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Kepada Yth
1. Kepala Perwakilan
2. Direktur
di lingkungan BPKP
Dalam rangka memantapkan tugas Koordinator Teknis pada Perwakilan BPKP Propinsi
Tipe Khusus dan Tipe A, dengan ini kami menyampaikan beberapa penjelasan sebagai
berikut :
1. Kordinator Teknis mempunyai tugas utama :
1) mengkordinasikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan
BPKP yang bersangkutan sehingga terlaksana suatu pengawasan yang terpadu
dan efektif terhadap tiap obyek pemeriksaan.
2) memimpin peningkatan mutu hasil-hasil pengawasan yang meliputi peningkatan
mutu temuan pemeriksaan, rekomendasi tindak lanjut dan kertas kerja
pemeriksaan.
2. Kepala Perwakilan BPKP mempunyai tugas utama mengelola Perwakilan BPKP
mencapai tujuan (misi) yang telah digariskan dan bertindak selaku kordinator
pelaksanaan pengawasan di daerah.
Pada Perwakilan BPKP DKI Jaya, tugas koordinatif pelaksanaan di daerah ini dibantu
oleh salah seorang Koordinator Teknis dalam segi perencanaan dan evaluasi hasil
pengawasan.
Kepala Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi rnembantu Koordinator Teknis
yang bersangkutan dalam penyiapan bahan-bahan yang diperlukan.
3. Peningkatan keterpaduan dan mutu hasil pengawasan dilakukan sebagai berikut :
1) Koordinator Teknis mengendalikan pelaksanaan peningkatan keterpaduan dan
mutu hasil pengawasan dengan menelaah dan menguji kembali laporan-laporan
hasil pemeriksaan serta memberikan pertimbangan kepada Kepala Perwakilan
BPKP bahwa laporan hasil pemeriksaan sudah dapat diterbitkan. Kepala Bidang
Perencanaan, Analisa dan Evaluasi membantunya dengan menyampaikan bahanbahan berupa hasil evaluasinya terhadap jalannya peningkatan mutu pelaksanaan
pemeriksaan.
2) Para Kepala Bidang beserta stafnya, menyelenggarakan peningkatan keterpaduan
dan mutu pelaksanaan pengawasan yaitu mutu temuan pemeriksaan, rekomendasi
tindak lanjut dan kertas kerja pemeriksaan.
4. Pada Perwakilan BPKP tipe B tidak terdapat jabatan Koordinator Teknis sehingga
seluruh tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas terletak di pundak Kepala
Perwakilan BPKP yang bersangkutan. .
5. Melampiri Instruksi Kepala BPKP Nomor: Ins-80/K/1984 telah disampaikan petunjuk
berupa tata persuratan dan pelaporan yang bertujuan mendukung tercapainya
peningkatan mutu hasil-hasil pengawasan tersebut di atas.
6. Sebagai kelanjutan dari usaha peningkatan mutu hasil-hasil pengawasan tersebut,
akan diterbitkan pula petunjuk mengenai pengawasan terhadap kertas kerja
pemeriksaan. Selama petunjuk ini belum terbit, Saudara kami minta untuk
melaksanakan pengawasan terhadap mutu kertas kerja pemeriksaan dengan
menggunakan pedoman-pedoman dari DJ PKN di bidang ini.
7. Peningkatan mutu hasil pengawasan yang dilaksanakan di daerah dengan pimpinan
para Koordinator Teknis dan para Kepala Perwakilan BPKP tipe B, di Kantor Pusat
dipimpin dan dievaluasi oleh para Direktur sesuai dengngan bidang tugasnya masing-

masing, dan secara fungsional dimonitor dan dievaluasi oleh Direktur Analisa Hasil
Pengawasan, Direktur Evaluasi Tata Kerja dan Direktur Perencanaan Pengawasan.
8. Peningkatan mutu hasil pengawasan ini didukung pula oleh Kepala Pusat Pendidikan
dan Latihan BPKP di bidang peningkatan pengetahuan dan mpilan petugas pemeriksa
dan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di bidang peningkatan norma
maupun pengelolaan pengawasan. Sehubungan dengan itu, kami minta perhatian
Saudara untuk selalu menyampaikan bahan-bahan kepada kedua Pusat ini sebagai
masukan bagi mereka dalam penyusunan program-programnya.
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan agar dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
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