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Ringkasan Eksekutif 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Banten 

berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Banten untuk 

mencapai tujuannya melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Sesuai 

Peraturan tersebut, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan 

pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan 

penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta melakukan 

pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. 

Untuk mencapai tujuan di atas Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah 

merumuskan rencana strategis (Renstra) yang akan dicapai selama periode 

tahun 2010 s.d 2014 yang memuat enam tujuan dan delapan sasaran strategis 

serta dilengkapi dengan sejumlah indikator kinerja sebagai tolak ukurnya. Dalam 

perjalanannya selama lima tahun, Renstra telah mengalami dua kali perubahan  

sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi baik yang dilakukan secara internal 

maupun eksternal agar indikator kinerja benar-benar dapat diukur dan mewakili 

akuntabilitas yang diharapkan. 

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari periode renstra, oleh karena itu 

pengukuran kinerja tahun ini menjadi sangat penting karena akan 

menggambarkan apakah visi   Perwakilan BPKP Provinsi Banten benar-benar 

telah terwujud atau belum. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja 

tahun ini bukan hanya terfokus pada kinerja tahun 2014 melainkan meliputi 

pengukuran kinerja selama periode renstra.  

Namun demikian pengukuran kinerja selama periode renstra tidak dapat 

dilakukan secara utuh karena perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

pengukurannya baru dilakukan tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2012. Untuk 

mengukur ketercapaian IKU pada akhir periode renstra dilakukan dengan 

menghitung secara rata-rata ketercapaian IKU selama 3 tahun, yaitu tahun 2012, 

2013 dan tahun 2014.  
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Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) atas pencapaian target yang termuat 

dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dan target akhir periode renstra 

menunjukkan bahwa sebagian besar IKU (outcome) telah direalisasikan dengan 

persentase ketercapaian kinerja tahun 2014 rata-rata sebesar 101,03% dan 

ketercapaian kinerja rata-rata selama periode renstra sebesar 103,34%, yang 

dapat digambarkan pada table RE.1 dibawah ini:  

Tabel RE.1. 

Capaian Sasaran Strategis 

 

No. 

 

Sasaran Strategis 

Capaian (%) 

2014 2012-2014 

1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 80% LKPD  103,78 106,23 

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 
87,50%  

117,97 111,99 

3 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan 
terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% 
BUMN/BUMD 

116,11 110,34 

4 Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, 
BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

83,69 92,05 

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% 
K/L/Pemda 

97,04 103,44 

6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% 
K/L/Pemda 

115,56 86,58 

7 
 

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan 
sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan 
Sebesar 100% 

98,88 99,26 

8 Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan 
Keputusan bagi Pimpinan  

120,00 120,00 

 Capaian Rata-rata 101,03 103,74 

Mengacu pada hasil rata-rata capaian kinerja tahun 2014 dan rata-rata selama periode 

renstra yang diatas 100%, visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebagai Auditor 

Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas 

Keuangan Negara yang Berkualitas di Wilayah Provinsi Banten telah terwujud 

walaupun masih adanya beberapa permasalahan yang ditunjukkan dari beberapa 

indikator strategis yang tidak tercapai diantaranya: 

1. Belum maksimalnya Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi dan fraud control 

plan masih belum mencapai target. 
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2. Masih sangat minimalnya penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan good 

clean government. 

3. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 

2008 masih rendah yang tergambar dari perolehan opini laporan keuangan Pemda 

yang belum memenuhi target RPJMN. 

4. Kompetensi dan kapabilitas APIP daerah belum memadai untuk mengawal 

pencapaian visi masing-masing pemda. 

Solusi dari keempat masalah tersebut memang sangat tergantung pada keinginan dan 

niat baik dari para stakeholder, namun sebagai auditor yang responsif dan interaktif 

perlu mencari terobosan (breakthrough) sebagai jalan keluar dengan menggali peluang 

yang potensial. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) telah menjadikan Pemerintah Provinsi Banten 

sebagai wilayah provinsi yang pertama kali dijadikan pilot proyek Tunas Integritas. Niat 

KPK ini merupakan peluang untuk melakukan sinergi dalam mengintensifkan kegiatan 

sosialisasi anti korupsi dan fraud control plan (FCP). 

Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK  dan mulai diterapkannya  sistem accrual basis  

dalam penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan pengawalan terhadap 

implementasi action plan agar kualitas laporan keuangan pemda dapat ditingkatkan. 

 Hasil pengukuran kinerja atas program yang dilaksanakan selama periode renstra 

tahun 2010-2014 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya merupakan modal 

dalam menyusun rencana strategis yang akan datang terutama dalam kaitannya 

dengan perumusan indikator kinerja yang SMART dan usaha-usaha untuk mencapai 

target yang ditetapkan. 

 

 

 


