
 

 

 



 

1 

 

KATA PENGANTAR 

 
 
 

Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh. 

 

Alhamdulilah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

rahmat dan karunia-Nya penyusunan Renstra Inspektorat ini dapat terselesaikan. 

 

Inspektorat BPKP sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP 

berkewajiban menyusun perencanaan strategis dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP 

Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024. Renstra merupakan 

dokumen perencanaan yang memuat sekumpulan keputusan mengenai program kegiatan  yang 

akan dilaksanakan, dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program 

kegiatan jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Renstra unit kerja di lingkungan BPKP 

ditetapkan melalui keputusan kepala unit kerja, dan harus mengacu pada Renstra BPKP (pasal 1 

dan 2). 

 

Rencana Strategis Inspektorat memuat kegiatan  yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke 

depan sebagai wujud perannya untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran BPKP secara 

sistematis dengan melakukan pengawasan intern agar dapat  meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. 

 

Melalui Renstra ini, kegiatan Inspektorat akan terarah dan selaras dengan program kegiatan 

sehingga melalui sinergi dengan unit kerja lainnya dapat memberikan kontribusi yang optimal 

untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPKP. 

 

Wassalamualaikum warrahmatullah wabarokatuh. 

 

 

     Jakarta, 31 Agustus 2020 

                Inspektur 

 

 

           Yus Muharam 

         NIP 196107051982031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Tugas dan Fungsi  
 

 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan pasal 49, telah mengatur dan menetapkan 

keberadaan Inspektorat BPKP adalah dalam rangka melaksanakan tugas 

pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. 

Adapun fungsi yang dijalankan Inspektorat BPKP berdasarkan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor 05 Tahun 20019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat; 

2. Penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; 

3. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan 

reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 

4. Pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP; 

5. Pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan 

wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP; 

6. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan 

BPKP; 

7. Penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 

8. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPKP; 

9. Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan intern dan ekstern di 

lingkungan BPKP; 

10. Penjaminan kualitas program, proyek dan kegiatan di lingkungan BPKP; 

11. Pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi di 

lingkungan BPKP terkait tugas Inspektorat; 
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12. Pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program, proyek, atau kegiatan 

di lingkungan BPKP; 

13. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultansi, asistensi, 

dan pemaparan hasil pengawasan; 

14. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi 

birokrasi di lingkungan Inspektorat; 

15. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan 

inspektorat; 

16. Kegiatan pengawasan intern lainnya yang ditugaskan kepala BPKP.  

 

1.2 Struktur Organisasi 
 

 Struktur organisasi Inspektorat ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP 

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala BPKP 

Nomor  16 Tahun 2016 tentang Koordinator Pengawasan di lingkungan BPKP. 

 

 

 

1.3 Capaian Kinerja Periode Renstra 2015-2019 

 
Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Inspektorat mengemban 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam periode 

Renstra 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama. 

 

 

 

Inspektur

Korwas Bidang 

Penjaminan 

Kualitas

Korwas Bidang 

Pelayanan 

Konsultansi dan 

Penjaminan Mutu

Korwas Bidang 

Penegakan 

Integritas

Kasubbag Tata 

Usaha
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Target IKU dan capaian dalam periode Renstra 2015-2019 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKU Inspektorat BPKP Tahun 2015-2019 merupakan indikator kinerja atas 

“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja BPKP” yaitu “Kategori hasil 

evaluasi SAKIP BPKP dengan target A”. Sasaran program tersebut merupakan 

sasaran program Inspektorat yang tercantum pada Rencana Strategis 

Inspektorat BPKP Tahun 2015-2019. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan 

nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) 

BPKP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementrian-PAN RB ditujukan untuk 

menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan 

yang berorientasi kepada hasil (result oriented government), memberikan 

saran dan perbaikan yang diperlukan. 

Sampai dengan berakhirnya periode Renstra Tahun 2015-2019, capaian IKU 

Inspektorat belum dapat mencapai target yang ditetapkan (Kategori A).  

Berdasarkan laporan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI, nomor B/155/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 

2019 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2019 bahwa nilai SAKIP BPKP memperoleh nilai 79,19 atau kategori BB. 

Kategori BB menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan 

budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

Program Sasaran 
Program 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Target 
Kinerja 
(2015-
2019) 

Capaian 

1. Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya; 

2. Pengawasan 
Intern 
Akuntabilitas 
Keuangan 
Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
SPIP. 

 

Meningkatnya 
Kualitas 
Akuntabilitas 
Kinerja BPKP 
 

Kategori 
Hasil 
Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP 
BPKP 
  

 
Kategori  

 
A 

 
Kategori 

  
BB 

 
(97.66%) 
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berorientasi pada hasil di BPKP, menunjukkan hasil yang sangat baik. 

Walaupun dinyatakan demikian, hasil tersebut belum mencapai target kategori 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019, yaitu Kategori A. 

Peran pembinaan dan pemantauan implementasi sistem akuntabilitas kinerja 

di lingkungan unit kerja BPKP pada hakikatnya merupakan wewenang Biro 

Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola (Biro MKOT). Sedangkan 

peran yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mendorong pencapaian 

predikat tersebut adalah sebagai third line of defence, yaitu  melalui 

pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) pada eselon I (kedeputian) dan eselon II (pusat-pusat dan perwakilan) 

di lingkungan BPKP. Melalui evaluasi tersebut, Inspektorat telah memberikan 

rekomendasi kepada pimpinan unit kerja terkait untuk melakukan upaya 

perbaikan atas kelemahan yang dapat meningkatkan perolehan nilai SAKIP.  

 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
 

Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai target indikator kinerja utama di atas 

beserta hasil capaian selama periode renstra 2015-2019 sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target 
Kinerja 

(2015-2019) 

Capaian 
(2015-2019) 
 

Output 
 

% 
1. Melakukan 

Audit, 
Evaluasi dan 
Reviu 

Jumlah Laporan Audit  
48 

 
27 

 
56,25 

Jumlah Laporan 
Evaluasi 

 
72 

 
75 

 
104,17 

Jumlah Laporan Reviu  
8 

 
26 

 
120 

2. Tindaklanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
& Pengaduan 
Masyarakat 

Tersedia sistem 
pelaporan gratifikasi 

 
100% 

 
100% 

 
100 

Tersedia sistem 
pengaduan 

 
100% 

 
100% 

 

 
100 

% TL Pengaduan 
Masyarakat 

 
80% 

 
100% 

 
120 

% TL Temuan BPK  
75% 

 
85,36% 

 
113,81 
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1) Kegiatan Evaluasi, Reviu, dan Audit (3 IKK) 

Pada level kegiatan, target kinerja kegiatan diukur dalam bentuk output 

yang dapat direalisasikan. Pada konteks kegiatan pengawasan intern yang 

merupakan tugas dan fungsi Inspektorat, target kinerja ditetapkan berupa 

jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan intern yang 

dilaksanakan (audit, reviu dan evaluasi). Capaian output diukur melalui 

realisasi jumlah laporan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan 

dibandingkan dengan target jumlah laporan.  

Untuk kegiatan bentuk pengawasan internal berupa evaluasi dan reviu 

yang dilaksanakan Inspektorat dapat disimpulkan telah mencapai target 

kinerja yang ditetapkan. Laporan hasil evaluasi dan laporan hasil reviu 

yang terbit telah melampaui target. Namun, untuk kegiatan audit belum 

sepenuhnya memenuhi target. Khususnya untuk kegiatan audit dengan 

jenis audit tujuan tertentu sehingga capaian target dari kegiatan audit 

hanya mencapai 56,25%. Hal tersebut terjadi karena adanya surat 

pengaduan yang memenuhi kriteria (a.l materi pengaduan tidak termasuk 

ke dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat BPKP) sehingga tidak 

dapat dilanjutkan dengan Audit Khusus/Audit Tujuan Tertentu 

Namun di sisi lain, rendahnya tingkat pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 

ke tahap Audit Khusus/Tujuan Tertentu menandakan bahwa pengendalian 

intern yang dibangun unit kerja sudah cukup efektif untuk mencegah 

adanya penyimpangan. 

 

2) Kegiatan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan & Pengaduan Masyarakat (4 IKK) 

Kegiatan lainnya dalam lingkup pengawasan intern di lingkungan unit kerja 

BPKP dalam rangka mencapai IKU yang ditetapkan adalah terkait dengan 

tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Ukuran kinerja 

output yang ditetapkan untuk keberhasilan kegiatan ini adalah melalui 

empat indikator, yaitu: 1) Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi, 2) 

Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif, 3) Persentase 

Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan 

Masyarakat, dan 4) Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang 

Ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu Renstra 2015-2019, keseluruhan target 
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indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan: 

1. Tersedianya SOP Gratifikasi baik di Lingkungan BPKP, Inspektorat 

maupun unit kerja. 

2. Adanya aplikasi Whistleblowing System (WBS) BPKP pada laman 

resmi http://wbs.bpkp.go.id mempermudah Inspektorat dalam 

memantau integritas, objektivitas dan kepatuhan pegawai terhadap 

aturan perilaku pegawai BPKP. 

3. Pengaduan masyarakat yang diterima melalui beberapa media seperti 

email, surat maupun aplikasi WBS telah ditindaklanjuti sepenuhnya 

(100%), yaitu dari sembilan pengaduan yang diterima telah 

ditindaklanjuti melalui penerbitan surat tugas. 

4. Indikator kinerja Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang 

Ditindaklanjuti, diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang sudah 

ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruh 

temuan. Jumlah rekomendasi temuan hasil audit BPK yang sudah 

ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 adalah 70 dari 82 

rekomendasi atau sebesar 85,36%. 
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BAB II 

KEGIATAN, TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGI 

 
2.1  Kegiatan dan Sasaran Kegiatan 

2.1.A. Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal 
 
Sebagai unit kerja enabler, Inspektorat wajib melaksanakan tugas dan fungsi 

yang mendukung tercapainya IKU BPKP. Dukungan tersebut diwujudkan melalui 

peran Inspektorat yang terselenggara melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

dalam lingkup pengawasan internal terhadap unit kerja di lingkungan BPKP.  

Renstra BPKP telah menetapkan satu kegiatan utama dan enam sasaran 

kegiatan yang perlu dilaksanakan dan dicapai oleh Inspektorat dalam kurun 

waktu 2020-2024. Kegiatan utama tersebut adalah Pembinaan dan Koordinasi 

Pengawasan Internal, yang berada pada Program 06: Pengawasan 

Pembangunan. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) beserta Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) Inspektorat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:  

1. Sasaran Kegiatan  1 (SK1): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan 

Internal BPKP 

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) “Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan 

Internal BPKP” dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan BPKP. 

Pencapaian dari sasaran kegiatan (SK1) untuk mendukung capaian 

keberhasilan sasaran program nomor 1 “Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola” pada Program Dukungan Manajemen Internal yang salah satu 

keberhasilannya diukur dengan Indikator Kinerja Program “Indeks 

Reformasi Birokrasi”.  Sasaran program   meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola tersebut merupakan sasaran program Dukungan Manajemen 

Internal untuk mendukung keberhasilan capaian Sasaran Strategis Nomor 

6 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas yang 

diukur keberhasilnya salah satunya dengan IKU 2 yaitu Indeks Reformasi 

Birokrasi. 

Indeks Reformasi Birokrasi mencakup penilaian atas komponen proses 

dan komponen hasil. Komponen proses terdiri dari delapan area 

perubahan, yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, 

Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem 
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Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan 

Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Capaian 

Keberhasilan sasaran strategis dengan Indikator Indeks RB ini didukung 

oleh Program Dukungan Manajemen Internal yang pencapaian sasarannya 

digerakan oleh beberapa unit kerja seperti Biro SDM, Biro Hukum dan 

Hubungan Masyarakat, Biro MKOT, dan Inspektorat. Inspektorat 

melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan yang menunjang 

keberhasilan capaian program dan sasaran strategis yang terkait dengan 

area perubahan Penguatan Pengawasan dalam Indeks RB. 

Keluaran SK1 diukur keberhasilannya dengan “Nilai Area Penguatan 

Pengawasan pada indeks RB” yang merupakan salah satu unsur penilaian 

dari delapan area perubahan pada Indeks RB. Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) ini menggambarkan keberhasilan reformasi birokrasi pada area 

Penguatan Pengawasan yang mencakup parameter mengenai gratifikasi, 

penanganan pengaduan dan WBS, benturan kepentingan, 

penyelenggaran SPIP, kapabilitas APIP dan keberhasilan unit kerja 

percontohan pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Nilai 

IKK SK 1 semakin tinggi semakin baik. Pengukuran IKK SK 1 

menggunakan data eksternal yaitu Nilai Indeks RB BPKP untuk area 

Penguatan Pengawasan yang bersumber dari hasil evaluasi reformasi 

birokrasi BPKP oleh Kementerian PANRB. Target IKK atas sasaran SK 1 

seperti dalam Tabel 1, sebagai berikut: 

Tabel 1 

Target IKK atas SK 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola  

Pengawasan Internal BPKP

 

 

No 
IKK 

Penanggung 

Jawab 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Nilai Area 

Pengawasan 

pada indeks RB 

Korwas 

Bidang 

Penegakan 

Integritas 

9,43 9,57 9,71 9,85 9,99 
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Penetapan target IKK atas SK 1 mengacu pada nilai area Penguatan 

Pengawasan pada nilai Indeks RB BPKP tahun 2019 hasil evaluasi  dari 

Kementerian PANRB sebagai baseline yaitu sebesar 9,29 sedangkan pada 

tahun 2024 diharapkan mampu mencapai 9,99. Dalam rangka mencapai 

target sasaran kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan sosialisasi 

mengenai gratifikasi, monitoring penanganan dan pelaporan gratifikasi, 

kampanye WBS, penanganan pengaduan dan WBS, dan  monitoring 

implementasi penanganan benturan kepentingan. Di samping itu capaian 

keberhasilan SK 1 juga didukung dengan kegiatan kegiatan lain yang 

dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan SK 2, 4, 5 dan 6. Kegiatan 

– kegiatan yang mendukung SK 2, 4, 5, dan 6 yang berkontribusi pada 

keberhasilan capaian SK 1 adalah terkait keberhasilan peningkatan 

kapabilitas Inspektorat untuk mencapai level 3 dan bahkan level 4, upaya 

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP dilingkungan BPKP, 

meningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP dan implementasi manajemen 

risiko serta mendorog perolehan predikat WBK unit kerja sebanyak-

banyaknya. 

 

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2): Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat 

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat” 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Inspektorat sebagai auditor 

internal BPKP supaya dapat berperan efektif dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan intern. SK 2 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan 

sasaran program 1 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola” pada program 

Dukungan Manajemen Internal yang keberhasilannya diukur salah satunya 

dengan “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran program tersebut untuk 

mendukung keberhasilan capaian sasaran strategis nomor 6 yaitu 

“Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas” yang diukur 

keberhasilannya salah satunya dengan IKU nomor 2 yaitu Indeks Reformasi 

Birokrasi (RB).  

Dalam rangka mewujudkan APIP yang efektif, BPKP mengembangkan model 

kapabilitas pengawasan intern mengacu kepada Internal Audit Capability 

Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). 

IACM diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level IACM 
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menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya 

sebagai auditor intern. IACM diukur dengan menilai enam elemen yang terdiri 

dari: 1) peran dan layanan; 2) pengelolaan SDM; 3) praktik profesional; 4) 

akuntabilitas dan manajemen kinerja; 5) budaya dan hubungan organisasi; 

dan 6) struktur tata kelola.  

Pengukuran kapabilitas Inspektorat dengan menggunakan hasil quality 

assurance (QA) atas self assessment kapabilitas Inspektorat. Target IKK atas 

sasaran SK 2 seperti dalam tabel 2, sebagai berikut: 

 

Tabel 2  
Target IKK atas SK 2:  Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat 

 

No IKK 
Penanggung 

Jawab 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Level 

IACM 

Inspektorat 

BPKP 

Korwas 

Bidang 

PKPM 

Level 3 Level 3, 

Elemen 2 

dan 5 

Level 4 

Level 3, 

Elemen 2, 

3, 4, dan 5 

Level 4 

Level 3, 

Elemen 

1, 2, 3, 4 

dan 5 

Level 4 

Level 4 

 

Penentuan target berdasarkan hasil SA kapabilitas Inspektorat tahun 2019 

yang menunjukkan Inspektorat pada level 2. Hasil SA tersebut menunjukkan 

masih ada beberapa KPA pada elemen 2, 3, 4, 5, dan 6 yang perlu 

ditingkatkan pemenuhannya. Diharapkan mulai tahun 2020 sudah ada 

perbaikan atas area of improvement sehingga ditargetkan tahun 2020 sudah 

dapat ditingkatkan pemenuhan elemen level 3 secara penuh. Kualitas 

peningkatan kapabilitas Inspektorat terus ditingkatkan secara bertahap 

pemenuhan level 4 pada tiap elemen, sehingga pada tahun 2024 diharapkan 

dapat mencapai level 4 secara penuh.  Dalam rangka mendukung capaian 

target sasaran kegiatan, akan dilakukan kegiatan: 

a. Self assessment, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

menilai kapabilitas Inspektorat secara mandiri dengan mengacu pada 

Perka BKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 

Peningkatan Kapabilitas APIP; 
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b. Tindak lanjut atas area of improvement (AOI), merupakan tindak lanjut 

pemenuhan area proses kunci dari hasil SA kapabilitas APIP yang 

masih memerlukan perbaikan dalam rangka peningkatan 

kapabilitasnya; 

c. Quality Assurance Improvement Program (QAIP), merupakan 

kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan Kode Etik 

dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia serta untuk 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Termasuk 

kegiatan dalam QAIP antara lain: 

1) Pelaksanaan SA QAIP internal Inspektorat; 

2) Telaah sejawat (QAIP) dengan inspektorat lain; dan 

3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil SA dan telaah sejawat (QAIP). 

 

3. Sasaran Kinerja 3 (SK3): Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal 

Sasaran Kegiatan 3 (SK3) “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan 

Internal” merupakan sasaran kinerja untuk merepresentasikan peran 

Inspektorat sebagai pengawas intern  BPKP dalam mencapai hasil 

pengawasan internal yang berkualitas. Pencapaian dari sasaran kegiatan 

(SK3) untuk mendukung capaian keberhasilan sasaran program nomor 1 

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola” dan sasaran program nomor 2 

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP” pada Program 

Dukungan Manajemen Internal yang keberhasilannya antara lain diukur 

dengan Indikator Kinerja Program “Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, 

dan nilai SAKIP”. Sasaran program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan 

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP tersebut 

merupakan sasaran program Dukungan Manajemen Internal untuk 

mendukung keberhasilan capaian Sasaran Strategis Nomor 6 yaitu 

Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas yang diukur 

keberhasilnya salah satunya dengan IKU 2 yaitu Indeks Reformasi 

Birokrasi. 

Keberhasilan sasaran kegiatan (SK 3) diukur dengan dua Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti dan Persentase 

Temuan Lalu yang Tidak Berulang dengan target sebagai berikut: 
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Tabel 3 
Target IKK atas SK 3:  Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal 

 

No IKK 
Penanggung Jawab Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase 

Temuan yang 

Ditindaklanjuti 

Korwas Bidang 

Penjaminan 

Akuntabilitas 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Persentase 

Temuan Lalu 

yang Tidak 

Berulang 

Korwas Bidang 

Penjaminan 

Akuntabilitas 

25% 35% 45% 55% 65% 

 

a. IKK “Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti” diukur dengan 

membandingkan jumlah realisasi tindak lanjut yang dilakukan dengan 

jumlah rekomendasi hasil pengawasan dalam tahun yang bersangkutan. 

Indikator ini untuk menunjukkan persentase jumlah tindak lanjut yang 

telah dilakukan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil 

pengawasan Inspektorat BPKP kepada unit kerja. Semakin besar 

persentase IKK ini maka menunjukkan hasil pengawasan semakin 

berkualitas. Hal ini mengindikasikan hasil pengawasan efektif telah 

ditindaklanjuti unit kerja untuk perbaikan kondisi tata kelola, manajemen 

risiko, dan pengendalian intern, dengan target setiap tahunnya seluruh 

temuan telah ditindaklanjuti atau 100%.  

b. IKK “Persentase Temuan Lalu yang Tidak Berulang” diukur dengan 

selisih antara jumlah temuan tahun lalu dikurangi dengan jumlah temuan 

tahun lalu yang berulang (terjadi lagi) dibagi dengan jumlah temuan tahun 

lalu. Semakin besar persentase IKK ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

perbaikan kondisi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 

Kelemahan yang menjadi penyebab temuan telah diperbaiki sehingga 

temuan tidak terjadi lagi. Target IKK semakin besar dari 25% hingga 

menjadi 65% pada tahun 2024.  
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Rincian kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan “Meningkatnya Hasil 

Pengawasan Internal” antara lain dengan melakukan reviu, evaluasi, audit, 

monitoring TL serta kegiatan evaluasi temuan yang belum ditindaklanjuti 

(TPB) terkait validitas dan keakuratannya serta hal lain yang bisa 

menggugurkan TPB. 

 

4. Sasaran Kinerja (SK4) : Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP  
 

Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra BPKP 

dinyatakan bahwa implementasi SAKIP bertujuan untuk memastikan 

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaksanaan SAKIP 

merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan. Pada periode 

tahun 2014-2019 telah dilaksanakan berbagai upaya percepatan untuk 

mendorong peningkatan nilai implementasi SAKIP pada unit kerja dan BPKP. 

Namun, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB Tahun 2019 

belum menunjukkan nilai yang memuaskan. Oleh karena itu, upaya 

percepatan untuk mendorong peningkatan perbaikan implementasi tersebut 

harus terus dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.  

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP” untuk 

mendukung capaian keberhasilan sasaran program nomor 2 “Meningkatnya 

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP” pada Program Dukungan 

Manajemen Internal. Sasaran Program nomor 2 tersebut untuk mendukung 

keberhasilan capaian sasaran strategis nomor 6 “Meningkatnya Tata Kelola 

Pengawasan yang Berkualitas” yang salah satu ukuran keberhasilannya 

adalah “Indeks Reformasi Birokrasi”. Keluaran capaian sasaran kegiatan 

Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP diukur dengan IKK “Unit Kerja 

dengan kategori minimal BB”. Indikator kinerja ini menunjukkan implementasi 

SAKIP di seluruh unit kerja minimal kategori BB atau “Baik”, sebagaimana 

target dalam tabel sebagai berikut:  
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 Tabel 4 
Target IKK atas SK 4: Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP 

 

No IKK 
Penanggung 

Jawab 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Unit Kerja 
dengan 
Kategori 
Minimal BB 

Korwas 
Bidang 
Penjaminan 
Kualitas 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Penetapan target minimal SAKIP kategori “BB” didasarkan pada hasil 

evaluasi oleh Inspektorat terhadap unit kerja Tahun 2019 sebagai baseline. 

Nilai SAKIP unit kerja bervariasi ada yang sudah mencapai kategori “A” 

namun juga banyak yang dalam kategori “BB”. Hal ini juga berdampak pada 

nilai SAKIP BPKP yang masih dalam kategori “BB” sebagaimana hasil 

evaluasi KemenPAN RB 2019 dengan nilai 79,19 kategori “BB”. Pada Tahun 

2020 diharapkan unit kerja secara keseluruhan sudah dapat mencapai 

kategori minimal “BB” dan secara bertahap dapat meningkatkan capaian 

nilai diatas 80 (kategori A). Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk 

mendorong percepatan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan BPKP 

antara lain dengan Evaluasi SAKIP Unit Kerja, Reviu Renstra, Evaluasi 

Program Kegiatan, dan Reviu Laporan Kinerja. 

 

5. Sasaran Kinerja (SK5): Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal 

Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal merupakan sasaran kinerja 

untuk merepresentasikan peran inspektorat sebagai third line of defence 

dalam mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pengendalian 

internal di lingkungan BPKP. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Perka Nomor 05 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, Inspektorat memiliki 4 (empat) fungsi terkait dengan 

penyelenggaraan pengendalian intern atau SPIP, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat; 

2. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan 

reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 
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3. Penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian 

intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 

4. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat. 

Fungsi pertama dan keempat merupakan fungsi terkait penyelenggaraan 

SPIP bersifat ke dalam atau internal Inspektorat. Sedangkan fungsi kedua 

dan ketiga merupakan fungsi Inspektorat keluar sebagai aparat pengawas 

internal di lingkungan BPKP.  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan 

peraturan yang mewajibkan instansi pemerintah, termasuk BPKP untuk 

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah 

secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas. Semua K/L/P termasuk BPKP memiliki kewajiban 

menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan 

konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP hingga pengukuran 

keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat 

mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara. 

Keluaran dari sasaran kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian 

Internal” untuk mendukung keberhasilan capaian sasaran program nomor 4 

“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal” pada program Dukungan 

Manajemen Internal yang keberhasilannya diukur dengan Maturitas SPIP, 

Indeks MR selain dengan IACM BPKP. Sasaran program nomor 4 ini untuk 

mendukung sasaran strategis nomor 6 “Meningkatnya Tata Kelola 

Pengawasan yang Berkualitas” yang salah satu ukuran keberhasilannya 

adalah Indeks RB. Keluaran sasaran kegiatan SK4 diukur dengan 2 IKK, 

yaitu peningkatan Maturitas SPIP dan peningkatan Maturitas MR. 

Kedua IKK tersebut merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat 

tercapai melalui sinergi antara Inspektorat sebagai aparat pengawas internal 

di lingkungan BPKP, dengan Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata 

Laksana (MKOT) sebagai bagian dari manajemen yang berperan juga 

sebagai secondline of defence.  
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Pengukuran IKK, target, dan rincian kegiatan diuraikan sebagai berikut: 

5.1. Peningkatan Maturitas SPIP 

Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturitas SPIP merupakan 

mekanisme penilaian atas sub-sub unsur SPIP yang ada dalam 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang terdiri 

dari 5 unsur dan 25 sub unsur. Penilaian maturitas dilakukan secara 

bertahap, dimulai dari tahap persiapan, penilaian, dan penyusunan 

laporan penilaian, serta didalamnya termasuk metode pengumpulan 

dan pengukuran data yang harus dilakukan. Penilaian tingkat 

kematangan/maturitas betujuan untuk mendapat gambaran kualitas 

penerapan pengendalian internal, semakin tinggi level maturitas 

SPIP maka semakin baik kualitas penyelenggaraan SPIP, yang 

idealnya berdampak pada semakin efektifnya pengendalian internal 

yang diimplementasikan. 

Sebagai aparat pengawas internal BPKP, Inspektorat mendapat 

mandat dalam mengukur dan menilai tingkat maturitas 

penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKP. Pengukuran tingkat 

maturitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam lingkup BPKP 

dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara. Pengukuran maturitas SPIP ini 

berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

Indikator kinerja peningkatan maturitas SPIP merupakan 

tanggungjawab bersama antara Biro MKOT dan Inspektorat. MKOT 

melaksanakan Self Assesment (SA) pada seluruh unit kerja di 

lingkungan BPKP, sedangkan Inspektorat melaksanakan evaluasi 

atas hasil SA maturitas SPIP yang dilaksanakan tersebut pada 

tingkat entitas BPKP. 
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Target IKK Peningkatan Maturitas SPIP dapat dilihat sebagaimana 

pada tabel berikut: 

Tabel 5 
Target IKK atas SK 5: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal 

 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target (Level) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Peningkatan 
Maturitas 
SPIP 

Korwas 
Bidang 
PKPM 

3 3 3 3 4 

 

Sebagai baseline tingkat maturitas SPIP unit kerja BPKP pada 

periode renstra ini adalah level maturitas SPIP berdasarkan hasil SA 

pada tahun 2018, yaitu berada pada Level 3 (berkembang). Untuk 

periode Renstra 2020 s.d 2024, ditargetkan level maturitas SPIP 

BPKP dapat mencapai level 4 (terkelola dan terukur) pada akhir 

tahun 2024, yang ditandai dengan penerapan pengendalian yang 

efektif. 

Adapun kegiatan yang diidentifikasi, dan direncanakan untuk 

dilaksanakan dalam kurun periode Renstra 2020-2024 untuk 

mendukung peningkatan maturitas SPIP BPKP yaitu: 

1. Evaluasi Maturitas SPIP; 

2. Monitoring TL AOI SA Maturitas SPIP; 

3. Quality Assurance (QA) atas Self Assesment (SA) Efektivitas 

Penyelenggaraan SPIP; 

4. Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tematik; dan 

5. Monitoring TL atas AOI Evaluasi SPIP (tematik). 

 

5.2. Peningkatan Maturitas Manajemen Risiko (MR) 

Maturitas manajemen risiko/MR merupakan pengukuran untuk 

memastikan seberapa matang manajemen risiko yang telah 

dibangun sampai dengan saat dilakukan pengukuran. Maturitas 

manajemen risiko merupakan suatu alat benchmarking untuk 

mengukur sejauh mana organisasi mampu mengimplementasikan 

manajemen risiko, dibandingkan dengan best practice-nya. 
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Tujuan mengukur maturitas adalah untuk dapat mengevaluasi secara 

komprehensif apakah manajemen risiko organisasi telah sesuai 

dengan kriteria best practice, sehingga akan dapat teridentifikasi 

area perbaikan dan peluang untuk meningkatkan kematangan 

manajemen risikonya secara terencana dan memadai. 

Esensi penerapan manajemen risiko di lingkungan BPKP adalah 

memberikan nilai tambah bagi upaya pencapaian tujuan BPKP, 

bahwa dengan maturitas yang tinggi secara otomatis segala risiko 

yang dapat menghambat pencapaian IKU BPKP telah dikelola 

dengan memadai. Penetapan IKK maturitas MR yang semakin tinggi 

didasarkan pada asumsi bahwa hubungan tingkat/level maturitas MR 

organisasi berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas 

pengendalian intern. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat/level 

maturitas MR BPKP mencerminkan semakin baik pengelolaan risiko 

yang diimplementasikan di lingkungan BPKP, sehingga mendorong 

semakin efektifnya pengendalian internal.  

Implementasi Manajemen risiko di BPKP dalam kerangka SPIP telah 

dimulai sejak berlakunya PP 60/2008, dimana unsur kedua dan ketiga 

dari SPIP yaitu penilaian risiko dan analisis risiko merupakan bagian 

penting dari manajemen risiko. Terkait dengan evaluasi pengelolaan 

risiko, Inspektorat telah melakukan evaluasi SPIP dengan fokus pada 

unsur kedua dan ketiga tersebut, yang bertujuan untuk menilai tingkat 

pengelolaan risiko dari sudut pandang SPIP, melalui penugasan 

evaluasi SPIP dengan fokus pengelolaan risiko. 

IKK Peningkatan Maturitas Manajemen Risiko diukur dengan Indeks 

MR. Indeks MR diukur dengan mengevaluasi tingkat implementasi 

pengelolaan/manajemen risiko atas hasil SA (Self Assessment) 

manajemen risiko BPKP. Penilaian indeks MR ini berpedoman pada 

Peraturan Kepala BPKP tentang Impelementasi MR dan Pedoman 

Penilaian Maturitas MR di Lingkungan BPKP.  

Target IKK Peningkatan Maturitas MR terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6 
Target IKK atas SK 5: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal 

 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target (Level) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Peningkatan 
Maturitas MR 

Korwas 
Bidang 
PKPM 

- 3 3.5 3.7 4 

 

Target level Maturitas MR ditetapkan mulai tahun ke-2 (2021), dengan 

baseline level 0 pada tahun 2020. Adapun target level maturitas pada 

tahun kelima Renstra diharapkan dapat mencapai Level 4. 

Sebagaimana dengan IKK Maturitas SPIP, IKU Maturitas MR ini 

dibebankan kepada Inspektorat sebagai APIP BPKP dan Biro MKOT, 

sebagai secondline of defence yang membina pengembangan MR di 

lingkungan BPKP. Rincian kegiatan pengawasan dalam rangka 

mendukung tercapainya IKK Maturitas MR direncanakan sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi Self Assesment Maturitas MR BPKP; 

2. Monitoring Tindak Lanjut AOI SA Maturitas MR; 

3. Monitoring Pengelolaan MR (desk evaluation memanfaatkan 

aplikasi beWise); 

4. Evaluasi Penyelenggaraan MR unit kerja; dan  

5. Melakukan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). 

 

6. Sasaran Kinerja (SK 6): Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal Unit Kerja 

Percontohan 

Sasaran Kegiatan nomor 6 (SK 6) ”Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal 

Unit Kerja Percontohan” dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil 

pengawasan Inspektorat terhadap proses pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM unit kerja di lingkungan BPKP. Hasil pengawasan yang 

berkualitas akan dapat mendorong peningkatan upaya unit kerja dalam 

melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sehingga diharapkan unit 

kerja yang diajukan untuk memperoleh WBK/WBBM berhasil lulus dari 

evaluasi Kementerian PANRB. Semakin banyak jumlah unit kerja yang 
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memperoleh predikat WBK/WBBM menunjukkan keberhasilan proses 

reformasi birokrasi di lingkungan BPKP. Semakin banyak unit kerja yang 

meraih predikat WBK/WBBM menunjukkan bahwa banyak unit kerja yang 

telah mendapat apresiasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi dan 

kualitas pelayanan publik yang baik.  

Pencapaian dari sasaran kegiatan SK 6 adalah untuk mendukung capaian 

keberhasilan Sasaran Program nomor 6 “Mewujudkan Unit Kerja 

Percontohan yang Bebas Korupsi dan Mampu Memberikan Pelayanan Publik 

yang Berkualitas” yang keberhasilannya diukur dengan ”Jumlah Unit Kerja 

yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM”.  Sasaran Program nomor 6 pada 

Dukungan Manajemen Internal tersebut untuk mendukung keberhasilan 

capaian Sasaran Strategis nomor 6 “Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan 

yang Berkualitas” yang keberhasilnya salah satunya diukur  dengan IKU 2 

yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. 

Sebagaimana diungkapkan dalam sasaran kegiatan nomor 1 (SK1) dengan 

IKK “Nilai Area Penguatan Pengawasan pada Nilai Indeks Reformasi 

Birokrasi”, maka ketercapaian jumlah unit kerja yang memperoleh predikat 

WBK/WBBM merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam IKK 

nomor 1 tersebut.  Pencapaian sasaran program nomor 6 merupakan hasil 

kolaborasi kegiatan di Inspektorat dan MKOT yang melakukan tugas dan 

fungsi pembinaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPKP.  

Keluaran Sasaran Kegiatan SK 6 diukur keberhasilannya dengan IKK 6 

“Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM”. IKK ini 

menunjukkan kualitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap 

unit kerja yang melakukan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Kualitas 

pengawasan tersebut diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah unit 

kerja yang lulus dari evaluasi Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI) 

berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dari hasil evaluasi Kementerian 

PANRB.  

IKK SK 6 dirumuskan dengan jumlah unit kerja yang berhasil memperoleh 

predikat WBK/WBBM dibandingkan dengan jumlah unit kerja yang lulus 

evaluasi oleh Inspektorat selaku TPI. Pengukuran IKK SK 5 menggunakan 

data eksternal yaitu penetapan predikat WBK/WBBM hasil evaluasi dari 

Kementerian PANRB atas unit kerja yang telah diajukan untuk memperoleh 
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predikat WBK/WBBM oleh BPKP dan laporan hasil evaluasi Inspektorat 

selaku TPI yang memuat data jumlah unit kerja yang telah lulus evaluasi dari 

TPI. Target IKK atas sasaran SK 6 seperti dalam tabel No 7, sebagai berikut: 

Tabel 7  

Target IKK atas SK 6: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal Unit Kerja 

Percontohan 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase unit kerja 
yang mendapatkan 
predikat WBK/WBBM 

Korwas 
Bidang 
Penegakan 
Integritas 

60% 65% 70% 75% 80% 

 

Penetapan target IKK atas SK 6 mengacu pada kondisi tahun 2019 sebagai 

baseline yaitu jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK hanya tiga 

sehingga diharapkan setiap tahunnya ada peningkatan jumlah unit kerja yang 

telah lulus evaluasi Inspektorat sebagai TPI berhasil memperoleh predikat 

WBK/WBBM sehingga pada akhir periode diharapkan tercapai 80% unit kerja 

telah memperoleh predikat WBK/WBBM. Dalam rangka mencapai sasaran 

kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan monitoring progres pembangunan 

ZI menuju WBK/WBBM dan pemetaan atas implementasi inovasi unit kerja 

dalam melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM serta kegiatan 

evaluasi sebagai TPI atas  unit kerja yang diusulkan oleh MKOT untuk 

diajukan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM kepada Kementerian PANRB. 

Disamping itu, untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut akan dilakukan 

koordinasi dan kolaborasi kegiatan dengan MKOT.  

 

2.1.B. Dukungan Manajemen Internal Inspektorat 

Inspektorat sebagai unit kerja enabler juga melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal terhadap unit kerja 

di lingkungan BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan  melalui kegiatan    Dukungan 

Manajamen Internal Inspektorat. Kegiatan  ini dilaksanakan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan utama yaitu Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan 

Intern dan  menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan tata kelola, 
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manajemen risiko dan pengendalian intern di Inspektorat.  Adapun sasaran 

kegiatan Dukungan Manajemen Intern Inspektorat  adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola 

di Inspektorat  

Sasaran kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran reformasi 

birokrasi di Inspektorat. Penyelenggaraan reformasi birokrasi bukan hanya 

dilakukan pada tingkat instansi tetapi juga harus diselenggarakan pada tingkat 

unit kerja. Sesuai Perban BPKP nomor 05 Tahun 2019, salah satu fungsi 

Inspektorat adalah penyelenggaraan sistem reformasi birokrasi di lingkungan 

Inspektorat. Sasaran kegiatan ini disamping untuk mendukung 

terselenggaranya kegiatan pengawasan Inspektorat terhadap unit kerja juga 

untuk mendukung tercapainya sasaran program 1 “Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola” pada Program Dukungan Manajemen Internal  yang diukur 

keberhasilannya dengan ” Indeks RB”. 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) “Persentase Area of Improvement yang selesai ditindaklanjuti” dan 

“Predikat WBK”. Area of Improvement tersebut dari hasil pelaksanaan Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan hasil evaluasi RB  dari 

KemenPAN RB. Sedangkan Perolehan Predikat WBK merupakan hasil penilaian 

KemenPAN RB atas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Inspektorat. IKK 

belum terdapat data capaian kinerja sebelumnya. Namun demikian sebagai 

representasi kualitas pelaksanaan RB di Inspektorat, maka target IKK ditetapkan 

sebagai berikut: 

Tabel 8 

Target IKK atas SK 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola 

di Inspektorat 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target (Level) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase Area of 
Improvement yang 
selesai ditindaklanjuti 

Subag TU 60% 65% 70% 75% 80% 

2 Predikat WBK Subag TU - - WBK WBK WBK 
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Rincian kegiatan untuk mencapai target tersebut adalah diawali dengan 

membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang menyusun dan melaksanakan 

rencana kerja kegiatan penyelenggaraan reformasi birokrasi di Inspektorat serta 

menetapkan agen perubahan untuk menggerakan proses reformasi birokrasi. 

Atas penyelenggaraan reformasi birokrasi ini dilakukan pemantauan dan 

evaluasi efektivitasnya. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif antara PFA dan 

SDM TU di Inspektorat. 

 

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian 

Intern di Inspektorat  

Sasaran kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pengendalian intern di Inspektorat sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu 

fungsi Inspektorat pada Perban BPKP 05 Tahun 2019 adalah penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat. 

Sebagaimana tujuan pengendalian intern, maka dengan sasaran kegiatan ini 

diharapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat dapat terselenggara 

secara efektif dan efisien, kualitas laporan keuangan Inspektorat yang wajar, 

terjaminnya keamanan aset Inspektorat dan memastikan penyelenggaran 

kegiatan Inspektorat telah taat terhadap aturan perundangan dan kebijakan yang 

berlaku. 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern disamping  

mendukung pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap unit kerja, juga 

untuk mendukung capaian keberhasilan sasaran Program 4 ”Meningkatnya 

Efektivitas Pengendalian Internal” yang diukur keberhasilannya dengan 

“Maturitas SPIP dan Indeks MR”. 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Persentase Area of Improvement  hasil evaluasi Self Assessment dan QA 

SPIP yang selesai ditindaklanjuti. 

2. Persentase Area of Improvement hasil evaluasi Self Assessment dan QA MR 

yang selesai ditindaklanjuti. 

Adapun rincian target IKK seperti pada table 9 berikut: 
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Tabel 9 
Target IKK  atas SK 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

Pengendalian Intern di Inspektorat 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target (Level) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase Area of 
Improvement hasil 
evaluasi Self 
Assessment dan QA 
SPIP yang selesai 
ditindaklanjuti 

Subag TU 60% 65% 70% 75% 80% 

2 Persentase Area of 
Improvement hasil 
evaluasi Self 
Assessment dan QA MR 
yang selesai 
ditindaklanjuti 

Subag TU - 65% 70% 75% 80% 

 

Rincian kegiatan untuk mencapai target tersebut adalah diawali dengan 

membentuk Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian 

Intern di lingkungan Inspektorat, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 

serta menyelenggarakan penilaian mandiri dan menindaklanjuti area of 

improvement  dari hasil SA maupun hasil evaluasi dan hasil QA. 

 

3. Sasaran kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan BMN di 

Inspektorat 

Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan SAKIP, pengelolaan keuangan dan penyajian laporan 

keuangan, serta kualitas dalam pengelolaan BMN baik aset tetap maupun 

persedian di Inspektorat.  

Sasaran kegiatan ini disamping untuk mendukung akuntabilitas 

penyelenggaraan pengawasan terhadap unit kerja juga untuk mendukung 

capaian keberhasilan Sasaran Program 2 ”Meningkatnya Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja BPKP”  yang diukur keberhasilannya dengan “Opini BPK“ 

dan “Nilai SAKIP”. 
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Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Tersusunnya laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan BMN dengan 

tepat waktu. 

b. Persentase Area of Improvement  hasil reviu dan evaluasi atas SAKIP, 

Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN yang selesai ditindaklanjuti. 

Adapun target capaian IKK adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 

Target IKK 3: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja dan Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan BMN di Inspektorat 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target (Level) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tersusunnya laporan 
kinerja, laporan 
keuangan dan laporan 
BMN dengan tepat 
waktu  

Subag TU 100% 100%100% 100% 100%

2 Persentase Area of 
Improvement  hasil reviu 
dan evaluasi atas 
SAKIP, Laporan 
Keuangan dan 
Pengelolaan BMN yang 
selesai ditindaklanjuti 

Subag TU 60% 65% 70% 75% 80% 

 

Rincian kegiatan untuk mencapai target tersebut adalah pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi capaian kinerja, perbaikan pengendalian intern penyusunan 

laporan keuangan, implementasi dan pemutakhiran SOP pengelolaan keuangan 

dan BMN, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan BMN, serta 

pelaksanaan tindak lanjut hasil monev,  hasil reviu, evaluasi dan hasil audit. 

 

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM di Inspektorat  

Sasaran kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas rekruitmen, pengembangan 

kompetensi dan pengelolaan data SDM Inspektorat. 

Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM di Inspektorat disamping untuk 

mendukung kualitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap unit kerja 
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juga untuk mendukung capaian keberhasilan Sasaran Program 4                                             

”Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal” yang diukur keberhasilannya 

salah satunya dengan “ IACM BPKP”. 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Menurunnya Persentase Kesenjangan Kompetensi di Inspektorat. 

b. Persentase pemutakhiran data pegawai.  

Adapun rincian target IKK seperti pada tabel 11 berikut: 

Tabel 11 
Target IKK atas SK 4: Meningkatnya kualitas pegeloaan SDM di Inspektorat 

 

No. IKK Penanggung 
Jawab 

Target (Level) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Menurunnya 
Persentase 
Kesenjangan 
Kompetensi di 
Inspektorat 

Subag TU - 10% 7% 5% 3% 

2 Persentase 
Pemutakhiran Data 
Pegawai 

Subag TU 100% 100%100% 100% 100%

 

Rincian kegiatan untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan Analisis 

Beban Kerja dan Formasi (ABKF), analisis kesenjangan kompetensi, 

penyusunan Training Need Analysis (TNA), pelaksanaan diklat/workshop,  PPM, 

serta studi banding pelaksanaan monev pemutakhiran data pegawai dan tindak 

lanjut hasil monev. 

 

2.2. Tantangan dan Risiko 

 

2.2.1. Tantangan 
 

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja tidak luput dari pengaruh 

lingkungan dan berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi 

terhadap berbagai faktor tersebut, baik faktor internal maupun eksternal, baik 

yang menunjang maupun yang menghambat keberhasilan. Salah satu metode 

yang umum digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai kinerja suatu organisasi adalah 

melalui analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). 

Analisis SWOT memberi landasan bagi organisasi untuk merumuskan strategi 

dan kebijakan. Analisis SWOT yang cermat dan mendalam, akan 

menghasilkan strategi yang tepat dan handal dalam menjawab tantangan 

dalam pencapaian tujuan.  

Inspektorat melakukan analisis SWOT, dengan menggunakan analisis 

lingkungan internal/IFAS dan analisis lingkungan eksternal/EFAS serta 

menggunakan Matriks Internal-Eksternal untuk merumuskan strategi yang 

dapat menjawab empat permasalahan berikut: 

1. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan dari 

sebuah peluang (opportunities) yang ada. 

2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah 

keuntungan. 

3. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) 

yang ada. 

4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu 

membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah 

ancaman baru. 

Hasil analisis SWOT yang dilakukan Inspektorat dengan pembobotan 

berdasarkan pertimbangan materialitas masing-masing elemen, adalah 

sebagai berikut: 

A. Faktor Internal 

Strength: 

1. Inspektorat memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan yang 

memenuhi kebutuhan analisis beban kerja dan sebagian telah memiliki 

kompetensi di bidang teknis untuk melakukan kegiatan pengawasan. 

(score:7) 

2. Tersedianya pedoman dan sarana prasarana yang memadai/cukup untuk 

melakukan kegiatan pengawasan. (score: 8) 

3. Sebagai APIP yang ditunjuk oleh manajemen, inspektorat memiliki 

wewenang dalam melaksanakan pengawasan internal yang tertuang dalam 

Internal Audit Charter. (score: 6) 

Jumlah Strength: 21 (7+8+6) 
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Weakness: 

1. Belum terdapat inovasi dalam melakukan kegiatan pegawasan karena 

masih menggunakan pedoman dan metode pengawasan yang belum 

diperbaharui. (score: 9) 

2. Peran inspektorat belum dilibatkan secara intensif dalam pembahasan 

temuan BPK sehingga inspektorat tidak dapat segera memberikan saran 

dan masukan terhadap hasil rekomendasi. (score: 9) 

3. Ritme/etos kerja pegawai yang tidak sama sehingga hasil pengawasan tidak 

dapat diperoleh dengan tepat waktu dan kualitas yang sama. (score: 9) 

Jumlah Weakness: 27 (9+9+9) 

____________________________________ 

Jumlah Strength – Weakness = 21 – 27 = (-6) 

_______________________________________ 

 

B. Faktor Eksternal 

Opportunity: 

1. Adanya dukungan pihak manajemen dalam upayanya membangun kualitas 

pengawasan sehingga inspektorat dapat memiliki mandat/wewenang 

khusus dalam melakukan pengawasan terhadap unit kerja BPKP. (score: 6) 

2. Inspektorat sebagai APIP diberikan peran sebagai bagian dari penilai 

internal unit kerja dalam pembangunan RB dan ZI menuju WBK/WBBM 

(score :6) 

3. Kemudahan teknologi yang tersedia dapat memberikan peluang untuk 

berinovasi dalam metode pengawasan. (score: 8)  

Jumlah Opportunity: 20 

Threat: 

1. Beberapa peran pengawasan dilakukan oleh unit kerja lain di BPKP. 

(score:9) 

2. Terbatasnya alokasi anggaran sehingga Inspektorat tidak dapat 

melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh. (score: 9) 

Jumlah Threat: 18 

____________________________________ 

Jumlah Opprtunity – Threat = 20 – 18 = 2 

     _____________________________________ 
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Berdasarkan skoring di atas, diperoleh posisi Inspektorat sebagaimana dalam 

diagram berikut ini: 

 

Gambar : 1 

Diagram Matriks SWOT Inspektorat 

 

Dari gambar peta analisis SWOT diatas, dengan memperhatikan faktor 

lingkungan baik internal maupun eksternal, maka diperoleh posisi Inspektorat 

berada pada kuadran diantara Strengths dan Opprotunity. Posisi ini 

menggambarkan perlunya upaya perubahan atas strategi yang telah dilakukan 

oleh Inspektorat selama ini. Perubahan-perubahan tersebut diarahkan untuk 

meningkatkan peluang keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang diamanatkan oleh pimpinan. Perubahan ini sejalan dengan arahan 

Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, pada rapat koordinasi Kepala 

BPKP dengan seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP (Kamis, 23 Juli 

2020). Beliau menghendaki agar jajaran internal BPKP lebih memperhatikan 

kecepatan dan inovasi dalam metode bekerja, sehingga diharapkan dapat 

menstimulasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan BPKP secara keseluruhan. 

2.2.2 Risiko 

Analisis SWOT telah memberi pemahaman bagi Inspektorat bahwa untuk 

mengoptimalkan capaian kinerja, maka berbagai tantangan harus dihadapi, baik 

yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu perlu dilakukan 
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identifikasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat direncanakan strategi 

penanganannya. Risiko yang dapat menghambat pencapaian target indikator 

kinerja sasaran kegiatan Inspektorat, yaitu sebagai berikut: 

1. Risiko terhadap Sasaran Kegiatan  1 (SK1): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

Pengawasan Internal BPKP adalah: 

a. Unit kerja tidak menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi pegawai 

karena kurangnya pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap gratifikasi 

dan mekanisme pengendalian gratifikasi sehingga dapat mempengaruhi 

persepsi stakeholder mengenai integritas unit kerja di lingkungan BPKP 

terhadap kegiatan anti korupsi. 

b. Benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja tidak 

tertangani secara dini karena tidak adanya mekanisme penanganan 

benturan kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan fraud. 

c. Masyarakat tidak menyampaikan pelanggaran integritas pegawai BPKP 

karena kurang paham terhadap mekanisme penyampaian pengaduan, 

ketidakpedulian masyarakat, ataupun kekecewaan terhadap respon 

layanan pengaduan BPKP. 

2. Risiko terhadap Sasaran Kegiatan 2 (SK2): Meningkatnya Kapabilitas 

Inspektorat adalah: 

a. Pegawai ataupun unit kerja tidak menyampaikan permintaan konsultansi 

kepada Inspektorat karena tidak mengetahui mekanisme konsultansi atau 

kurang percaya terhadap kompetensi SDM Inspektorat sehingga peran 

konsultansi tidak berfungsi. 

b. Pegawai Inspektorat tidak memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi 

auditor Inspektorat karena kelemahan mekanisme penempatan atau 

pengelolaan pengembangan kompetensi yang tidak memadai sehingga 

kinerja pengawasan intern tidak optimal. 

c. Inspektorat tidak akurat dalam menyusun perencanaan pengawasan 

berbasis risiko karena kelemahan metode atau karena pengelolaan risiko di 

lingkungan BPKP yang belum memadai sehingga tidak tersedia risk register 

yang layak untuk pertimbangan penyusunan perencanaan. 

d. Pelaksanaan pengawasan intern tidak sesuai standar dan kode etik karena 

proses penjaminan mutu belum berjalan optimal sehingga kualitas 

pengawasan intern kurang baik. 
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e. Kegiatan pengawasan tidak terlaksana sesuai rencana karena 

keterbatasan anggaran atau pemotongan anggaran sehingga target 

kegiatan tidak tercapai. 

f. Kegiatan Inspektorat tidak bernilai tambah sesuai kebutuhan organisasi 

karena tidak adanya feedback hasil pengawasan ataupun kritik, saran dan 

dukungan dari pimpinan. 

3. Risiko terhadap Sasaran Kegiatan (SK3): Meningkatnya kualitas hasil 

pengawasan Inspektorat 

a. Temuan/rekomendasi temuan cacat karena kompetensi SDM atau 

kelemahan supervisi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. 

b. Terjadi temuan yang tidak disepakati karena perbedaan persepsi dan 

argumentasi sehingga rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

c. Temuan berulang terjadi karena sifat rekomendasi tidak memperbaiki 

sistem atau kurangnya komitmen dan integritas pimpinan dan pegawai unit 

kerja. 

4. Risiko terhadap Sasaran Kegiatan (SK4) : Meningkatnya Kualitas Penerapan 

SAKIP  

a. Renstra unit kerja tidak direviu secara berkala karena tidak adanya 

instruksi dari BPKP pusat. 

b. Indikator kinerja tidak SMART. 

c. Penetapan target kinerja tidak disusun dengan basis data yang memadai. 

d. Pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi. 

e. Monitoring kinerja tidak optimal 

f. Pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berjenjang sampai dengan level 

individu dan belum dioptimalkan untuk pemberian sanksi dan reward. 

5. Risiko terhadap Sasaran Kegiatan (SK5): Meningkatnya Efektivitas 

Pengendalian Internal 

a. Tindak lanjut atas AoI hasil evaluasi maturitas SPIP rendah karena 

kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai atau kurangnya pemahaman 

pentingnya penyelenggaraan SPIP.atau persepsi yang berbeda dalam 

penerapan SPIP. 

b. Identifikasi dan mitigasi risiko tidak tepat sehingga terjadi peristiwa yang 

menggannggu pencapaian sasaran karena kurangnya pemahaman 

pengelolaan risiko dan lemahnya monev risiko. 
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6. Risiko terhadap Sasaran Kinerja (SK6): Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal 

Unit Kerja Percontohan 

a. Pengusulan Zona Integritas: unit kerja tidak lulus dari penilaian TPI karena 

kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai serta kurangnya pemahaman 

proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. 

b. Rekomendasi saran hasil evaluasi TPI tidak efektif untuk meningkatkan 

kualitas pembangunan ZI karena keterbatasan pemahaman SDM TPI. 

Inspektorat memandang, melalui pengidentifikasian risiko terhadap pencapaian 

sasaran, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi penanganannya agar dapat 

memberikan jaminan yang memadai atas ketercapaiannya. 

2.3   Strategi 

Berdasarkan analis SWOT yang dilakukan, maka Inspektorat perlu menyusun 

startegi khususnya dengan pendekatan merubah strategi pengawasan yang 

sebelumnya lebih banyak dilakukan secara konvensional dengan fokus pada audit 

untuk mengungkap fraud menjadi lebih ke arah penjaminan yang disertai 

pembinaan dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pegendalian 

intern. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjalankan perubahan 

strategi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kesenjangan kompetensi SDM sebagai pertimbangan 

pengembangan kompetensi SDM; 

2. Membangun internalisasi knowledge sharing untuk peningkatan kompetensi 

SDM; 

3. Memperkaya wawasan SDM melalui studi banding khususnya di bidang 

manajemen risiko dan pemanfaatan TI untuk mendukung pendekatan CACM; 

4. Membangun budaya diskusi current issue sebagai media mencari solusi 

dalam merespon kebutuhan manajemen; 

5. Mendukung dan memfasilitasi SDM Inspektorat untuk mengembangkan ide-

ide inovasi kegiatan pengawasan berbasis teknologi supaya kegiatan 

pengawasan lebih efektif dan efisien (konsep CACM); 

6. Mengevaluasi dan memutakhirkan pedoman-pedoman pengawasan yang 

telah ada; 

7. Merumuskan jenis kegiatan pengawasan dengan mempertimbangkan 

aspirasi stakeholders; 
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8. Meningkatkan kualitas evaluasi internal kinerja Inspektorat;  

9. Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam 

melakukan kegiatan pengawasan; dan 

10. Membangun Inspektorat untuk menjadi model penerapan RB, SPIP dan MR 

yang baik. 

Selain itu, diperlukan rencana strategis untuk menangani risiko-risiko yang telah 

diidentifikasi diatas, sebagai berikut:  

1. Rencana strategi penanganan risiko terhadap Sasaran Kegiatan  1 (SK1): 

adalah: 

a. Melakukan peningkatan kualitas sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui 

media flix book dan video animasi, kontes inovasi antar unit kerja dan 

monev. 

b. Melakukan monev implementasi kebijakan benturan kepentingan 

khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan ke unit kerja. 

c. Memperbaiki mekanisme penanganan pengaduan dan aplikasi WBS yang 

informatif bagi pelapor. 

2. Rencana strategi penanganan risiko terhadap Sasaran Kegiatan 2 (SK2): 

adalah: 

a. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan 

sertifikasi dan diskusi tematik. 

b. Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam kaitannya dengan penempatan PFA 

di Inspektorat dengan mempertimbangkan Standar Kompetensi Auditor 

Inspektorat. 

c. Berkoordinasi dengan MKOT dalam membangun penerapan manajemen 

risiko unit kerja melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan 

manajemen risiko. 

d. Menjalankan peer review internal dan eksternal. 

e. Melakukan analisis dampak keterbatasan pemotongan anggaran 

terhadap capaian kinerja dan usulan solusinya. 

f. Menyusun mekanisme komite pengawas baik manajemen maupun 

oversight body Inspektorat.  
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3. Rencana strategi penanganan risiko terhadap Sasaran Kinerja (SK3) adalah: 

a. Peningkatan kualitas PPM sebelum penugasan, diskusi WAG dalam 

proses penugasan, pembentukan Tim QA internal Inspektorat, dan 

pelaksanaan peer review serta pembahasan monev TPB. 

b. Meningkatkan kualitas supervisi dan pedoman pengawasan serta 

penyusunan mekanisme pemberian rekomendasi sanksi yang tegas. 

4. Rencana strategi penanganan risiko terhadap Sasaran Kinerja (SK4) adalah:  

b. Koordinasi dengan MKOT dalam penyamaan persepsi terhadap kualitas 

renstra, mekanisme penyelenggaran SAKIP dan penyusunan rencana 

aksi serta tindak lanjut AoI SAKIP. 

c. Melakukan penjaminan kualitas kegiatan serta evaluasi program 

kegiatan. 

d. Koordinasi dengan Biro SDM mengenai pemantauan progress 

pengembangan pengukuran kinerja individu 

5. Rencana strategi penanganan risiko terhadap Sasaran Kinerja (SK 5) adalah: 

a. Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT untuk melakukan penyegaran 

pemahaman implementasi SPIP melalui pelaksanaan diklat, membentuk   

media konsultansi dan menyusun mekanisme pembinaan, serta 

monitoring dan evaluasi progres tindak lanjut atas AoI peyelenggaraan 

SPIP. 

b. Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT dalam melakukan sosialisasi 

kebijakan, pembinaan penerapan dan menyusun mekanisme CACM atas 

pengelolaan risiko. 

6. Rencana strategi penanganan risiko terhadap Sasaran Kinerja (SK6): adalah: 

a. Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT dalam memastikan 

peningkatan pemahaman pegawai mengenai proses pembangunan ZI 

menuju WBK WBBM, dan meningkatkan kualitas monev progress 

pembangunan Zi per triwulan serta identifikasi aktivitas terbaik yang dapat 

diamati dan diadaptasi oleh unit kerja. 

Meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi SDM TPI melalui diklat maupun 

studi banding ke unit kerja dari instansi lain yang berhasil meraih WBK/WBBM. 
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BAB III 

TARGET KINERJA 

DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 

 
3.1. Target Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan tahapan dalam siklus perencanaan kinerja, yang 

ditujukan untuk mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil 

dicapai. Pengukuran kinerja tidak semata untuk mengukur capaian, namun ada 

hal penting yang perlu dilakukan, yaitu proses identifikasi atas faktor-faktor yang 

berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja. Untuk dapat mengukur 

sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator 

pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan 

realisasinya.  

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan 

dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan pada 

awal tahun perencanaan. Untuk memudahkan pengukuran kinerja baik pada 

level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator 

yang dibangun harus memenuhi kaidah-kaidah Spesific, Measurable, 

Achievable, Relevant, dan Time bound atau disingkat SMART.  

Target kinerja Inspektorat untuk periode Renstra 2020-2024 ditetapkan untuk 

melaksanakan Program 06, melalui satu kegiatan utama yaitu Kegiatan 

Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal. Kegiatan ini memiliki enam 

Sasaran Kegiatan/SK, dengan delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: 

(1) Nilai Area Pengawasan pada indeks RB, (2) Level IACM Inspektorat BPKP, 

(3) Tindak lanjut Hasil Pengawasan, (4) Temuan Tidak Berulang, (5) Unit Kerja 

dengan Kategori Minimal BB, (6) Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP),  (7) Peningkatan Maturitas MR, dan (8) Persentase 

unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Secara rinci target kinerja 

Inspektorat dapat dilihat pada Matriks Target Kinerja sebagaimana terlampir. 
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3.2. Kebutuhan Pendanaan  

Pendanaan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung tercapainya 

kinerja. Pendanaan yang memadai dan direncanakan dengan baik, akan 

membantu dalam mengalokasikan sumber daya lain seperti sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, sehingga dapat mendorong tercapainya kinerja 

secara lebih efektif, efisien dan ekonomis.  

Proyeksi anggaran Inspektorat untuk mendukung pencapaian kinerja dalam 

tahun Renstra 2020-2024, sebagai berikut:  

PROGRAM  06 Program Pengawasan Pembangunan 

Kegiatan 1: Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal 

Tabel 12 
Target Alokasi Anggaran/ Pendanaan 

Tahun Renstra 2019-2024 
 

SASARAN PROG 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEG 
(OUPUT)/ 

INDIKATOR 

TARGET ALOKASI PENDANAAN 
(dalam jutaan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Sasaran 
Kegiatan:  

     

1. Meningkatnya 
kualitas tata 
kelola 
pengawasan 
internal BPKP 

     

 
IKK 1: 

     

 Nilai Area 
Pengawasan 
pada indeks RB 

- - - - - 

 
  

     

2. Meningkatnya 
kapabilitas 
Inspektorat 

     

 
IKK 1: 

     

 Level IACM 
Inspektorat 
BPKP 2.489 2.738 3.011 3.313 3.644 

 
 

     

3. Meningkatnya 
kualitas hasil 
pengawasan 
internal            
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SASARAN PROG 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEG 
(OUPUT)/ 

INDIKATOR 

TARGET ALOKASI PENDANAAN 
(dalam jutaan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
IKK 1:           

 % Temuan yang 
ditindaklanjuti 2.188 2.188 2.406 2.647 2.912 

 
IKK 2:           

 % Temuan lalu 
yang tidak 
berulang 500 550 605 666 732 

 
 

     

4. Meningkatnya 
kualitas 
penerapan 
SAKIP pada unit 
kerja      

 
IKK 1:           

 % Unit kerja 
dengan kategori 
SAKIP min BB  2.489 2.738  3.011  3.313  3.644  

 
            

5. Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian 
internal           

 IKK 1: Maturitas 
SPIP  2.489 2.738  3.011  3.313  3.644  

 IKK 1: Maturitas 
MR - - - - - 

 
            

6. Meningkatnya 
kualitas evaluasi 
internal unit 
kerja 
percontohan           

 
IKK 1:       

 % unit kerja 
yang 
mendapatkan 
predikat 
WBK/WBBM 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  12.444 13.688 15.057 16.583 18.219 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pentingnya perencanaan kinerja terkait erat dengan upaya mencapai tujuan organisasi. 

Perencanaan akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas, serta 

memberikan pemahaman pentingnya kerja sama bagi seluruh unsur dalam organisasi 

dalam rangka mewujudkan kinerja yang ditargetkan.  

Melalui Perban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-

2024, ditetapkan 2 (dua) tujuan, yang akan menjadi arah bagi pengalokasian seluruh 

sumberdaya yang dimiliki BPKP, tujuan tersebut yaitu: 

1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional; dan 

2. Terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat. 

Inspektorat sebagai salah satu unsur dari organisasi BPKP, memiliki kewajiban dan 

tanggungjawab yang seimbang dalam rangka mewujudkan tujuan BPKP, bersama-sama 

dengan unit kerja yang lainnya Sasaran Kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat dalam 

perencanaan strategis dalam kurun waktu kali ini adalah untuk mendukung tercapainya 

tujuan BPKP yang kedua, yaitu terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, 

akuntabel dan sehat.  

Sebagai APIP, kegiatan Inspektorat difokuskan pada kegiatan pengawasan internal atas 

unit-unit kerja di lingkungan BPKP, baik melalui peran assurans maupun konsultansi. 

Namun demikian, Inspektorat juga akan melaksanakan kegiatan internal Inspektorat 

sendiri dalam hal penguatan kapabilitasnya sebagai APIP K/L, melalui pengukuran 

capaian level kapabilitas IACM. Dengan peningkatan level kapabilitas/IACM, Inspektorat 

diharapkan dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugas pengawasan 

internal untuk memberikan nilai tambah terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, 

dan pengendalian internal di lingkungan BPKP. 

 

 

 

 


