daerah oleh Bendahara yang terjadi di seluruh pemda di 
wilayah Provinsi DIY, baik yang diketahui berdasarkan LHP BPK, LHP APIP, 
maupun perhitungan ex officio. Laporan ini merupakan media monitoring 
bagi Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk 
memetakan kasus-kasus kerugian negara/daerah yang terjadi, yang 
selanjutnya disampaikan kepada Ditama Binbangkum selaku Panitera. 

d. Sosialisasi kepada seluruh entitas/pemda tentang Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan ketentuan tentang tata cara 
penyelesaian kerugian negara/daerah. 

e. Sekretarian Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di BPK 
Perwakilan Provinsi DIY telah membantu peningkatan proses penyelesaaian 
kerugian daerah. Hal ini terbukti dengan penerbitan SK Penetapan Batas 
Waktu (SKPBW) oleh Majelis TP BPK RI Nomor 11/S/M/TP08/2018 tanggal 
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30 Agustuts 2018 tanggal atas kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) a.n 
Sdr. R. TDU, Bendahara Sekretariat Daerah TA 2006 pada Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo. Kasus tersebut terjadi sejak tahun 2010 dan telah 
diproses sejak tahun 2015, namun terhenti sampai Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di BPK Perwakilan Provinsi DIY 
mulai memfasilitasi proses penyelesaian kerugian daerah tersebut, dn 
menampakkan kemajuan penyelesaiannya pada tanggal 28 Desember 2018 
dengan diterimanya salinan SKPBW oleh ahli waris Sdr. R. TDU dikarenakan 
yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris tersebut diberikan 
kesempatan untuk menanggapi SKPBW tersebut maksimal 14 hari setelah 
salinan SKPBW tersebut diterima. 

f. Monitoring dan evaluasi atas Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat 
Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan secara 
berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan. Monitorin dan Evaluasi 
Kegiatan TA 2018 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel Monitoring dan Evaluasi TA 2018 

No Kegiatan Rencana Realisasi Capaian Evaluasi 

1.  Membentuk Sekretariat 
Pendukung 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah di BPK 
Perwakilan Provinsi DIY 

November 
2017 

November 
2017 

Tercapai  

2.  Menyusun Panduan/ 
Mekanisme Kerja 
Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah 

November 
2017 

November 
2017 

Tercapai  

3.  Tersusunnya Format 
Laporan Kompilasi 

November 
2017 

November 
2017 

Tercapai  

4.  Melakukan Sosialisasi 
Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah dan 
mekanisme kerja 

  Tercapai  

5.  a. Internal Perwakilan 
DIY 

Oktober 
2017 

November 
2017 

Tercapai Sosialisasi 
internal dan 
eksternal 
digabung 
mengingat 
jadwal 
sosialisasi 
berbenturan 
dengan 
pemeriksaan
. 

6.  b. Pemda di DIY November 
2017 

November 
2017 

Tercapai  

7.  Tersedianya ruang kerja 
serta sarana prasarana 

November 
2017 

November 
2017 

Tercapai  
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No Kegiatan Rencana Realisasi Capaian Evaluasi 

pendukung bagi 
Sekretariat 

8.  Usulan perbaikan 
aplikasi SIKAD kepada 
Biro TI 

Oktober 
2017 

Oktober 
2017 

Tercapai  

 

2. Perubahan signifikan atas praktik 

Perubahan yang terjadi dari best practice tersebut dapat dilihat dari gambar 
berikut: 

Gambar 2. Alur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar di atas, terdapat perubahan yaitu: 

a. Sebelum ada Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah entitas/pemda yang menyampaikan laporan hasil 
verifikasi TPKN/D kepada BPK yang berkedudukan di Jakarta, lalu 
setelah itu dilakukan proses bila dokumen telah lengkap dimana 
jangka waktu penyelesaian lama. 

b. Dengan adanya Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah, maka entitas/pemda hanya menyampaikan laporan 
hasil verifikasi TPKN/D kepada Sekretariat yang berkedudukan di BPK 
Perwakilan Provinsi DIY dengan jangka waktu pemnyelesaian yang 
terukur.  
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D. HASIL PEMBELAJARAN 

1. Faktor-faktor pendukung keberhasilan 

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan best practice ini yaitu: 

a. Kemauan untuk berubah dari para stakeholder 
b. Komitmen dan dukungan dari para pihak terkait 
c. Koordinasi yang berjalan baik antara para pihak terkait 

 

2. Unsur perubahan yang terjadi 

Untuk mempercepat proses dan meningkatkan pemulihan kerugian 
negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara, diperlukan upaya yang cepat 
dan tepat. Penanganan proses penyelesaian kerugian Negara/daerah oleh 
satker secara terpusat di BPK, tanpa adanya struktur formal untuk membantu 
tugas tersebut di daerah, mengurangi kecepatan proses penuntutan dan 
pemulihan karena cakupan entitas yang terlalu luas dan kasus yang cukup 
banyak. Dari 41 kasus kerugian yang dilakukan oleh bendahara di wilayah 
Propinsi DIY, hanya lima kasus yang diajukan oleh pemda untuk diproses di 
MTP, dan hingga saat ini belum ada penetapannya. Oleh karena itu dibutuhkan 
pihak di kantor perwakilan yang dapat membantu mempercepat proses tersebut, 
khususnya untuk kasus-kasus kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh 
Bendahara di daerah yang menjadi lingkup tugas BPK Perwakilan.  Berangkat 
dari kondisi ini, maka pilot project selaku Kepala BPK Perwakilan Propinsi DIY 
dan Tim Efektif berinisiatif membentuk “Sekretariat Pendukung Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah”, yang berkedudukan di kantor perwakilan serta 
bertugas membantu MTP dan Panitera untuk mempercepat  proses dan 
meningkatkan penyelesaian kerugian Negara/daerah. Keberadaan Sekretariat 
tersebut merupakan suatu kebutuhan, baik bagi kantor perwakilan maupun bagi 
entitas/pemda. 

Dalam jangka pendek, BPK Perwakilan Propinsi DIY telah berhasil membentuk 
Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; menyusun 
mekanisme kerja Sekretariat; menghasilkan Keputusan Bersama antara 
Kaditama Binbangkum dan Tortama V tentang kesepakatan atas mekanisme 
kerja Sekretariat; tersedianya ruang kerja serta sarana prasarana pendukung 
bagi Sekretariat; terlaksananya sosialisasi kepada seluruh entitas/pemda; dan 
tersusunnya Laporan Kompilasi Triwulanan pertama per 31 Oktober 2017.   
BPK Perwakilan juga telah melakukan langkah-langkah lebih lanjut sebagai  
pelaksanaan awal kegiatan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu telah 
memetakan usulan penyempurnaan aplikasi SIKAD dan menyampaikannya 
kepada Biro TI melalui nota dinas kepala perwakilan. Hal ini diharapkan akan 
menjamin keberlangsungan implementasi best practice. 

 Langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut secara nyata bermuara pada 
rencana aksi penyelesaian kerugian daerah. Dengan tersusunnya laporan 
kompilasi kerugian daerah dapat diketahui dengan cepat progress penyelesaian 
kerugian daerah, sehingga menjadi pedoman untuk tindakan berikutnya (rencana 
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aksi penyelesaian kerugian). Adapun progres penyelesaian kerugian daerah dan 
rencana aksinya adalah sebagai berikut: 

Tabel Progress Penyelesaian Kerugian dan Rencana Aksi 
No Pemda Kasus Nilai (Rp,00) Tahun Rencana Aksi 

1.  Kota Yogyakarta TP 94.000.000 2007 Melakukan pemantauan 
perkembangan penyelesaian 
kasus, dikarenakan kasus 
terjadi sebelum Peraturan 
BPK No.3 Tahun 2007 
diundangkan 

2.  Kota Yogyakarta TP 133.737.328 2013 Kerugian sudah dipulihkan 
namun proses administrasi 
belum selesai.  

Mendorong dan memantau 
Pemkot Yogyakarta untuk 
segera melengkapi dokumen 
administrasi sesuai Pasal 9 
ayat (1) Peraturan BPK No.. 
3 Tahun 2007. 

3.  Kab. Kulon Progo TP 819.189.084 2010 Memantau pelaksanaan 
tindak lanjut atas SKPBW 
yang telah diterima oleh ahli 
waris. 

 

3. Permasalahan  

Sebagaimana yang telah diidentifikasikan sebelumnya, dalam pelaksanaan 
kegiatan ini ditemui kendala-kendala, baik internal maupun eksternal. Namun 
kendala-kendala tersebut seluruhnya dapat diatasi dan diselesaikan melalui 
komunikasi dan kerjasama yang baik antar Tim Efektif dan pihak-pihak terkait 
(stakeholders). Kendala-kendala yang dihadapi yaitu: 

a. Terbatasnya waktu untuk melakukan koodinasi dengan pihak-pihak terkait 
antara lain Auditama Keuangan V/Mentor, Ditama Binbangkum/Panitera, 
Ditama Revbang (Direktorat EPP) dan Biro TI, karena pihak-pihak tersebut 
berlokasi di Jakarta sementara lokus berlokasi di DIY. 

b. Terbatasnya personil dari Biro TI, LO TI dan LO SIKAD, karena selain 
melaksanakan dukungan atas kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dari 
kegiatan, pihak-pihak tersebut juga harus melakukan tugas rutin yang cukup 
padat.  

c. Aplikasi SIKAD yang menjadi domain dari Direktorat EPP tidak dapat diakses 
setiap saat. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
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a. Menyusun jadwal koordinasi dengan entitas terkait dan Ditama 
Binbangkum/Panitera untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian 
kerugian daerah. 

b. Melibatkan inputer SIKAD Perwakilan dalam Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sehingga mempercepat koordinasi 
dengan LO SIKAD di pusat. 

c. Menyampaikan masukan kepada Direktorat EPP agar akses SIKAD tidak 
dibatasi waktunya. 
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E. KESIMPULAN 

1. Manfaat hasil praktik bagi lingkungan 

Best practice ini diharapkan akan memberikan manfaat baik untuk pihak internal 
maupun eksternal, yaitu BPK (baik di BPK Perwakilan Propinsi DIY maupun di 
Pusat) dan  bagi seluruh stakeholders, yaitu entitas di wilayah DIY (Pemerintah 
Propinsi/Kabupaten/Kota), baik pihak eksekutif maupun legislatif. Manfaat yang 
diharapkan adalah sebagai berikut: 
a. Internal 

BPK Perwakilan Propinsi DIY 
1) Membantu mempercepat pelaksanaan proses TP 
2) Membantu memperluas cakupan penyelesaian TP 
3) Menghindarkan terjadinya daluarsa untuk kasus kerugian daerah oleh 

bendahara 
4) Menjadi pendorong transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan keuangan daerah 
BPK RI (Kantor Pusat) 
1) Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan negara sehingga penyelenggaraan negara 
menjadi lebih baik 

2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga 
  
b. Eksternal 

Entitas (Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota) 
1) Entitas dapat memahami tata cara penyelesaian kerugian daerah oleh 

bendahara sehingga dapat segera melaksanakan proses TP 
2) Daerah mendapatkan kembali haknya akibat dari terjadinya pemulihan 

kerugian daerah 
3) Terciptanya mekanisme reward and punishment yang akan mendorong 

peningkatan akuntabilitas dan kinerja pegawai 
DPRD 
Membantu legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk 
mendorong kepala daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. 

 

2. Alasan praktik dipertimbangkan sebagai best practice 

Praktik di atas akan mempercepat pelaksanaan proses TP sehingga surat 
keputusan pembebanan dapat segera diterbitkan oleh Majelis TP sebagai dasar 
bagi bendahara terkait untuk melakukan ganti kerugian negara/daerah dan 
menghindarkan terjadinya daluarsa kasus. 

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan agar praktik tersebut dapat 
dipertimbangkan sebagai best practice 
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3. Rekomendasi bagi yang akan mengadopsi praktik 

Praktik ini diharapkan akan berlanjut sehingga tujuan jangka menengah dan 
jangka panjang seluruhnya tercapai dalam rangka mewujudkan percepatan 
proses dan peningkatan penyelesaian kerugian Negara/daerah. Untuk 
mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi yang efektif antara berbagai 
pihak yang terlibat dalam proyek perubahan ini. Koordinasi dapat dilakukan 
secara formal ataupun informal dan berkesinambungan untuk mencapai sinergi 
dan menghilangkan ego sektoral. Selain itu diperlukan komitmen komitmen dari 
semua pihak yang terlibat untuk menerapkan best practice ini terutama berkaitan 
dengan evaluasi berkelanjutan yang mengarah pada praktik yang lebih baik lagi. 
Selanjutnya untuk mendukung keberlangsungan praktik ini diperlukan landasan 
legal formal agar setiap personil di BPK Perwakilan Propinsi DIY, para pimpinan 
satker terkait di BPK pusat, dan entitas/pemda memiliki komitmen untuk 
menjalankan, mendukung dan memanfaatkan Sekretariat Pendukung 
Penyelesaian Kerugian Negara/daerah. 
Best practice ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan 
tidak saja untuk BPK Perwakilan Propinsi DIY, tapi juga dapat diimplementasikan 
dan dimanfaatkan bagi seluruh satker perwakilan BPK. 
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