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Hingga saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum juga mampu mencegah terjadinya inefisiensi 

anggaran, karena institusi tersebut hanya melakukan pemeriksaan
1
 setelah adanya penyerapan anggaran. "BPK 

hanya melakukan pemeriksaan setelah penggunaan anggaran, sehingga tidak ada dampaknya pada 

pencegahan pemborosan anggaran”. Demikian dikatakan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 

(BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, di Semarang, beberapa waktu lalu. 

Anggota BAKN DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga membandingkan BPK RI dengan National 

Audit Office atau BPK-nya United Kingdom (UK). Karena berdasarkan keterangan David Goldsworthy dari 

National Audit Office, mereka mulai memeriksa pada tahap perencanaan di berbagai departemen atau lembaga, 

dan berhasil melakukan penghematan penggunaan keuangan negara
2
 hingga satu triliun poundsterling. 

BPK UK, kata David, juga melakukan audit kinerja pada kantor pajak, untuk mengetahui kenapa target 

penerimaan pajak tidak tercapai, dan memberikan rekomendasi bagaimana perbaikan kinerja agar target 

tercapai. 

Inggris juga mengimplementasikan sistem pajak berdasar self assessment (penilaian diri), seperti 

halnya di Indonesia. Namun, lanjut Eva, unit kerja di sana bersedia diaudit oleh BPK. Sementara di Indonesia, 

Menteri Keuangan hanya membolehkan BPK RI mengaudit aspek administrasi perpajakan dengan alasan 

kerahasiaan wajib pajak, layaknya diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Terkait kerahasiaan pajak
3
 di negara tersebut, kata Eva, berlaku untuk wajib pajak, apakah sudah 

membayar pajak dengan jumlah yang benar dan sudah melunasi kewajiban tersebut, sehingga BPK memang 

tidak melakukan audit pada level itu. "Untuk kinerja umum level lembaga bisa diaudit, karena berkaitan dengan 

kepentingan negara dalam membiayai kepentingan publik," kata politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VI 

itu. 

                                                           
1
 Pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab Keuangan Negara, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. 
2
 Keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah 

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut. 
3
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 



Saat pertemuan dengan David Goldsworthy, Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, menanyakan peran BPK 

UK terkait dana talangan bailout (dana talangan) Northern Rock Bank saat krisis perbankan, yang bersamaan 

dengan bailout Bank Century di Indonesia. Dijelaskan David, Northern Rock adalah bank berukuran nasional, 

namun berskala dibawah Bank of England, dan BPK UK melakukan pengawalan terhadap proses sejak awal 

dengan melakukan banyak riset hingga menyewa ahli-ahli perbankan dan keuangan makro dalam proses audit-

nya. 

Dalam hal ini, katanya, BPK UK berprinsip life and die of reputation (hidup dan mati demi reputasi-Red), 

sehingga menjaga integritas 800 staf BPK UK sekaligus berhati-hati dalam menjaga kualitas kerja mereka 

dengan pedoman “better than the best" atau lebih baik dari yang terbaik. "Dengan dua pedoman itu, BPK UK 

menghasilkan 460 audit keuangan dan 60 audit kinerja per tahun," ujar David seperti dikutip Eva. 
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