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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada era Reformasi Birokrasi saat ini, setiap organisasi pemerintahan 

dituntut untuk selalu melaksanakan semua aspek yaitu legitimasi, kewenangan, 

maupun aktivitas utama atau bisnis prosesnya secara lebih profesional dan 

transparan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke arah 

yang lebih baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Menghadapi berbagai tantangan tersebut maka pemerintah masih membutuhkan 

dukungan sumber daya aparat yang profesional, berintegritas tinggi, jujur dan 

bertanggung jawab, taat pada hukum dan undang-undang, serta mampu 

beradaptasi dalam perubahan lingkungan yang selalu berkembang secara dinamis. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Tinggi Negara yang 

memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat 

terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Selama dasawarsa 

terakhir, peran dan posisi BPK sebagai lembaga tinggi negara telah mengalami 

perkembangan nyata baik dari segi pemeriksaan, organisasi, pegawai dan 

anggaran. 

Bentuk pencapaian terpenting dari BPK selain kewenangan dalam 

melakukan tugas pemeriksaan keuangan negara seperti yang diamanatkan oleh 

konstitusi, adalah mengenai pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini diupayakan sejak awal terbentuknya BPK 

agar menjadi pondasi yang kokoh untuk menciptakan lembaga pemeriksa 

keuangan negara yang bebas dan mandiri (BPK 2010). 

BPK mengemban tugas dan tanggungjawab moral dalam rangka mendorong 

transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek pemerintahan dan telah 

mencanangkan diri untuk menjadi suri tauladan (leading by example). Peran dan 

tanggungjawab BPK menjadi semakin besar. Sampai saat ini BPK telah 

melakukan pembenahan, yaitu dengan mengembangkan kapasitas organisasinya 

dalam hal peningkatan jumlah auditor yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan 

keahlian, kelengkapan infrastruktur pemeriksaan seperti teknologi informasi, 

peningkatan jumlah kantor perwakilan di setiap propinsi dan penguatan tenaga 

administrasi penunjang. Fokus pembenahan selain pada penambahan karyawan 

dan fasilitas kerja, juga pembenahan budaya, etika kerja, sistem kompensasi dan 

metode kerja (BPK 2010). 

Perubahan paradigma tentang penyelenggaraan pemerintahan ke arah “Good 

Governance” harus diimbangi dengan tersedianya sumber daya aparat  profesional 

dan memiliki kompetensi memadai, serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan 

perubahan lingkungan dalam organisasi pemerintah. Keberadaan sumber daya 

aparat di era reformasi saat ini mempunyai posisi strategik karena sukses tidaknya 

penyelenggaraan organisasi pemerintahan sangat tergantung pada peran SDM 

yang terlibat di dalamnya.  

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPK dilakukan secara terus menerus 

mengikuti perubahan lingkungan. Dalam rangka hal tersebut, BPK telah membuat 

road map Rencana Strategik (Renstra) 2011-2015 dan implementasinya. Renstra 

BPK merupakan hal yang pokok dan penting yang harus dilaksanakan oleh BPK 
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dalam rangka pengembangan organisasi, dengan salah satu fokus utamanya, yaitu 

peningkatan kompetensi SDM. BPK RI sebagai lembaga audit negara sangat 

membutuhkan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam bidang 

pemeriksaan keuangan negara, maka dari itu SDM adalah aset terpenting yang 

harus dimiliki di dalam organisasi  BPK. Kompetensi SDM di BPK berkaitan 

dengan kemampuan berupa kecakapan, pengetahuan,  keterampilan teknis, sikap 

dan perilaku yang harus dimiliki auditor di dalam melaksanakan tugas pokok, 

wewenang dan tanggungjawab yang telah diamanatkan sesuai dengan visi dan 

misi BPK (BPK 2009a).  

BPK mempertimbangkan unsur SDM sebagai bagian penting dalam 

penyusunan Renstra BPK tahun 2011-2015, yang dinyatakan melalui tiga tujuan 

strategik BPK, yaitu  mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang 

tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 

mewujudkan pemeriksaan bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan 

yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;  serta 

mewujudkan reformasi birokrasi yang modern di BPK.  

 Efektifitas pengelolaan SDM dilakukan melalui penerapan manajemen 

SDM berbasis kompetensi, pelaksanaan manajemen kinerja individu dan Jabatan 

Fungsional Pemeriksa (JFP), pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta 

manajemen karier yang jelas. Unsur SDM dipertimbangkan BPK sebagai salah 

satu pencapaian tujuan strategik, selain itu pengembangan kemampuan serta 

kompetensi pegawai BPK sampai saat ini masih menjadi prioritas utama untuk 

memperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas. BPK juga berusaha menyediakan 

lingkungan kerja kondusif untuk menarik dan mempertahankan pegawai-pegawai 

terbaiknya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai yang terdapat 

pada sistem remunerasi maupun dalam mengukur kinerja pegawai (BPK 2011b). 

Selama tahun 2004–2010, BPK telah melakukan perekrutan pegawai secara 

nyata dalam memenuhi kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugas 

pemeriksaan. Dalam periode Renstra 2011–2015, BPK mengupayakan agar 

pegawai yang telah direkrut dapat memberikan hasil kerja optimal dengan disertai 

peningkatan kompetensi yang dapat mendukung peningkatan kinerja satuan kerja 

dan organisasi. Sejak pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK tahun 2007 sampai 

dengan saat ini, BPK telah menghasilkan banyak kemajuan dalam bidang 

organisasi termasuk pengembangan SDM. Hal yang telah dilakukan selain 

rekruitmen adalah seleksi yang ketat dengan menggunakan pihak independen dan 

memperhatikan kebutuhan yang diperlukan di BPK baik pada posisi staf auditor 

sampai dengan jabatan tinggi di BPK, juga kewenangan dan fleksibilitas BPK 

untuk mengadakan tes sendiri dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, 

agar diperoleh pegawai-pegawai bermutu (BPK 2009c). 

Upaya pengelolaan SDM dan manajemen karir setelah reformasi birokrasi 

dilakukan dengan cara menyusun standar kompetensi, baik kompetensi perilaku 

maupun kompetensi teknis pemeriksa, merancang pedoman pola karir, merancang 

assessment center, melakukan job analysis, evaluation dan grading, menerapkan 

reward dan punishment, serta penyempurnaan kurikulum dan modul diklat. Pada 

bidang pendidikan dan pelatihan, seluruh pegawai BPK juga berkewajiban untuk 

mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan, dengan mengikuti berbagai 



3 
 

diklat sertifikasi sebagai persyaratan minimal yang harus dimiliki sebagai seorang 

auditor (BPK 2013). 

 

 

Perumusan Masalah 

Melalui Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 yang berkaitan dengan 

kegiatan di bidang manajemen SDM, BPK berupaya meningkatkan efektivitas 

pengelolaan SDM dengan menetapkan suatu Sasaran Strategik untuk mencapai 

tujuan strategik. Pada bidang ini BPK membangun  Sasaran Strategik (SS) 8 yang 

dijabarkan menjadi  lima inisiatif  strategik, yaitu : 

1. Penerapan Manajemen SDM berbasis Kompetensi secara Konsisten dan 

Menyeluruh 

2. Penerapan Manajemen Kinerja Individu  

3. Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa 

4. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

5. Penerapan manajemen karir yang jelas 
 

Pelaksanaan  Inisiatif  Strategi (IS) 8.1 berupa Penerapan Manajemen SDM 

berbasis Kompetensi secara konsisten dan menyeluruh pada triwulan II tahun 

2013 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pencapaian  

pada Triwulan II tahun 2013. Dengan demikian pelaksanaan IS 8.1 belum sesuai 

rencana. Perkembangan Kegiatan IS 8.1 terdapat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1  Perkembangan kegiatan IS 8.1 

 Sumber: BPK 2013 

  

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa masih terdapat empat progress 

kegiatan yang belum mencapai 50% dan satu kegiatan baru mencapai progres 

50% yaitu sistem remunerasi.  Hal ini menunjukkan IS 8.1 belum terlaksana 

sesuai rencana. Pada penyusunan standar kompetensi teknis, terdapat 

keterlambatan dalam menyusun standar, yaitu standar kompetensi teknis jabatan 

fungsional umum, jabatan fungsional tenaga medis, pranata komputer, 

widyaiswara, administrasi, layanan umum dan jabatan fungsional pengadaan 

(BPK 2013). 

Bidang IS 8.2 berupa rencana penerapan Manajemen Kinerja (MAKIN) 

yang terdiri dari rencana model kompetensi, penilaian pegawai (assessment), 

struktur remunerasi, skema bonus/insentif, manajemen kinerja dan penetapan 

indikator kinerja kunci. Hasil pelaksanaan kegiatan IS 8.2 pada Triwulan II tahun 

No Nama Kegiatan Rencana Selesai 
Progress  (%) 

triwulan II 2013 

1 Melakukan kajian atas demografi pegawai 

BPK 31/01/2013 0 

2 Menyusun Perencanaan SDM meliputi 

rencana formasi,rekruitmen dan penempatan 
31/12/2012 87,2 

3 Melaksanakan analisis jabatan 28/06/2013  46,25 

4 Menyusun Standar Kompetensi Teknis 
22/01/2015 21,25 

5 Menyempurnakan sistem remunerasi 31/12/2013 50 

6 Menyempurnakan sistem informasi SDM 31/12/2014 45 
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2013 diketahui terdapat dua kegiatan yang baru mencapai realisasi kurang dari 

atau 50% dan satu kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Rincian 

perkembangan kegiatan IS 8.2 disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Perkembangan kegiatan IS 8.2 

No Nama Kegiatan Rencana Selesai 

Progress  (%) triwulan II 

2013 

1 Mengimplementasikan MAKIN 01/01/2015 50,86 

2 Menyempurnakan Aplikasi 

MAKIN 

30/11/2013 38,89 

3 Mengaitkan MAKIN dengan 

Manajemen Karir 

31/12/2015 0 

  Sumber: BPK 2013 

 

        Berdasarkan data Tabel 2, kegiatan implementasi MAKIN belum 

sesuai rencana dan belum terlaksana secara maksimal karena adanya  PP nomor 

46 tahun 2011, sehingga membuat adanya perubahan (change request) kegiatan 

terkait penyesuaian desain MAKIN dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis PP 46 Tahun 2011. Kegiatan Aplikasi MAKIN juga belum dapat mencapai 

hasil yang diharapkan karena terjadi penggabungan kegiatan kontrak kinerja. 

Sedangkan pada kegiatan ketiga direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 

2014.  Dalam Laporan Implementasi Renstra Triwulan II 2013 disebutkan bahwa 

IS 8.2 perlu mendapatkan perhatian karena kinerja kegiatan sangat rendah dan 

mempunyai gap sangat nyata dengan rencana (BPK 2013). 

Menurut Laporan pencapaian sasaran strategik 8 diketahui bahwa BPK 

masih perlu meningkatkan pengelolaan SDM khususnya meningkatkan 

kompetensi SDM dan dukungan manajemen, karena pada beberapa kinerja 

kegiatan dan keluaran Inisiatif Strategi 8.1 dan 8.2 masih cukup rendah dan 

perkembangannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Laporan 

Implementasi Renstra Triwulan II 2013 disebutkan bahwa Kegiatan IS merupakan 

kegiatan strategik yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada BPK yang 

akan mendorong pencapaian tujuan strategik. IS juga dapat digunakan sebagai 

sarana pengambilan keputusan penting yang dapat memastikan pencapaian 

manfaat setiap IS dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategik dan Tujuan 

Strategik BPK secara efektif dan efisien (BPK 2013). 

Kompetensi para auditor merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan 

SDM di BPK. Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap peubah 

kompetensi yang diduga dapat digunakan untuk mengukur kinerja individu dalam 

suatu organisasi. Penilaian tingkat kompetensi diperlukan agar dapat diketahui 

tingkat kinerja yang diharapkan pada setiap individu. Penilaian tingkat 

kompetensi dapat juga sebagai dasar yang digunakan organisasi dalam rangka 

proses seleksi, perencanaan dan pengembangan SDM dan mengevaluasi kinerja. 

Kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan ditentukan 

oleh kompetensi yang dimilikinya.  Kompetensi pada auditor BPK masih harus 

ditingkatkan, karena penilaian kompetensi masih terbatas hanya pada saat 

dilakukan tugas pemeriksaan dan belum kepada penilaian yang komprehensif 

termasuk pada tugas maupun aktivitas dalam mendukung pekerjaan auditor secara 

keseluruhan.  
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Dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan birokrasi pemerintahan, 

perlu dilakukan dengan cara memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS. Peningkatan 

kesejahteraan pegawai dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang 

sistematik, dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada lingkup BPK, 

agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan manajemen kinerja para auditor dapat 

berjalan lebih optimal, tentu saja harus didukung dengan peningkatan mutu dan 

profesionalitas SDM BPK. Konsekuensi yang timbul dengan diterapkannya 

Reformasi Birokrasi di lembaga BPK adalah dengan meningkatkan kesejahteraan 

auditor yang direalisasikan dalam bentuk perbaikan sistem remunerasi atau sistem 

reward and punishment yang berlaku di lingkungan organisasi, disamping 

pemberian gaji yang telah mengikuti aturan pemerintah tentang gaji PNS.  

Remunerasi adalah komponen dari kesejahteraan yang diterima oleh PNS.  

Pada Instansi BPK, komponen kesejahteraan yang diterima oleh auditor 

(pemeriksa) BPK adalah tunjangan remunerasi, sedangkan tunjangan kinerja bagi 

auditor belum diberlakukan oleh BPK. Komponen Kesejahteraan lainnya yang 

difasilitasi oleh BPK kepada Auditor BPK adalah Tunjangan Biaya Pemeriksaan 

(Audit Fee) berupa tambahan gaji dalam keikutsertaan auditor pada setiap proyek 

tugas audit yang dilakukannya termasuk uang harian biaya perjalanan dinas.  Oleh 

karena itu penerimaan fasilitas kantor seperti tempat tinggal dan kendaraan dinas 

tidak diberlakukan bagi auditor karena jabatan auditor merupakan Jabatan 

Fungsional dan tunjangan remunerasi serta Audit Fee dianggap telah sangat layak 

untuk peningkatan kesejahteraan auditor. Fasilitas kantor hanya diberikan BPK 

kepada para pegawai yang memegang jabatan struktural.  

Remunerasi atau penggajian pada sebagian besar PNS masih dinilai belum 

mampu membuat kehidupan PNS menjadi sejahtera dan belum efektif dalam 

meningkatkan kinerjanya (Effendi 2004). Pemberian remunerasi atau TKPKN 

(Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara) adalah bentuk insentif bagi 

seluruh pegawai yang telah memenuhi standar kinerja yang diharapkan yang 

melekat pada masing masing pegawai (BPK 2011a). Di sisi lain, remunerasi 

diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kinerja auditor.  Dalam Human 

Resources Management Plan BPK, prinsip keadilan diharapkan tercapai dengan 

penerapan sistem ini, dimana kinerja setiap auditor dan organisasi BPK akan 

dilihat dari penilaian Manajemen Kinerja Individu dan Indikator Kinerja Utama 

(IKU), sehingga tingkat remunerasi yang diperoleh masing-masing auditor dapat 

berbeda tergantung kinerja setiap auditor. Namun, penerapan reformasi birokrasi 

dengan cara meningkatkan kesejahteraan berupa tunjangan remunerasi kemudian 

memunculkan pertanyaan, apakah pemberian kesejahteraan tersebut dapat 

meningkatkan kinerja dan profesionalisme auditor serta seberapa besar pengaruh 

pemberian kesejahteraan terhadap kinerja auditor ? 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasi pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor BPK ? 

2. Bagaimana pengaruh Peningkatan Kesejahteraan terhadap Kinerja Auditor 

BPK ? 

3. Bagaimana cara atau strategi BPK mengelola kompetensi dan kesejahteraan 

agar dapat meningkatkan kinerja para auditor? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor BPK.  

2. Menganalisis pengaruh peningkatan kesejahteraan auditor terhadap kinerja 

auditor BPK. 

3. Merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan kinerja auditor BPK melalui 

komponen kompetensi dan kesejahteraan auditor. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen SDM khususnya mengenai kompetensi dan kesejahteraan, serta 

kinerja auditor. 

2. Dapat memberikan masukan bagi pimpinan BPK dalam menganalisis 

permasalahan kompetensi dan tingkat kesejahteraan auditor dan melihat 

pengaruhnya terhadap kinerja auditor BPK, serta mengetahui sejauh mana 

peranan kompetensi dan kesejahteraan yang saat ini menjadi faktor penting di 

dalam mendukung peningkatan kinerja dan pengembangan SDM di BPK. 

3. Dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya dalam 

mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja pegawai.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian ini dibatasi dalam menganalisis kompetensi dan 

tingkat kesejahteraan para pegawai BPK yang termasuk dalam Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) dengan pekerjaan utamanya sebagai auditor dan melaksanakan 

tugas pemeriksaan di dalam tim audit.  Hasilnya diharapkan memberikan 

rekomendasi kepada BPK mengenai strategi kompetensi dan kesejahteraan yang 

efektif diterapkan untuk meningkatkan kinerja para auditor di BPK. 

 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Teoritis 

Tinjauan pustaka di dalam penelitian ini merupakan alat bantu teoritis guna 

mendukung dan mengkaji tujuan penelitian, serta membantu menganalisa hasil 

penelitian yang dilakukan. Berikut ini teori yang digunakan peneliti untuk 

mendukung karya ilmiah ini. 

 




