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Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DIY tahun 2010-2014 adalah  

sebagai berikut:   

Visi :   

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan 

akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas   

          Visi Perwakilan BPKP Provinsi DIY sebagai Auditor Presiden merupakan visi 

yang strategis  dalam  rangka  meningkatkan  prinsip  independensi,  baik in fact 

maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu 

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi DIY. Dengan 

demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan 

oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak  diintervensi  oleh  pihak-

pihak  lain  yang  menciderai  penegakan  prinsip independensi.    

          Auditor  Presiden  yang  responsif  mengandung  makna  bahwa  dalam  

menjalankan  perannya, Auditor Perwakilan BPKP Provinsi DIY tanggap terhadap 

permasalahan yang dihadapi  pemerintah  di  Wilayah  Provinsi  DIY  dan  segera  

memberikan  respon/masukan kepada pengambil kebijakan.        

         Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP Provinsi 

DIY  memperhatikan/mendengarkan  kepentingan/kebutuhan stakeholders  di  

Wilayah  Provinsi DIY. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara 

Perwakilan BPKP Provinsi DIY dengan  stakeholders  haruslah  selalu  terjalin  

dengan  baik  dan  efektif.  Oleh  karena  itu, Perwakilan BPKP Provinsi DIY harus 

membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin  kemitraan dengan 

stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya di Wilayah Provinsi DIY.    

Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi 

para auditor  Perwakilan  BPKP  Provinsi  DIY untuk  berperan sebagai guru, expert,  

maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.    



          Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta telah menyatakan dalam visinya 

sebagai Auditor  Presiden  yang  terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Provinsi 

DIY memiliki integritas yang   tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi 

sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan 

bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders di Wilayah Provinsi DIY.    

          Prinsip akuntabilitas keuangan  negara  menghendaki  bahwa  proses 

pengambilan  keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan 

dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban  keuangan  negara  tersebut  harus  dapat  

ditelusuri  sampai  ke  bukti dasarnya  (traceableness)  dan  dapat  diterima  secara  

logis  (reasonableness) .  Perwakilan BPKP Provinsi DIY sebagai Auditor Presiden di 

Wilayah Provinsi DIY berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan 

negara di Wilayah Provinsi DIY agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan 

seluruh rakyat Indonesia dan rakyat di Wilayah Provinsi DIY khususnya.   

          Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri 

yaitu akuntabel,   transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa 

pertanggungjawaban keuangan negara harus  dapat  diandalkan,  mengungkapkan  

secara  terbuka  informasi yang material dan relevan serta  berasal  dari  suatu  

proses  yang  melibatkan  berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara 

yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan Negara   

 

Misi   

          Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang 

apa yang  akan dilakukan  untuk  mencapai  visi. Perumusan misi  mengacu  kepada  

tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.   

Misi Perwakilan BPKP Provindi D.I Yogyakarta  adalah sebagai berikut :   

1. Menyelenggarakan  pengawasan  intern  terhadap  akuntabilitas  keuangan  

negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.   

2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah.  



3. Mengembangkan  kapasitas  pengawasan  intern  pemerintah  yang  profesional  

dan kompeten 

4. Menyelenggarakan   sistem   dukungan   pengambilan   keputusan   yang   andal   

bagi Presiden/pemerintah.   

 

           Misi  pertama  berkaitan  dengan  aktualisasi  peran  Perwakilan  BPKP  

Provinsi  DIY sebagai  Auditor  Presiden  di  Wilayah  Provinsi  DIY  dalam  

melaksanakan  pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Wilayah 

Provinsi DIY, sekaligus menegaskan bahwa  misi  ini  dilakukan  untuk  membantu  

Presiden  selaku  shareholder  BPKP  dalam  mendorong terwujudnya tata 

kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti  misi  ini  terkait  

dengan  kegiatan  pengawasan  intern  pemerintah  yang  pada  hakekatnya 

bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu 

aktivitas assurance  dan  consulting.  Dengan  peran  tersebut,    fungsi  utama  

Perwakilan  BPKP  Provinsi  DIY adalah  memberikan  umpan  balik  (feedback)  

sebagai  bahan masukan bagi Presiden/  Pemerintah  untuk  memastikan  

tercapainya  efektivitas  kinerja  pemerintah  dan pengelolaan  keuangan  negara  di  

Wilayah  Provinsi  DIY  dan  memberikan  rekomendasi perbaikan  tata  kelola  

pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  serta  membantu pemerintah dalam 

mencapai tujuannya.   

          Dalam  misi  pertama  ini  juga  termasuk  kegiatan  dalam  rangka  membantu  

aparat penegak   hukum dan pemerintah di Wilayah Provinsi DIY untuk mencegah  

dan mengurangi  KKN,  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pengawasan  investigatif,  

pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.    

          Misi   kedua   berkaitan   dengan   peran   BPKP   Provinsi   D.I   Yogyakarta   

dalam memperkuat  dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah  termasuk  akuntabilitas  keuangan  negara  oleh  Aparat  

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, 

Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.   

Selain itu,  untuk  memperkuat  dan  menunjang  efektivitas  SPI  juga  dilakukan 

pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap 



seluruh instansi pemerintah ini  diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 

PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari 

posisi strategis BPKP yang langsung   berada   di   bawah   Presiden   dan  

membantu Presiden untuk memastikan tercapainya  akuntabilitas  kinerja  Presiden.  

Akuntabilitas  kinerja  Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari 

kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah  Daerah,  sehingga  

perlu  juga  dipastikan  efektivitas  penyelenggaraan  SPIP pada seluruh instansi 

pemerintah baik di pusat maupun daerah.   

 Misi  ketiga  adalah  misi  pengimbang  bahwa  kinerja  yang  berorientasi  ke  

luar  tak  mungkin  terwujud  tanpa  adanya  proses  kerja  internal  yang  baik  

maupun  proses  kerja sesama  APIP  yang  sinergis.  Dengan  adanya  proses  

kerja  sesama  APIP  yang  sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP 

yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan 

pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat 

mendukung  perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan 

berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.    

          Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi DIY 

sebagai Auditor  Presiden  di  Wilayah  Provinsi  DIY  dalam  rangka  membangun 

sistem dukungan pengambilan           keputusan   Presiden/Pemerintah  yang  efektif 

melalui  suatu  Sistem Akuntabilitas Presiden  (President  Accountability  Systems)  

atau  yang  dikenal sebagai PASs.  PASs adalah alat  kendali      (control)  bagi  

Presiden  terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan 

keuangan negara di Wilayah Provinsi DIY, yang  berbasis web, on-line, dengan data 

yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi  secara utuh  

(integrated)  tentang  implementasi  akuntabilitas  Presiden. Dengan sistem seperti 

ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang 

mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika 

terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.   

Tujuan Strategis   

          Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan  visi dan misi yang 

telah  ditetapkan,  dan  berorientasi  pada  operasionalisasi  visi  dan  misi.  Tujuan  



merupakan penjabaran  atau  implementasi  dari  pernyataan  misi,  yang  akan  

dicapai  atau  dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.    

Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut :     

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara   

2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik   

3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan 

kasus yang merugikan keuangan negara   

4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah   

5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional  

dan kompeten   

6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan  keputusan yang andal bagi  

Presiden/Pemerintah.   

Sasaran Strategis   

          Sasaran  Strategis merupakan  ukuran  pencapaian  dari  tujuan  dan  

mencerminkan berfungsinya  outcome  dari  semua  program  yang  telah  

ditetapkan.  Sasaran  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  tujuan  yang  

periode  capaiannya  lebih  pendek  yaitu  paling lama  satu  tahun.  Pengukuran  

Sasaran  strategis  tersebut  dilakukan  oleh  BPKP  Pusat (Rendal).   

Program Strategis   

          Kebijakan  dan  program  serta  kegiatan  dalam  lima  tahun  mendatang  

didasarkan pada  mandat  yang  diperoleh  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  

Tahun  2008,  dan peraturan  perundangan  lain  seperti  Undang-Undang  Nomor  

30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.    

          Kebijakan dan program yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi  DIY  

menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara 

yang  meliputi  4  C  yaitu  Capacity  Building  (expertise), Current  Issues,  Clearing  

House,  dan  Check and Balance.    

          Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DIY 

2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP 2010-2014 yang 



berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan 

dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai 

instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  K/L  

untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  serta  memperoleh  alokasi  anggaran,  

dan/atau  kegiatan  masyarakat yang  dikoordinasikan oleh  K/L.  Terdapat  dua  

jenis  program,  yaitu  program  teknis  dan program   generik.   Program   teknis   

merupakan   program-program   yang   menghasilkan pelayanan kepada kelompok 

sasaran/masyarakat (pelayanan  eksternal), sedangkan program generik merupakan 

program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi  eselon  I  A  yang  

bersifat  pelayanan  internal  untuk  mendukung  pelayanan  aparatur  dan/atau 

administrasi pemerintahan (pelayanan internal).    

          Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh 

Bappenas dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DIY 

2010-2014 berisi 3 program sebagai berikut:   

1. Program  Teknis  :  Program  Pengawasan  Intern  Akuntabilitas  Keuangan  

Negara  dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP)   

2. Program Generik   

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

BPKP   

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP   

 

          Dari  ketiga  program  tersebut  selanjutnya  disusun  kegiatan-kegiatan.  

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja 

setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

berupa personil, barang modal  termasuk  peralatan  dan  teknologi,  dana dan atau 

kombinasi  dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya  tersebut sebagai 

masukan (input) untuk  menghasilkan  keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.    


