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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Yth. Anggota V BPK, Bapak Dr. Agung Firman 

Sampurna; 

Yang kami hormati Sekretaris Jenderal BPK, Bapak 

Hendar Ristriawan, SH, MH;  

Yang kami hormati Rektor Universitas Sebelas Maret  

Surakarta, atau yang mewakili; 

Yang kami hormati para pimpinan Universitas Sebelas 

Maret  Surakarta; 

Yang kami hormati para pejabat Struktural dan 

Fungsional BPK RI Perwakilan Jawa Tengah; 

Yang kami hormati mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret  Surakarta,  

Rekan-rekan pers yang berbahagia; 

Serta Hadirin yang kami muliakan. 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita semua 

Puji dan Syukur marilah senantiasa kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan karunia-

Nya yang telah mempertemukan kita dalam keadaan 

sehat wal afiat dengan suasana yang damai dan 

sejahtera di tempat ini, dalam acara Penandatanganan 

Nota Kesepahaman Bersama antara BPK dan UNS 

Surakarta serta BPK Goes To Campus di Universitas 

Sebelas Maret Surakarta 

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas 

nama BPK, mengucapkan terima kasih kepada 

Universitas Sebelas Maret (UNS) atas kesempatan dan 

kerjasama yang terjalin dengan baik, sehingga pada hari 

ini dapat terselenggara rangkaian acara, yaitu : 

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang 

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui 

Pemberdayaan Potensi dan Penguatan Tata Kelola 

Perguruan Tinggi, antara BPK RI dan UNS. 

2. Kegiatan BPK Goes to Campus. 
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Bapak Anggota V BPK dan Hadirin yang kami 

hormati, 

Dapat kami laporkan, bahwa kegiatan pada siang 

hari ini dihadiri oleh 149 orang  terdiri atas 6 orang 

pimpinan universitas, 133 orang mahasiswa, dan rekan-

rekan pers. 

Agenda utama kegiatan hari ini adalah: 

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

antara BPK dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Nota Kesepahaman ini akan ditandatangani oleh 

Sekretaris Jenderal BPK dan Rektor Universitas 

Sebelas Maret Surakarta,  serta  

2. BPK Goes To Campus di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 

Universitas Sebelas Maret Surakarta merupakan 

lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang telah berdiri 

sejak tahun 1976 dan saat ini terakreditasi dengan 

predikat “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi, yang memiliki 9 (sembilan) fakultas dengan tugas 

utama menyelenggarakan Tri  Dharma Perguruan Tinggi  

yang  meliputi  pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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Bapak Anggota V BPK dan Hadirin yang kami 

hormati, 

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk 

pemberdayaan potensi dan penguatan tata kelola 

perguruan tinggi melalui pendidikan dan penelitian serta 

pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu 

untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan dan 

penelitian. 

Melalui kerja sama ini BPK berkomitmen antara 

lain untuk (1) menyediakan lokasi, sarana, dan prasarana 

dalam rangka penelitian, kunjungan, dan magang bagi 

tenaga pengajar dan mahasiswa UNS di kantor BPK; (2) 

menyiapkan tenaga pengajar dan/atau mitra kerja yang 

memiliki keahlian dan pengalaman sebagai 

pengajar/pembimbing dalam rangka Penguatan Tata 

Kelola Perguruan Tinggi dan pengembangan informasi 

serta keilmuan; (3) dapat menunjuk Universitas Sebelas 

Maret Surakarta untuk menjadi tenaga ahli yang bekerja 

untuk dan atas nama BPK dalam rangka melaksanakan 

tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara; serta (4) menyiapkan dan menyusun 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan 
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kegiatan kerjasama, dalam rangka peningkatan sumber 

daya manusia. 

Bapak Anggota V BPK dan Hadirin yang kami 

hormati, 

Agenda kedua dalam acara ini adalah BPK Goes 

To Campus. Dalam rencana strategis BPK telah 

dijabarkan tentang tujuan strategis untuk mencapai visi 

dan misi BPK antara lain untuk memenuhi semua 

kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam 

mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.  

Sejalan dengan visi BPK RI untuk menjadi 

lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar serta berperan 

aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan 

negara yang akuntabel dan transparan, dibutuhkan 

proses yang melibatkan segenap pemangku kepentingan 

(stakeholders) termasuk kalangan akademisi. 

Acara ini dimaksudkan sebagai media komunikasi 

informal antara BPK dengan kalangan akademisi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan tujuan: 
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1. Menjalin komunikasi dan dialog yang positif untuk 

bersama-sama membangun transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; 

2. Memberikan informasi mengenai kedudukan dan 

peran BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan 

Negara yang mencakup dasar hukum, visi, misi, 

tugas, dan fungsi BPK; 

3. Meningkatkan kerja sama yang efektif dengan para 

pemilik kepentingan dalam mewujudkan tujuan BPK 

RI sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri, 

berintegritas, dan profesional dalam mendorong 

terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, 

transparan, dan akuntabel sehingga dapat 

mendorong terwujudnya keadilan sosial; 

4. Menyampaikan langkah BPK RI ke depan. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan kalangan 

akademisi memperoleh pemahaman mengenai tugas, 

fungsi dan peranan BPK dalam keuangan negara 

sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan 

keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain 

itu, kami berharap BPK dapat memperoleh masukan-

masukan berharga dari kalangan akademisi. 
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Bapak Anggota V BPK dan Hadirin yang kami 

hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. 

Akhirnya, apabila dalam penyampaian laporan ini 

terdapat hal-hal yang kurang berkenan kami mohon 

maaf.  

Billahittaufik wal hidayah,  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 

KEPALA PERWAKILAN, 

 

 

Dr.  Cris Kuntadi, C.A., C.P.A., Q.I.A.  

 


