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PIDATO KETUA BPK RI  

PADA ACARA  

PERINGATAN HUT KE-72 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

17  AGUSTUS  2017 

  

Yang terhormat, Wakil Ketua dan para Anggota BPK, 

Yang saya hormati, seluruh pejabat struktural dan fungsional dan 

seluruh pegawai BPK yang berbahagia. 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga bangsa dan negara Indonesia dapat 

menikmati 72 tahun kemerdekaan. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 ini adalah Indonesia Kerja 

Bersama, dengan slogan Kerja Bersama, Bersama Kerja.   

Tema “Indonesia Kerja Bersama” diangkat dalam Peringatan Hari Ulang 

Tahun Kemerdekaan tahun ini untuk mengingatkan kembali bahwa Bangsa 

Indonesia mempunyai budaya gotong royong. Sejarah membuktikan bahwa 

semangat gotong royong dapat menjadi perekat sosial yang membangun 

kebersamaan dan harmoni di antara keberagaman ras, suku, dan agama.  
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Untuk itu, pada Peringatan Ulang Tahun Ke-72 ini, marilah kita lakukan kerja 

bersama untuk bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk 

mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sesuai tujuan negara seperti yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

Wakil Ketua, Para Anggota, dan peserta upacara yang berbahagia, 

Di usia negara kita yang ke-72 ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan 

yang tidak ringan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum 

kemerdekaan kali ini dengan meneladani perjuangan para pahlawan, sekaligus 

mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan tugas kita di BPK.  

BPK sebagai salah satu lembaga negara harus mengambil peran strategis 

untuk mengisi kemerdekaan ini. Peran tersebut diwujudkan melalui Visi BPK dalam 

Rencana Strategis 2016-2020, yaitu sebagai pendorong pengelolaan keuangan 

negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui pemeriksaan yang berkualitas 

dan bermanfaat. Untuk mencapai visi ini, BPK akan memastikan program-program 

prioritas pembangunan nasional telah direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan 

secara transparan, akuntabel, ekonomi, efisien, dan efektif. 

Dengan demikian, fokus pemeriksaan BPK, tidak hanya pada assurance 

terkait administrasi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga assurance terkait 

capaian substansi (outcome dan dampak) atas program pembangunan 

pemerintah.  

Wakil Ketua, Para Anggota, dan peserta upacara yang berbahagia, 

Prinsip kerja sama dan gotong royong sesuai slogan “Kerja Bersama, 

Bersama Kerja”, sejalan dengan upaya kita dalam membangun sinergi bersama 

untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kelembagaan BPK.  
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Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik, terutama pada saat 

BPK sedang mendapatkan sorotan publik. 

Untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kelembagaan BPK ini, kita perlu  

memperkuat implementasi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik. 

Apabila ada dugaan pelanggaran kode etik, sebaiknya diingatkan dan jika perlu 

dilaporkan ke Majelis Kehormatan Kode Etik. Selain itu,  Quality Control  dan 

Quality Assurance juga harus ditingkatkan efektivitasnya.  

Wakil Ketua, Para Anggota, dan peserta upacara yang berbahagia, 

Meskipun lembaga kita mendapat sorotan publik, namun kita patut 

bersyukur atas capaian BPK pada akhir-akhir ini. Pertama, laporan keuangan BPK 

Tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 

akuntabilitas kinerja BPK merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dengan 

predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Perbaikan kualitas akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah saat ini 

juga tidak lepas dari peran BPK melalui rekomendasi terkait pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara.    

Di dunia internasional, BPK dipercaya kembali memimpin Kelompok Kerja 

Pemeriksaan Lingkungan Organisasi Lembaga Pemeriksa sedunia (INTOSAI) 

perode 2017-2019. Selain itu, BPK menjadi pemeriksa eksternal Laporan Keuangan 

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2016-2017 yang diperpanjang 

sampai dengan tahun 2022. BPK juga ditetapkan sebagai Sekretariat ASEANSAI 

untuk periode 2018 – 2023. 
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Wakil Ketua, Para Anggota, dan peserta upacara yang berbahagia, 

Capaian tersebut merupakan rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, 

dan mengindikasikan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK.                      

Saya mengapresiasi segenap upaya dan kontribusi para insan BPK atas        

capaian-capaian BPK. 

Selanjutnya, marilah kita senantiasa bekerja bersama dan tetap memegang 

teguh integritas, independensi, dan profesionalisme untuk meningkatkan 

kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK. 

Akhirnya, marilah kita semua berdo’a semoga Allah SWT selalu memberikan 

bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita 

dalam membangun bangsa dan negara. Semoga semua langkah kita dijadikan 

sebagai ladang amal ibadah dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. 

Aamiin Ya Rabbal Alamiin.  

Dirgahayu Republik Indonesia! 

Merdeka!  Merdeka!  Merdeka!  

Wabilahittaufik wal hidayah 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 
 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Ketua, 
 
 
 

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. 
 


