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Penjaminaan Kualitass Reformasi Birokrassi Nasional Telah Dim
mulai di BP
PKP
Tiim Penjaminaan Kualitas (Q
Quality Assurrance) Reform
masi Birokrasii Nasional (RB
BN) yang dibentuk
berdasarkkan SK Mentteri Negara Pendayaguna
P
aan Aparaturr Negara dan
n RB Nomor 356 Tahun 2010
memiliki peran strateggis untuk meemastikan pelaksanaan reeformasi birokrasi di kem
menterian/lem
mbaga
dan pemeerintah daeraah telah berjaalan sesuai dengan Grand
d Design Refo
ormasi Birokraasi 2010‐2025 dan
Road Map
p Reformasi Birokrasi
B
2010
0‐2014.
Seejak terbentu
uknya pada tanggal
t
8 Novvember 2010
0 lalu, tim inii akhirnya meengawali tugasnya
dengan melakukan
m
penjaminan kualitas
k
pelakksanaan refo
ormasi birokrrasi di BPKP.. Tim Penjam
minan
Kualitas (Quality
(
Assu
urance) Reformasi Birokrrasi Nasional menetapkan
n BPKP sebaagai instansi yang
pertama kali
k di lakukan penjaminan
n kualitas refformasi birokrasinya karen
na dinilai paling siap menggingat
BPKP telaah memulai proses
p
ini sejjak tahun 200
03. Proses reeformasi biro
okrasi di BPKP
P tersebut seemula
mancakup
p tiga area perubahan
p
yaitu organisassi, ketatalaksaanaan, dan sumber
s
daya manusia apaaratur
dan berkembang men
njadi delapan
n area perub
bahan sebagaimana diam
manatkan dalam Grand Design
D
Reformassi Birokrasi Naasional 2010‐‐2025 dan Ro
oad Map Refo
ormasi Birokrrasi Nasional 2010‐2014. Hal
H ini
juga men
nyiratkan makkna bahwa proses
p
peman
ntauan pelakksanaan reformasi birokraasi di BPKP sudah
s
mulai berjjalan.
Keetua Tim QA RBN, Prof. Mardiasmo,
M
d
didampingi
Neneng Goenaadi, Lutfi And
di Mutti, dan Jusuf
Serang Kaasim memulaai langkah ini dengan meelakukan kunjungan ke Pu
usat Pendidikkan dan Pelaatihan
Pengawassan BPKP, Ciaawi, Perwakilan DKI 1 dan
n 2 (4 s.d 5 April
A
2011). Ketua
K
Tim Peenjaminan Ku
ualitas
yang jugaa Kepala BPKP
P, Mardiasmo
o, mengatakkan bahwa ku
unjungan ini baru merupaakan langkah awal
dari pelakksanaan penjaminan kualitas reformaasi birokrasi di BPKP. Meenurutnya, proses
p
penjam
minan
kualitas reformasi biro
okrasi nasion
nal di BPKP akan
a
dilaksan
nakan oleh Tiim Satgas Peenjaminan Ku
ualitas
(Quality Assurance)
A
Re
eformasi Biro
okrasi Nasion
nal BPKP yangg diketuai oleeh Deputi Keepala BPKP Bidang
B
Akuntan Negara,
N
Ardan Adiperdanaa.
“B
BPKP merupaakan instansi pertama yangg menjadi tarrget tim Penjaaminan Kualittas (QA) Refo
ormasi
Birokrasi Nasional daan akan dilanjutkan ke beberapa kementerian//lembaga baahkan sampai ke
pemerintaah daerah”te
egasnya. Ia ju
uga menuturkkan bahwa tim ini juga akkan melakukaan monitoringg dan
evaluasi atas
a pelaksanaan reformassi birokrasi naasional untukk membantu tugas
t
dari tim
m independen
n yang
diketuai oleh
o Erry Riyana .
Saalah satu angggota tim Penjaminan Kualitas, Lutfi Andi
A
Mutti yaang merupakan mantan Bupati
B
Luwu Utara, saat menggunjungi Perw
wakilan DKI 1 berharap aggar proses refformasi birokkrasi di BPKP dapat
menghasiilkan BPKP yang mamp
pu memeran
nkan dirinyaa sebagai mitra
m
yang dibutuhkan oleh
kementerrian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewu
ujudkan good
d public and clean govern
nance.
Indikator yang palingg nyata dari keberhasilan reformasi birokrasi di BPKP menurut Lutfi adalah
keberhasiilan kemente
erian/lembaga dan pemeerintah daeraah untuk meemperoleh opini Wajar Tanpa
T
Pengecuaalian (WTP). Hal
H ini juga yang menurut Lutfi
L
menjadi target dari pemerintah paada tahun 2014.
Seementara itu
u, Jusuf Seraang Kasim yang
y
juga mantan Bupatti Tarakan, Kalimantan
K
T
Timur,
berharap agar BPKP le
ebih bersikap proaktif dalaam membanttu pemerintaah daerah. BP
PKP menurut Jusuf
harus mampu merubaah pola pikir stakeholderss dari yang semula takut akan kehadiran BPKP meenjadi
membutu
uhkan kehadiran BPKP. Keehadiran BPK
KP saat ini, diakuinya
d
jusstru dirindukkan oleh beberapa
pemerintaah daerah yang memang memiliki
m
komitmen untuk berakuntabilitas. (Humas BPKP)

