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BAB I

PENDAHULUAN

Rencana strategis mengarahkan bagaimana suatu organisasi akan dibawa pada masamendatang.  Renstra yang merupakan perencanaan jangka menengah dan merupakanbagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkanperspektif kedepan yang tercermin dari Visi yang ditetapkan dan menjadi acuan dalamperencanaan tahunan.
Salah satu hal yang positif bagi kemajuan SAKIP di Indonesia adalah ketika terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), yang mewajibkan setiap instansi  menyusun Rencana Strategis (Renstra) yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan denganberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifatindikatif. Selanjutnya Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan MenteriPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bagian dari pembangunanbidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritaskeempat RPJMN 2015–2019, yaitu memerkuat kehadiran negara dalam reformasi danpenegakan hukum.Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP termasuk kantorperwakilan telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatanpencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan:(a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifatlintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
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Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkanpenugasan oleh presiden, serta(b) pembinaan penyelenggaraan SPIP.Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugasBPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan internmaupun dalam penyelenggaraan pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitaspengelolaan keuangan negara.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan bahwa BPKP mempunyaitugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKPmenyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasianpengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.
Fungsi pertama meliputi:(a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifatlintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkanpenugasan dari Presiden; dan(b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-samadengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:(a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnyaterhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitaspenerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerahserta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagiankeuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badanusaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau
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kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sertaakuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;(b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asetnegara/daerah;(c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tatakelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakanpemerintah yang strategis;(d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yangdapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasimerugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;(e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan(f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistempengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badanlainnya.
Sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP merupakaninstansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.Perwakilan BPKP bertugas:a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/ataudaerah atas kegiatan yang bersifat listas sektoral,b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara,c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau ataspermintaan Kepala Daerah,d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada wilayah kerjanya, dane. melaksanakan penyelengaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan di berbagai bidang di Jawa Timur, khususnya pada bidang-bidangpembangunan Nawa Cita perlu mendapat pengawalan khusus agar mampu mendukung
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prioritas pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah. Uraian mengenai kondisiumum dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Prioritas Pembangunan Nasional

PendidikanBeberapa indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi pendidikanmasyarakat adalah angka melek huruf usia 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah,angka partisipasi kasar (APK), angka pendidikan yang ditamatkan, dan angkapartisipasi murni (APM).Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013terjadi peningkatan dari 87,80 di tahun 2009 menjadi 89,10 persen di tahun 2013.Capaian indikator ini pada tahun 2013 hanya terpaut sebesar 5.9 persen di bawahtarget Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2014. Sementara untuk mencapai targetyang terdapat dalam RPJMN 2010-2014 Kemdiknas, perlu upaya keras mengingatcapaian Jawa Timur pada tahun 2013 terpaut jauh yaitu sebesar 6,5 persen.Dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di JawaTimur, kondisi selama 2009-2013 terjadi peningkatan kualitas pendidikan, yaitu darisetara kelas satu jenjang pendidikan SLTP ditahun 2009 meningkat menjadi setara kelasdua pada jenjang pendidikan SLTP ditahun 2013.Jika dilihat dari indikator Besaran Angka Partisipasi Kasar (APK), maka APK SD di JawaTimur tahun 2013 adalah 112,70 persen meningkatn 0.01 poin bila dibandingkandengan tahun 2012 adalah 112,69 persen. Bila APK SD dalam Renstra Kemdiknas 2010-2014 digunakan sebagai dasar rujukan, maka capaian APK SD Jawa Timur tahun 2013belum mencapai sasaran dan terpaut sebesar 5,50 persen poin. Begitu halnya denganAPK SLTP, karena besarnya capaian APK SLTP Jawa Timur tahun 2013 sebesar 102,21persen, masih terpaut 1,68 persen dengan target Renstra Kemdiknas 2010-2014.Sementara untuk APK SLTA di Jawa Timur tahun 2013 sebesar 78,21 persen, terpaut0,79 persen di bawah sasaran APK SLTA tahun 2012 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014.
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Jika dilihat dari indikator angka pendidikan yang ditamatkan, penduduk usia 15 tahunke atas di Jawa Timur tahun 2012 sebagian besar tamatan SD yaitu sebesar 29.27persen dan yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 5.95 persen.Jika dilihat perkembangan per tahun penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudahmenyelesaikan pendidikan SLTP ke atas terus mengalami peningkatan, pada tahun2008 yang menamatkan pendidikan SLTP keatas sebesar 31,97 persen menjadi 46,64persen pada tahun 2012.Selanjutnya jika dilihat dari angka partisipasi murni (APM), secara umum dalam empattahun terakhir 2009-2013, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di JawaTimur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APMberfluktuasi pada tahun 2009 hingga 2010 mengalami penurunan, namun sejak tahun2010 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Sementara APM SLTP Jawa Timur2009-2013 terus mengalami peningkatan mulai 85,44 persen pada tahun 2009meningkat menjadi 86,36 persen pada tahun 2013, setiap tahunnya rata-rata naiksebesar 0,23 persen poin. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan SLTA, capaianAPM Jawa Timur tahun 2013 sebesar 59,78 persen, meningkat 7,82 persen poin, biladibandingkan APM tahun 2009 yaitu 51,96 persen.Capaian APM Jawa Timur jika diukur dengan sasaran Renstra Kemdiknas untuk SD telahmelampui 1,53 persen poin sedangkan untuk SLTP melampui sebesar 10,67 persen.Capaian APM anak sekolah SD sederajat per kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun2013 menunjukkan angka yang bervariasi. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur,terdapat 13 wilayah yang APM SD nya dibawah capaian provinsi dan 25 wilayah yangcapaiannya di atas APM SD provinsi.Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan yaitu :1. Jumlah angka buta huruf masih tinggi;2. Rendahnya APK dan APM di tingkat pendidikan menengah;3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;4. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikanumum;5. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan
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khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Jawa Timur;6. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);7. usia sekolah di Jawa Timur berkesempatan menikmati layanan pendidikan yangsesuai;8. Belum meratanya penyebaran guru antara kota dan desa;9. Belum semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti peningkatankompetensi;10. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
KesehatanBeberapa indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi kesejahteraan sosialmasyarakat adalah angka kelangsungan hidup bayi (AKHB), usia harapan hidup, danjumlah balita yang mengalami kasus gizi buruk.Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) merupakan salah satu indikator keberhasilanpembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan. Angka kelangsungan hidupbayi dilihat dari data kematian per 1000 kelahiran hidup sekitar 974 pada tahun 2012.Sementara angka kematian bayi tahun 2012 diproyeksikan menurun menjadi 25,95 Per1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbandingterbalik dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi perlu terus ditekan, karenamerupakan indikator penting di bidang kesehatan, hal ini menentukan IndeksPembangunan Manusia (IPM). Angka kematian bayi di Jawa Timur terus menurun, yaituhingga 28,31 per 1.000 kelahiran.Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi padaumumnya juga dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatunegara. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidaklangsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama empat tahun terakhir (2009 – 2012)menunjukkan trend meningkat yaitu dari 69,15 (2009) menjadi 70,09 (2012).Indikator yang lain adalah jumlah balita yang mengalami kasus gizi buruk. Gizi burukadalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Persentasebalita gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami penurunan, dari 4,80 persen tahun2007 (Riskesdas, 2007) kemudian berdasarkan hasil survei gizi balita di Jawa Timur
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tahun 2010 persentasenya menjadi 4,06 persen dan pada tahun 2011 menjadi 3,88persen. Kemudian dari hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2012, persentasebalita bergizi buruk menjadi 2,30 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanyapencanangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2011-2015 olehPemprov Jawa Timur yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010tentang Program Pembangunan yang berkeadilan yang terfokus pada penurunankemiskinan dan kelaparan.Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan yaitu :1. Biaya kesehatan masih belum terjangkau masyarakat2. Masih rendahnya aksesibiltas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagikelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibatpenyakit menular3. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi4. Belum optimalnya penanganan gizi buruk
Peningkatan Kesejahteraan MasyarakatPertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013 dapat tergambarpada angka PDRB. Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesarRp684,234  triliun,  meningkat  menjadi Rp1.136,330 triliun pada tahun 2013.Sementara  itu,  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  (ADHK)  Jawa  Timur  tahun 2009meningkat  dari Rp 320,861  triliun  menjadi Rp419,430 triliun pada tahun 2013. Padatahun  2009 perekonomian  Jawa  Timur  mampu  tumbuh  5,01  persen,  kemudiantahun 2010,  tahun  2011  dan  tahun  2012  masing-masing  tumbuh  sebesar  6,68persen,  7,22  persen  dan  7,27  persen,  akan  tetapi  mengalami  perlambatan menjadi6,55  persen pada tahun  2013.  Pertumbuhan  ekonomi Jawa  Timur selama kurunwaktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional.Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara umum memilikipola  yang  sama  dengan  pertumbuhan  ekonomi  provinsi.  Pertumbuhan tertinggitahun  2012  dicapai  oleh  Kota  Batu  dengan  pertumbuhan  sebesar  8,26 persen,sedangkan  terendah  pada  kabupaten  Bojonegoro  yaitu  sebesar  5.82 persen.
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Bank Dunia  mengukur  pemerataan  pendapatan  dalam  masyarakat  denganpendekatan  besar  persentase  distribusi  pengeluaran  penduduk  suatu  wilayahberdasarkan  kategori  pendapatan  40  persen  terbawah,  40  persen  menengah  dan20 persen teratas. Dari pengukuran  pemerataan  pendapatan  berdasarkan  versi  BankDunia menunjukkan  bahwa  kelompok  yang  mempunyai pendapatan  berkategori  20persen  teratas  pada  tahun  2009  sebanyak  42,55 persen,  dan  selanjutnya  mengecilmasing-masing  40,67 persen  (2010);  40,34 persen (2011); 45,47 persen (2012); danpada tahun 2013 menjadi 45,63 persen. Hasil  penghitungan  tersebut  di  atasmenunjukkan  bahwa  penduduk yang  berpendapatan  40  persen  terbawah  padatahun  2013  sekitar  19,82 persen. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penduduk  yangberpendapatan  40 persen  terbawah  menikmati  hasil  kegiatan  ekonomi  sebesar19,82  persen, berarti  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  di  Jawa  Timur  padatahun 2013 masuk dalam kategori rendah.Salah  satu  indikator  yang  bisa  membaca  seberapa  jauh  tingkat  disparitas antarwilayah,  yaitu  Indeks  Williamson.  Pencapaian  Indeks  Williamson  di  Jawa  Timurpada  empat  tahun  terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakinmembaik dalam kurun dua tahun  terakhir.  Pada  tahun  2009  indeks  ini  tercatatsebesar  114,46  selanjutnya melebar  pada  tahun  2010.  Selanjutnya  indeks  inisemakin  mengecil  pada  tahun 2011  dan  2012  yang  pencapaiannya  masing-masing112,68  dan  112,60.  Adanya jembatan  Suramadu  meningkatkan  arus  perekonomiandan  transfer  sosial  budaya ke wilayah Madura semakin cepat.Selain  itu  Jalur  Lintas  Selatan  sangat  mendukung  perekonomian  pada wilayahselatan  yang  dulunya masih  terkendala.  Demikian  pula  daerah-daerah yangekonomi dan transportasinya  bergantung  pada  Tol  Porong  yang  semula terkendaladengan  adanya  luapan  lumpur  Sidoarjo,  dengan  adanya  jalur  arteri Porongperekonomiannya kembali normal.Namun demikian angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih memerlukanperhatian. Angka  kemiskinan  di  Jawa  Timur  dari  tahun  2009-2013  berturut-turutmengalami  penurunan  dari  16,68  persen;  15,26  persen;  13,85  persen;  13,08 persendan 12,73 persen.
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Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yaitu :1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni danterjangkau,2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan,3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.5. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.6. Menurunnya jumlah dan debit mata air.7. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana prasaranapersampahan8. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih danbelum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat9. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan programpertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan10. Belum Optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangankemiskinan yang terintegrasi
InfrastrukturArah  pengembangan  prasarana  transportasi  jalan  di  Jawa  Timur adalah untukmewujudkan  pembangunan  ekonomi  wilayah  yang  berdaya  saing. Secara  garisbesar  total  panjang  jalan  dalam kondisi baik  telah menunjukkan  kinerja  yangmembanggakan  meskipun  belum  handal.  Telah  terjadi peningkatan  tajam  pada  totaljalan  dalam kondisi baik,  dari  61,14%  di tahun  2009  menjadi  80,20%  di  tahun2013.  Pertumbuhan  total  panjang  jalan tertinggi terjadi  di  tahun  2010  sebesar13,27%  atau  sepanjang  2.344,73  Km  dari kondisi semula pada tahun 2009.Kebutuhan  adanya  pertambahan  panjang  jalan  maupun  pertambahan Panjang Jalandalam kondisi baik, sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan, baik itu pada jalanNasional yaitu Jalan Tol/NonTol/Flyover, jalan Provinsi maupun pada  jalanKabupaten/Kota.
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Terkait pengembangan wilayah Kota, dibutuhkan percepatan pembangunan Flyoveruntuk mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengurangi resiko terjadinya kecelakaanpada perlintasan sebidang. Flyover tersebut adalah: Flyover Pasar Kembang (SelesaiKonstruksi), Flyover Wonokromo (DED), Flyover Jemursari (FS), Flyover Kenjeran(DED), Flyover Margorejo (FS), Flyover Waru (DED), Flyover Demak Kalibutuh (DED),Flyover Letjend. Suprapto (Studi JETRO), Flyover Diponegoro/Darmoraya (StudiJETRO).Untuk percepatan Pengembangan wilayah SURAMADU dibutuhkan peningkatkanharmonisasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPWS, terutama untukmendukung penanganan kawasan tertinggal di wilayah kepulauan serta KerjasamaPemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.Untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol dan Infrastruktur lainnya yangmemerlukan pembebasan tanah, Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim KoordinasiPercepatan Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Arteri Provinsi Jawa Timur melaluiKeputusan Gubernur nomor 188/94/KPTS/013/2013. Pembangunan Jalan Tol yangperlu didorong percepatan pembebasan lahannya adalah Pembangunan Jalan Tol Solo –Ngawi (90,10 Km), Tol Ngawi – Kertosono (87,02 Km), Tol Kertosono – Mojokerto(40,05 km), Tol Surabaya-Mojokerto 36,27 km, Jalan Tol Gempol – Pandaan (13,61 Km)dan Tol Pandaan – Malang yang sudah habis masa berlaku SP2LP-nya.Sementara, terkait penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastrukturyang dilaksanakan melalui koordinasi Pemerintah Pusat dan PemerintahKabupaten/Kota, sesuai Petunjuk Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, PemerintahProvinsi juga telah membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi KhususBidang Infrastruktur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, nomor188/369/KPTS/013/2013.Untuk mendukung program strategis nasional, yaitu pembangunan Jalan Lintas Selatan(JLS) yang melintasi delapan Kabupaten sepanjang pantai Selatan, telah dilaksanakansharing pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi dan delapan APBD Kabupaten.Permasalahan yang hingga saat ini belum selesai adalah pembebasan lahan milik PerumPerhutani dan Masyarakat.
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Ganti rugi penggunaan tanah milik Perhutani pada awalnya memang sangat sulitdilakukan, namun dengan terbitnya surat dispensasi dari Kementerian Kehutanan,peningkatan percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur di sejumlahKabupaten dapat segera dilaksanakan. Percepatan pembebasan lahan pembangunan JLStersebut akan dapat lebih cepat tuntas jika diselesaikan langsung ditingkat KementerianKehutanan melalui jalur GoG atau “government to government”. Progres pembebasanlahan kompensasi saat ini untuk Kabupaten Pacitan telah tuntas tahun 2013 yangdiharapkan segera diikuti tuntasnya pembangunan fisik jalan (APBN) yang akan tuntastahun 2014, sedangkan penggantian lahan kabupaten Trenggalek akan tuntas 2015.Upaya peningkatan percepatan pembangunan JLS ini, selain tergantung padapercepatan penggantian lahan milik Perhutani juga tergantung pada kepastianpenetapan trase agar dapat segera dilakukan pengukuran.Gambaran kondisi saluran irigasi dapat dilihat pada rasio kondisi fisik saluran irigasiyang dalam kondisi baik dibanding panjang saluran irigasi keseluruhan. Pada tahun2012, panjang saluran irigasi primer sepanjang 283,38 km, panjang saluran irigasisekunder 1.329,02 km dan saluran pembuang 129,30 km, sehingga total panjangsaluran irigasi adalah 1.741,7 km. Besarnya rasio kondisi fisik jaringan irigasi adalah69,05 persen yang diperoleh dari perbandingan total panjang saluran irigasi berkondisibaik dengan total panjang jaringan irigasi.Akses terhadap air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-2012, mengalamipeningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 93,15 persen dan meningkatmenjadi sekitar 93,54 persen di tahun 2012. Jadi dalam hal ini pada tahun 2012 masihada sekitar 6,46 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalampemenuhan akses air bersih. Berdasar data Susenas 2012, di Jawa Timur terdapat 9kabupaten/kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu KotaMojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo,Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.Sedangkan kabupaten yang penduduknya masih mengkonsumsi air tidak bersih lebihdari 10 persen sebanyak 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan, Ponorogo,Sampang, Situbondo, Sumenep, Pacitan, Probolinggo dan Trenggalek. Kabupaten yang
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persentase penduduknya paling rendah dalam mengkonsumsi air bersih adalahTrenggalek, Probolinggo dan Pacitan (tiga terendah).Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2012untuk perkotaan mencapai 62,51 % dan perdesaan mencapai 56,88%. Berbagai upayatelah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakatakan air minum antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional).Provinsi Jawa Timur secara nasional tercatat sebagai provinsi dengan kualitasperencanaan terbaik, hal ini perlu dikembangkan hingga tingkat kabupaten/kota,sehingga kualitas perencanaan pembangunan di Jawa Timur merata ke seluruh penjuruprovinsi.Dari data yang telah dihimpun sampai dengan tahun 2013 dokumen RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yangsudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebanyak 34 atau 89.49 persen dan yangbelum sebanyak 4 atau 10.51 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudahmenetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan Peraturan Daerah sebanyak 36 atau 94.73 persen dan dengan Peraturan KepalaDaerah sebanyak 2 atau 5.27 persen.Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang infrastruktur yaitu :1. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang (kawasan strategis dan rencana detailtata ruang)2. Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) BidangPenataan Ruang3. Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan didaerah4. Belum sinkron dan tersedianya data perencanaan pembangunan5. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkaitdengan perencanaan pembangunan
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Ketahanan EnergiProvinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migasyang  cukup  potensial,  dimana  cadangan  migas  yang  telah  terbukti maupun  yangmasih  terduga  masih  sangat  besar.  Jawa  Timur  menduduki posisi  peringkat  ke-3(tiga)  sebagai  daerah  penghasil  pertambangan  migas setelah Riau dan KalimantanTimur. Di wilayah  Jawa Timur terdapat 39 blok migas,  yang  berstatus produksisebanyak  13  (tiga  belas) wilayah kerja, status  eksplorasi  sebanyak  23  (dua  puluhtiga) wilayah kerja  dan  status development sebanyak 3 (tiga) wilayah kerja. Selain itujuga banyak potensi panas  bumi  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Timur, yaitu di wilayahyang berdekatan  dengan  gunung  api  aktif.Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketahanan energi yaitu :1. Keterbatasan potensi dan pasokan/ suplai energi2. Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP)3. Masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidaksesuai dengan ketentuan.
Ketahanan PanganTingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%), menyebabkankompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pertumbuhankapasitas produksi pangan bahkan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalampemanfaatan sumber daya lahan dan air, disamping stagnannya pertumbuhanproduktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Pengembangan pangan lokal dantradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhanpangan alternatif masyarakat Jawa Timur, mengingat konsumsi pangan penduduk JawaTimur masih didominasi oleh kelompok pangan serealia terutama beras. KetersediaanPangan tahun 2013 untuk beras sebesar 7.039.527 ton, Daging sebesar 345.376 ton,ikan 1.317.288 ton dan gula 1.227.898 ton.Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional.Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhanpangan masyarakat di provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadanganpangan nasional. Sebagai provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan
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pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan panganditingkat wilayah dan rumah tangga.Penurunan konsumsi beras merupakan salah satu prioritas dalam pembangunanketahanan pangan. Dengan adanya Program Percepatan Penganekaragaman Pangan,kita dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian. Mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar diberbagai kabupaten/kota. Penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengukuranSkor PPH untuk tahun 2013 sebesar 82,2 dan untuk tingkat konsumsi beras pendudukJawa Timur tahun 2013 sebesar 88,7 Kg/Kap/thnDistribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Hargapangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisipasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga panganyang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah,mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dengan distribusi lancar.Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketahanan pangan yaitu :1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6Kg/kapita/tahun),2. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 88,7).3. Harga bahan pangan masih fluktuatif.4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius5. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,6. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P)maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah(G to G)7. Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.8. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan.9. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor10. Masih rendanya daya saing, kualitas dan design produk11. Hambatan peningkatan efisiesi produksi,12. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah
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2. Peningkatan Ruang Fiskal di Jawa TimurPendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah,yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dantidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintahdaerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagikedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, danLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Berdasarkan data selama tahun 2009-2013 Perkembangan pendapatan daerahPemerintah Provinsi Jawa Timur cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun2009, total pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp 7,82 Trilyunlebih. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadiRp 17,39 Trilyun lebih dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 22,40%. Inimenunjukkan bahwa perekonomian di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir terusmengalami kemajuan. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,27% atau di atas rata–ratanasional sebesar 6,5%.Komponen utama dari pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah nilainyamengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2009 nilai PAD Provinsi Jawa Timurmasih sekitar Rp 5,70 Trilyun lebih, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikanrata-rata 19,57% pertahun, dan tahun 2013 nilai PAD menjadi Rp 11,59 Trilyun lebih.Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerahtelah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadappeningkatan pendapatan pemerintah daerah (provinsi).Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan yang luar biasabesar. Tahun 2009 masih sebesar Rp 2,09 Trilyun lebih, pada tahun 2013 nilaimeningkat menjadi Rp 3,09 Trilyun lebih dengan peningkatan rata-rata pertahunsebesar 10,59%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah memberikan transfer danayang begitu besar untuk Provinsi Jawa Timur. Maka dengan peningkatan ini,perekonomian Jawa Timur dapat tumbuh dengan baik, dan dapat mengindikasikan
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bahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di provinsi telah berjalan cukupbaik.Sedangkan pada pendapatan lain yang sah, nilainya relatif kecil dibandingkankomponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2009 nilainya hanya Rp 26,09 milyarlebih, akan tetapi pada tahun 2012 nilai menjadi Rp2,74 Trilyun lebih dan 2013 menjadiRp2,70 Trilyun lebih. Pada tahun 2012-2013 ada dana transfer untuk programpendidikan (BOS) yang pada tahun sebelumnya di tranfers langsung keKabupaten/Kota.Lain-lain pendapatan yang sah dalam empat tahun terakhir terus mengalamipeningkatan, namun komponen ini tidak begitu dipengaruhi oleh perekonomian, dandidalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik secara umum.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 2009-2013 masih didominasi olehsumbangan dari pajak daerah (sekitar 82,56%). Urutan kedua adalah lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah (sekitar 30,61%), berikutnya adalah hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) (sekitar 13,74%), terakhir adalah retribusidaerah (sekitar 3,52%). Pajak Daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011pertumbuhannya signifikan, pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang menurunantara lain disebabkan adanya peralihan pajak Provinsi ke kabupaten/Kota, namunpada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang meningkat lagi. SedangkanPerkembangan pendapatan dari BUMD dirasa sudah cukup baik, namun mengingatkontribusinya yang masih rendah maka perlu untuk lebih ditingkatkan.
3. Pengelolaaan Aset/keuangan di Jawa TimurSelama kurun waktu 2009-2012, perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi JawaTimur mengalami perkembangan yang meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,68%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang danpersediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasipermanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasidan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, asetlainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti
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kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya),semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.
4. Governance System di Jawa TimurUntuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKP melakukanasistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) pada Kanwil Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian dan Pemda (K/L/Pemda). Berdasarkan data hasilpemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014,dari 39 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Jawa Timur yang telahdiaudit oleh BPK perolehan opini terlihat pada Peraga 1.1.

Peraga 1.1Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda se-Provinsi Jawa TimurTahun 2011 – 2014
No. Nama Pemerintah Daerah

Tahun LKPD
2011 2012 2013 2014

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur WTP WTP WTP WDP
2. Kabupaten Bangkalan WTP WTP WTP WDP
3. Kabupaten Banyuwangi WDP WTP WTP WTP
4. Kabupaten Blitar WDP WDP WDP WDP
5. Kabupaten Bojonegoro WDP WDP WDP WTP
6. Kabupaten Bondowoso WTP WTP WDP WTP
7. Kabupaten Gresik WDP WDP WDP WDP
8. Kabupaten Jember WDP WTP WDP WDP
9. Kabupaten Jombang WDP WDP WTP WTP

10. Kabupaten Kediri WDP WDP WDP WDP
11. Kabupaten Lamongan WDP WDP WDP WDP
12. Kabupaten Lumajang WDP WDP WDP WTP
13. Kabupaten Madiun WDP WDP WTP WTP
14. Kabupaten Magetan WDP WDP WDP WTP
15. Kabupaten Malang WDP WDP WDP WTP
16. Kabupaten Mojokerto TMP WDP TW WTP
17. Kabupaten Nganjuk WDP WDP WTP WTP
18. Kabupaten Ngawi WDP WDP WTP WTP
19. Kabupaten Pacitan WTP WTP WTP WTP
20. Kabupaten Pamekasan WTP WDP WDP WTP
21. Kabupaten Pasuruan WDP WDP WTP WTP
22. Kabupaten Ponorogo WDP WTP WTP WTP
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Peraga 1.1 tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan opini WTP BPK, terjadipeningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Masih banyaknya LKyang belum memeroleh opini WTP disebabkan oleh kurang andalnya SPIP, belumtertibnya pengelolaan aset daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalampengelolaan keuangan daerah.Penyebab laporan keuangan pemda masih mendapat opini WDP, rata-ratadisebabkan:
 Realisasi	Belanja	Modal	Tidak	Sesuai
 Pengelolaan	Belanja	Hibah	Tidak	Tertib
 Pengelolaan,	 Penyajian,	 dan	 Penatausahaan	 Aset/Barang	 Milik	 Daerah	 Belum	Memadai
 Piutang	Tidak	didukung	dengan	rincian
 Belanja	tidak	terduga	tidak	sesuai	ketentuan	perundang-undanganPengawasan kualitas akuntabilitas perspektif Government System ini difokuskan padapengawasan yang bersifat preventif-edukatif diantaranya melalui pendampinganpenyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti

23. Kabupaten Probolinggo WDP WDP WTP WTP
24. Kabupaten Sampang WDP WDP WDP WDP
25. Kabupaten Sidoarjo WDP WDP WTP WTP
26. Kabupaten Situbondo WDP WDP WDP WTP
27. Kabupaten Sumenep WDP WDP WDP WDP
28. Kabupaten Trenggalek WDP WDP WDP WDP
29. Kabupaten Tuban WTP WDP WDP WDP
30. Kabupaten Tulungagung WTP WTP WTP WTP
31. Kota Batu WDP WDP WDP WDP
32. Kota Blitar WTP WTP WTP WTP
33. Kota Kediri WDP WDP WDP WTP
34. Kota Madiun WDP WDP WDP WTP
35. Kota Malang WTP WTP WTP WTP
36. Kota Mojokerto WTP WTP WDP WTP
37. Kota Pasuruan WDP WDP WDP WDP
38. Kota Probolinggo WTP WTP WTP WDP
39. Kota Surabaya WDP WTP WTP WTP
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korupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP,fasilitasi peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan AsosiasiAuditor Forensik Indonesia (AAFI), pemantauan terhadap transparansi proses PBJ,serta pelaksanaan fungsi ex officio Quality Assurance Reformasi Birokrasi. Kegiatanpengawasan yang bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukanmelalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Kegiatan pengawasan represif initelah berhasil mengungkap pelanggaran yang diduga merugikan keuangan negara.Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan danpenguatan SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi danpengawasan, BPKP juga telah menugaskan 3 pegawai untuk dipekerjakan di wilayahProvinsi Jawa Timur.
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BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang diuraikan di bab inimerupakan gambaran tekad Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk mendukungtekad besar BPKP pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaranstrategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaanseluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ke satu arah yangsama, yaitu Visi Pembangunan Nasional 20152019: “Terwujudnya Indonesia yangBerdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TimurMelalui proses dan tahapan yang melibatkan pegawai dan pimpinan, Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP kedepan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten denganvisi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai di semua tingkatanuntuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi maknasecara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
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1. Auditor Internal Pemerintah RITerdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu auditintern dan auditor pemerintah RI.
i) Audit InternAudit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi

Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent,

objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an

organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the

effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur dalam mendukung BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitusebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihatpendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan
consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologisuntuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program ataukebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern menuntut penerapanpendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikanatas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RIAuditor pemerintah RI mengacu pada posisi Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur sebagai bagian dari BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintahyang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegangkekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sebagai Auditor Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagaibagian dari BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untukmelihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan
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respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam halini sistem informasi akuntabilitas.Kepala Daerah, instansi vertikal, Direktur Utama BUMN/D adalah pembantuPresiden atau delegatee kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden,Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga berfungsi sebagai mitra strategisKLPK dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance di atasmenunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah,maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berfungsi memberikanrekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuanprogram pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapattercapai.Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurmengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampumendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupunpenyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasankeberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasiterhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikanmanajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance.Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor InternalPemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkanprinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semuainstansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerahdan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dariproses/kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurdiharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihaklain yang menciderai penegakan prinsip independensi.
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2. Auditor Berkelas DuniaTerdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasidan aspek produk.
i) Profesionalisme Sumber Daya ManusiaSumber daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur wajibmenerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasanpengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratantersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagiPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi profesi. SDMPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang memiliki kompetensi minimaldalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memilikikompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis. Kompetensi yangmemungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern,berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku danmemperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan quality assuranceberjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan.Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampaidengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (risk based

planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikanrisiko pengawasan (audit risk) untuk melindungi timbulnya gugatan pihakketiga.
ii) Kewenangan dan Kapabilitas OrganisasiKewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakanpengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerahdiwujudkan dalam  pemberian kualitas yang independen dan obyektif ataspengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan.Setiap auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki keahlian dankapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim,paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku. Di samping
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itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selalu mengusahakan peningkatankompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuandalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahanperaturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.Pengelolaan sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telahdirencanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapaipengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien serta tercapainyatujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Kepala Daerah yangbertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agardapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkaitdengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan programpembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telahdinyatakan dalam audit charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruanglingkup dan tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuangdalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasandan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukanreviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsungdi negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literaturmaupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Denganperbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadipembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalisme pengawasan BPKPdiarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengantarget minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristiksebagai berikut:1) Peran dan jasa pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur saat iniberupa jasa assurance & consulting diarahkan menuju kepada peran sebagaipenggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element).
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2) Pengelolaan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diarahkan untukmembangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi sertameningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People Management

Element).3) Pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam rencanastrategi pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholderdengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologipengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices Element).4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupunindividu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentinganmanajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber dayapengawasan (Performance Management and Accountability Element).5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalammelakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi  mitra pemerintah dalamtindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementaraitu, hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur beruparekomendasi kepada Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan hubunganyang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship

and Culture Element).6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangandan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral.Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur aktif untuk melakukan pengawasandalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko,meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi(Governance Structure Element).
Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur senantiasa dilakukan dengan penerapan sistempengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan
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Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat tercapai. Penerapan sistempengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengankerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraanSPIP ditargetkan berada pada level 3, dengan karakteristik bahwa PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur telah menetapkan kebijakan dan prosedurpengendalian untuk semua kegiatan pokok Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur, sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan proseduratas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasionaltelah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.
iii) Leverage Rekomendasi Hasil PengawasanDari sudut perannya, hasil pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur dapat berupa informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi

assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tatakelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telahdijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumenoperasional manajemen risiko dan governance lainnya. Informasi consultancyberwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitaspengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraanpemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi assurance danrekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyaidaya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerjapemerintahan dan program pembangunan.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan NasionalTerdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkuppengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN,pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasionaldan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahanyang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden
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atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaranstrategis.Dengan kualitas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diharapkan dapatmenjadi mitra srategis Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pembangunannasional untuk kesejahteraan rakyat.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan VisiPembangunan Nasional Tahun 2015  2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dariadanya persinggungan antara peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur denganbeberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agendakedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membanguntata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalamlingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis sertatugas dan fungsi yang dilaksanakannya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurmengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RIyang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektifdan Terpercaya.Peran penting Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai auditor internalpemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yangbersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampaipada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saatdibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selaluhadir diartikan sebagai keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timursebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikanjawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasanpembangunan dan pembangunan pengawasan.
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Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baikprogram lintas sektoral maupun  program yang masuk  dalam kategori current

issue mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporanakuntabilitasnya diharapkan  menghasilkan informasi hasil pengawasan yangsifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden  dan Wakil Presiden,dan kepala daerah. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan olehPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada akhirnya diharapkan dapatmemberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorongpencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagaimembangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjagadiri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan toolspengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi,verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional,fungsi pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilakukanmelalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukumdalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur dapat memfasilitasi dan mendorong PemerintahDAerah dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan levelmaturitas SPIP pada setiap Pemda. Hal penting lainnya yang harus dilakukanadalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu,tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIPuntuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jikabeberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelolapemerintahan di Indonesia akan semakin baik.
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3. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang EfektifMembangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upayayang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaanpembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampumemenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakatdalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai danberkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur hendaknya dapat memastikan bahwa program dankegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secarajumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian,pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat pentingdilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing

link antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Disamping itu, pengawasan internal oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurdilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagaiupaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaanpublik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan olehsebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan,berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukanperbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang padaakhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif parapenyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untukmemberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
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B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan pengejawantahan tugas danfungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaipelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh PeraturanPresiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKPjuga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang UndangNomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah:
1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahandan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Jawa Timur;2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif diWilayah Jawa Timur; dan3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten di Wilayah Jawa Timur.
1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata KelolaPemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Jawa Timur”. Misiini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi serta manfaat Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadapakuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu“mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.
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a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunandalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance danrekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalahkesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan
stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber dayayang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan,Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi mitra kerja Kepala Daerahmelalui jasa assurance dan consultancy. Jasa assurance mencakup pemberianinformasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitrakerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tersebut. Sedangkan jasa
consultancy berwujud rekomendasi yang  mempunyai daya ungkit dalampeningkatan kinerja Pemda sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peranpengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinanyang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi,dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansipemerintah dan sasaran pembangunan nasional. Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadapkemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitasmanajemen risiko, dan kurang memadainya  kualitas proses tata kelolapenyelenggaraan pemerintahan serta risiko tidak tercapainya SasaranPembangunan Nasional dalam RPJMN 2015  2019.Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan
assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60
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Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi PresidenNomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagaiseluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalamrangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telahdilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif danefisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahanyang baik.
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadapakuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periodesebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaankeuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakanalokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015  2019, sesuai misi ini,sasaran program pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurtermasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunannasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangkaAPBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitasPresiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidangkeuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratanminimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTPdari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkanbagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.
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Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepadapenerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkanuntuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitanini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikankebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupunimplementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasukkorporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerahini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap PeningkatanPenerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) KebijakanAlokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan PelaksanaanPemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e)Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.
Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secaramenyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokuspada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunannasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensipembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektorunggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan.Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagaiprasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategipembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN2015  2019.Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa programlintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancangdilaksanakan oleh satu atau lebih Pemda. Dalam hal ini, Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur akan memastikan sejauh mana program lintas bidangtersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dariprogram lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalahmelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP
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daerah untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat programlintas bidang dalam RPJMN.Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untukmelakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunannasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunanlintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunanterkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunanjuga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan interndiarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yangintegral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harusdirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untukmencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negaramelalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraanpembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, danefektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 2019.Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dansejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor.Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasionaldan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi padapencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatankesejahteraan masyarakat.
Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) danEnam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan
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tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yangbertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunannasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuaidengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini seringmenghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuansemula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untukpeningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi,termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaranpembangunan.
b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan danpembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yangbersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKPdiarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secarapartisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat strukturorganisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalammenetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunantermasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadapinformasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporanpertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh manatujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangkatransparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskancapaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalanpengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaianefektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasimasyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tatakelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
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2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah yang Efektif di Wilayah Jawa Timur”. Misi dua ini terkait erat denganMisi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalahdalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahandan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapatmemberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikutidengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taatterhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistemyang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandatuntuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untukmeningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukantanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagaipembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkanuntuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugaspenyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruhelemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebutdilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semuapersonel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkandalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian danevaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuaiSOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuanpemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkankematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsungdengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dankorporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik
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antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untukpenyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasanfungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasanuntuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini SistemPengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuklanjutan dari pengawasan melekat.
3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten di wilayah Jawa Timur”. Misi ini juga terkait dengan MisiDua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk danmemelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dankondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melaluiperwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untukmewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitasuntuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Peraga	2.	1.	Kaitan	Antar	Misi	BPKP

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugasdan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan
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PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIPdiarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatankompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatanenam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) polapengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d)eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspekturdengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tatakelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.
Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 di atas.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2019Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurmenetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu:1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan PembangunanNasional yang Bersih dan Efektif;2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;dan3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten.
Penjelasan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut.
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Jawa

Timur

Sasaran

Strategis

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangandan Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur
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Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahandan Korporasi yang Bersih dan Efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur.Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan KualitasAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih danEfektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhirtahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnyayaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional”.
Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata olehBPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan olehadanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan internakuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaranstrategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaiantujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaranstrategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara danpembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud.BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakanindikator yang menunjukkan level assurance BPKP tentang kemampuan institusipublik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian ataukegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibatpengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akanmenunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelolakeuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjaditanggung jawabnya.
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Wilayah Jawa Timur

Sasaran

Strategis

2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internpada Pemerintah Daerah, Korporasi dan ProgramPrioritas Pembangunan Nasional di Wilayah JawaTimur
Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secarakualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalahadanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasiinilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan inilinear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerahdan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritaspembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secaranyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkanoleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPKbahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikatoruntuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan EfektivitasPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaranstrategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitasdimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu TingkatMaturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yangmenunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang
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terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatifdan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasionalmenjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuannasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akanmelakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dankorporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasionalyang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman,kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata.Penyelenggaraan ini mencakup:a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian,Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi padaKementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah
Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerahadalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuanorganisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporankeuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkanantara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi
SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapatmeningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tatakelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut,peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi disektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadapAPBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam
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membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitasSPI korporasi.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Jawa Timur

Sasaran

Strategis

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah JawaTimur
Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dankuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “PeningkatanKapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dankompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitastujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “MeningkatnyaKapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi”.
Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah padaKLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPKpada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil
(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligusmenjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “PeningkatanKapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaranstrategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif
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peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaranini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatukerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melaluilangkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuatmenuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dankompleks.Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan internpemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkunganpengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, danefektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah;b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risikodalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; danc) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

A. Arah Kebijakan

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisiendilakukan strategi antara lain penetapan kebijakan nasional pengawasan internuntuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional untuk lebihmenjalankan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional secara lebih maksimal serta peningkatan kelembagaan APIP untukmendukung implementasi SPIP. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern inidiharapkan menjadi acuan pelaksanaan dari masing-masing APIP termasuk BPKP.Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyatperiode lima tahun mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara berpartisipasi secara terbuka menyikapikebijakan dan program pemerintah dalam RPJMN tersebut. Partisipasi tersebutwajib dikelola secara baik oleh pemerintah dalam suatu tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimana tertuang dalamSembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tatakelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatu kegamangan bagipemerintah, khususnya bagi pimpinan KLPK dengan minim latar belakang birokrasi.Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah,diarahkan untuk mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dariSembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN berbasiskan pada magnitut dankepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko dimaksud adalah risiko yangmenghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitaspengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasan intern diarahkanuntuk membangun kapabilitas pengawasan intern yang mampu mengawalpencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan Kapabilitas APIPdan peningkatan Maturitas SPIP.Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitas yangmampu melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah danpembangunan nasional  secara komprehensif, sinergis dan integratif didukung olehSPIP yang handal. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaranpembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian pencapainsasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya dan BPKP meningkatkan Kapabilitaspengawasan intern APIP. Bersama-sama dengan peningkatan kualitaspenyelenggaraan SPIP maka kebijakan nasional pengawasan intern adalahsebagaimana tersaji pada Peraga 3.1.

Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap StrategiPembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjadi
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tanggung jawab APIP Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. FokusPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah pada program pembangunan yangbersifat lintas bidang, dan fokus APIP KLPK adalah pada program pembangunanyang hanya menyangkut KLPK. Namun, BPKP mempunyai tanggung jawab untukmembuat APIP berdaya atau mempunyai kapasitas dan kapabilitas untukmelakukan pengawasan intern terhadap program pembangunan tersebut.Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan InternNo Arah Pengawasan PenanggungJawab APIP Lain Ket.A. Dimensi Pembangunan Manusia1. Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program Pendidikan BPKP APIP terkait Wajib2. Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Progam Kesehatan BPKP APIP terkait Wajib3. Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program Perlindungan Sosial BPKP APIP terkait WajibB Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan1 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program Kedaulatan Pangan BPKP APIP terkait Prioritas2 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program Pembangunan KedaulatanEnergi dan Kelistrikan BPKP APIP terkait Prioritas
3 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program PembangunanKemaritiman BPKP APIP terkait Prioritas
4 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program Pembangunan Pariwisatadan Industri BPKP APIP terkait Prioritas
C Kondisi Yang Perlu1 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranPokok Program Pembangunan Tata KelolaPemerintahan dan Reformasi Birokrasi BPKP APIP terkait
D Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Korporasi1 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranProgram dan Sasaran Kegiatan K/L APIP K/L -2 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranProgram dan Sasaran Kegiatan Pemda APIP Pemda -3 Pengawasan Terhadap Pencapaian SasaranProgram dan Sasaran Kegiatan Korporasi SPIKorporasi _

Mengikuti model sederhana manajamen dalam planning, organizing, actuating dan
controlling, hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen atau mekanismemanajemen RPJMN 2015–2019, khususnya dalam pelaksanaan tahunan APBN. Hasil
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Pengawasan yang jelas berupa produk assurance BPKP terhadap capaian targetkinerja KLPK, atau produk assurance APIP terhadap capaian kinerja unitkolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalam perencanaan dan penganggarankinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP atau APIP, sesuai dengan lingkup kajiannya,sudah harus sedia dengan rekomendasi alternatif tentang pengarahan alokasianggaran berdasarkan output consultingnya.Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan danpenganggaran kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya.Pertama, Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.Laporan evaluasi tentang kinerja program menjadi pertimbangan untuk analisisanggaran tahun berikutnya. Kedua, untuk memenuhi Pasal 7 PP Nomor 21 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yangmenuntut bahwa “dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan evaluasikinerja dari setiap program dan jenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembagawajib melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi danefektivitas, serta konsistensi program dan atau kegiatan terhadap tujuan kebijakantermasuk pencapaian sasaran program pembangunan.
2. Arah Kebijakan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk memperjelas tentang upaya yangperlu dilakukan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi. Meskipunperan Perwakilan dituntut aktif dalam memberikan input bagi perbaikan kualitashasil pengawasan namun seluruh arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dankerangka kelembagaan sepenuhnya mengikuti Arah kebijakan, strategi, kerangkaregulasi, dan kerangka kelembagaan yang ditetapkan BPKP, dengan uraian sebagaiberikut:
Pengawalan atas Pembangunan Nasional dan Pengelolaan KeuanganPembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritas karenaadanya isu keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalah perlunya
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pengamanan terhadap keuangan dan aset disertai dengan peningkatan tata kelolakepemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di bawah ini.Untuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintahmemfokuskan pada tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu program wajib,program percepatan, dan program pendukung untuk mengatasi permasalahandimensi pembangunan manusia dan permasalahan dimensi pembangunan sektorunggulan.Isu-isu strategis di bidang pembangunan naasional perlu  dijawab melaluiperumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehinggaperlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.
Kapasitas FiskalRuang fiskal sebagaimana sering disebutkan oleh pemerintah sebagai pengeluarandiskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunanproyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpamenyebabkan terjadinya fiscal insolvency. Menyempitnya ruang fiskal disebabkanoleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib,seperti pembayaran bunga utang dan subsidi.Ruang fiskal yang sempit tersebut akan menjadi ancaman bagi pembangunannasional. Beberapa sektor pembangunan, khususnya pada bidang infrastruktur yangmasih membutuhkan intervensi dari pemerintah akan sulit terwujud. Rendahnyapembangunan infrastruktur ini menyebabkan sistem logistik tidak berjalan denganbaik dan cenderung inefisien dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Anggaranuntuk belanja infrastruktur di Indonesia tidak sampai 3% dari PDB, sedangkananggaran infrastruktur di Vietnam 8,1%, Malaysia 5,6%, India 4,8% dan Cina sekitar8%.Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaanpembangunan nasional. Penerimaan pemerintah saat ini masih didominasi daripenerimaan pajak selain penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP). Negarasebesar Indonesia masih memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang besar
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Isu strategis lain dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah adalah rendahnyapenyerapan anggaran dan penyerapan yang kurang terencana terlihat daripencairan anggaran cenderung melonjak secara cukup signifikan di akhir tahun.Selain itu beberapa pemerintah daerah bahkan mengalami SILPA dengan jumlahsignifikan sebagai akibat tidak terealisasinya kegiatan. Hal tersebut tentu sajaberakibat tidak maksimalnya proses pembangunan yang berimbas pada pergerakanekonomi di sektor riil.
Governance

Permasalahan tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kematanganimplementasi (maturitas) penyelenggaraaan SPIP dan kapabilitas APIP yang belummemadai.
a. Maturitas Sistem Pengendalian InternGambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian internditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP padaPemerintah Daerah dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan,Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematanganimplementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensifsuatu instansi (KLPK) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuksecara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melaluipemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien,pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya danketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaianmaturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong KLPKdalam meningkatkan kualitas SPIP-nya.Sampai dengan tahun 2014 belum ada penyelenggaraan SPIP yang mencapai

level 3 (Tersistem). Berdasarkan piloting penilaian tingkat kematanganimplementasi penyelenggaraan SPIP pada tiga pemerintah kabupatenmenunjukkan bahwa, nilai maturitas masing-masing instansi pemerintahtersebut masih berada di antara level 2 dan level 3 dengan nilai 2; 2,5 dan 2,95.
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b. Kapabilitas Pengawasan InternPermasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitasAPIP menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil
assessment BPKP terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP(sampai dengan pertengahan tahun 2014) masih belum menggembirakan.Sejumlah 362 APIP atau 91,42% APIP masih berada pada level 1 (initial), 33APIP atau 8,33% berada pada level 2 (infrastructure), dan hanya 1 APIP atau(0,25%) berada pada level 3 dari lima level 5 yang mungkin dicapai.
Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaan PejabatFungsional Auditor (PFA). Dari sisi kuantitas auditor secara keseluruhan,jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 12.755 orang, tersebar pada407 atau 65,3% dari 623 APIP nasional, terdiri dari 57(dari 86 unit) APIP Pusatdan 350 (dari 537) APIP Daerah. Jumlah tersebut hanya memenuhi 27,39% darikebutuhan formasi auditor sebanyak 46.560 auditor. Kecilnya jumlah APIPyang berada pada posisi level 3 perlu menjadi perhatian segenap komponenpemerintah dengan berbagai upaya maksimal guna mewujudkan tata kelolapemerintah yang bersih dan akuntabel.Melihat beberapa isu strategis dan mempertimbangkan kondisi yang telahdikemukakan di muka, seperti pelayanan publik yang masih belum memuaskan,pembangunan manusia yang belum maksimal, tingkat pendidikan dan standarhidup serta daya saing yang masih perlu diperbaiki, kualitas lembaga publikyang perlu ditingkatkan, demikian juga dengan persepsi korupsi yang masihtinggi, maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur akan lebih fokus untukmelakukan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan programpembangunan sumber daya manusia baik dari sisi birokrasi maupun dari sisiobyek pembangunan nasional yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastrukturdasar pendukungnya.Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasanintern dan pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini
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dieksplisitkan dan diperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yangmengemuka adalah kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIPlain. Sinergi dan koordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasanBPKP dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajibditerapkan dalam meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, meningkatkanmaturitas SPIP dan dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional.Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satudengan lainnya. Kebijakan BPKP merupakan penjabaran dari urusanpengawasan intern nasional sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasionalyang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategispenyelenggaraan pengawasan dan pembangunan pengawasan intern denganindikator kinerja yang terukur1. Untuk mencapai sasaran strategis yangdirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi2 BPKP sebagai langkah-langkahyang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misiBPKP.Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukungterwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekatpengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalammeningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkansistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelolapemerintahan dan aparatur di daerah tidak dapat lepas dari pengawasan internyang akan diperankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur terdiri dari strategieksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadiacuan terutama bagi seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
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untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaanpembangunan nasional.Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalamprogram teknis pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Program 06yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian InternPemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur, untuk pembagian intern tugas pengawasan.Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu20152019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasanterhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP,dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi,secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategisebagai berikut:a) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergipengawasan program pemerintah dan mendukung penguatanpenyelenggaraan SPIP;b) Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau programpembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 20152019,termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern programlintas;c) Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dand) Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional di daerah, Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah pelaksanaan



54

`

dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam pelaksanaanoperasional pengawasan.Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal(supporting), yaitu:a) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur danketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko;b) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT)berbasis BPKP’s Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture untuksetiap sasaran strategis pengawasan; danc) Peningkatan sarana dan prasarana.
Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKPsebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI.Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akandilakukan dalam program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurselalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan danmengoptimalkan sumber daya yang tersedia..Program Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan turunan dariProgram BPKP yang dirancang dalam mencapai visi dan misi BPKP secarakeseluruhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP danberisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerjayang terukur3. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsiProgram Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan sasaranstrategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiri dari:1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara danpembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah (Program 06);

3Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014





Peraga 3.3. Alur Logika Program Pengawasan

B. Kerangka RegulasiUntuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikandi atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur memuat kerangka regulasi yang terdapat pada Kerangka regulasi BPKP.Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantau baikoleh Bappenas maupun pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan untukmemfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dalam hal inimasyarakat pengawasan dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan
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bernegara4. Pengawasan intern yang dimandatkan kepada BPKP diselenggarakan dalamrangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara.Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akandibakukan dalam suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihak yangterlibat dalam pengawasan intern demi terlaksananya peran pengawasan intern yangdijalankan oleh BPKP. Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang terkait denganpelaksanaan peran pengawasan dan terkait ruang lingkup pengawasan BPKP, yaituregulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunanoleh Presiden RI; regulasi yang mengatur tentang pengawasan kebendaharaan umumnegara; regulasi pengawasan terkait aset negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasiyang mengatur BPKP sebagai reviewer Laporan Keuangan Republik Indonesia(konsolidasi antara LKPP dan LKPD).
C. Kerangka Kelembagaan: Menuju Level 3 IA-CMSejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasan BPKP,penataan kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secara efektifmendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP berdasarkan pada Perpres 192Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk dapat meningkatkan APIP yang mampu melakukanpengawasan pembangunan, peningkatan kapabilitas pengawasan (pembangunanpengawasan) di lingkungan internal BPKP wajib dibangun terlebih dahulu sebagaikondisi yang perlu agar dapat bersinergi dengan APIP lainnya mengawal keberhasilanpembangunan nasional. Penataan kelembagaan BPKP membutuhkan peran setiapsatuan kerja pengawasan BPKP dalam menjalankan fungsinya dengan baik dalammemberi saran dan rekomendasi atas tata kelola organisasi, pengelolaan risiko danpengendalian intern dari setiap instansi (badan usaha milik pemerintah) baik dari sudutpemberian jasa assurance maupun consultancy.Untuk membangun kemampuan assurance dan consultancy tersebut, pembangunanpengawasan yang akan dilakukan BPKP berfokus pada (1) peningkatan kapasitasinternal BPKP; (2) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern berkelas dunia; dan (3)Penguatan struktur tata kelola dan budaya organisasi dalam kerangka (framework) IA-
4Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014
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CM. Kerangka IA-CM ini mengidentifikasi kebutuhan fundamental untuk pelaksanaanpengawasan intern yang efektif, yang mengarah kepada pemenuhan tata kelolaorganisasi dan praktek-praktek profesional. Kerangka ini menguatkan pengawasanintern melalui lima tahapan atau level mulai dari Initial, Infrastructure, Integrated,

Managed hingga Optimizing. Tahapan tersebut sekaligus menunjukkan pengembanganuntuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuatdan efektif.Dalam setiap level, pengembangan dilakukan dalam enam elemen penting IA-CM yaitu:(1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern (Service and Role of Internal Auditing); (2)Pengelolaan SDM (People Management); (3) Praktik Profesional (Professional Practices);(4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas (Performance Management and

Accountability); (5) Hubungan Organisasi dan Budaya (Organizational Relationship and

Culture); dan (6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure).Kerangka kelembagaan diselenggarakan untuk memastikan bahwa pada tahun 2019atau sebelumnya, kapabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi bagiandari BPKP sebagai aparat pengawasan intern yang berada pada Level 3–Integrated. yaitubahwa BPKP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampumemberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern,dengan karakteristik sebagai berikut:1) Kebijakan, proses, dan prosedur pengawasan BPKP ditetapkan, didokumentasikan,dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;2) Manajemen serta praktik profesional BPKP mapan dan seragam diterapkan diseluruh kegiatan pengawasan;3) Kegiatan pengawasan BPKP diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yangdihadapi;4) BPKP berbenah dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadimengintegrasikan diri sebagai kesatuan dari Pemerintah RI dan memberikan saranterhadap kinerja dan manajemen risiko;5) BPKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independesi sertaobjektivitas; serta
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6) Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara umum telah sesuai dengan standar.Penataan kerangka kelembagaan mengarahkan perangkat organisasi dan sumber dayamanusia BPKP dan proses pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TimurPeningkatan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diarahkan untukmemastikan bahwa kapasitas SDM memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untukmelaksanakan fungsi pengawasan intern sebagaimana tuntutan visi dan misi dandikelola untuk dapat memenuhi praktik profesional sesuai tuntutan standar profesidan kode etik organisasi. Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkankompetensi, keahlian dan sikap SDM BPKP yang mendukung pencapaian misi danvisi organisasi sebagai Auditor Pemerintah RI berkelas dunia, dengan sasaran:
- Terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi auditor yang profesional dengankompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, baik melaluirekrutmen maupun melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan;
- Terpenuhinya kemampuan kerja sama tim yang lebih kuat, baik dalamkoordinasi perencanaan pengawasan maupun optimalisasi sumber daya dalampelaksanaan pengawasan; dan
- Terpeliharanya keanggotaan SDM BPKP dalam organisasi profesi pengawasanintern.Dalam kerangka IA-CM, ketiga sasaran tersebut terkait dengan elemen 2 dan elemen3 IA-CM.
a. Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Pola Karir SDM BPKPDengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukan untukmeningkatkan kemampuan teknis dan profesional dengan pendidikan danpelatihan yang berkelanjutan, menyelenggarakan sertifikasi keahlianpengawasan, mengikutsertakan auditor dalam asosiasi profesi, sertapeningkatan kompetensi SDM pengawasan dalam optimalisasi dan alokasikomposisi tenaga pengawasan dalam waktu yang tepat sesuai dengan keahlianyang dibutuhkan.
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Keahlian SDM yang dibangun terutama dalam bidang pengawasan intern yangbersifat mikro dan makro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebutdiharapkan adalah kapasitas teknis (hard skill) yang dibutuhkan untuk dapatmencapai misi dan visi BPKP. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untukmembangun personal mastery insan BPKP dalam bidang (1) pengendalian interndan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (governance) dan tools audit.Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personelSDM yang dapat bersikap outward-looking dan forward-thinking, termasukmembangun kemampuan tools audit seperti evaluasi program atau evaluasikebijakan.Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas soft skill. Didalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi,
mentoring, team building dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam pemberianjasa consultancy dan dalam melakukan sinergi dan koordinasi. Peningkatankapasitas kompetensi diharapkan memampukan SDM untuk menganalisis danmenilai prioritas pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemerintah RI danmampu mengalokasikan auditor pada pengawasan yang berdampak besar danberisiko tinggi.Peningkatan kompetensi tersebut dibangun terintegrasi dengan pengembanganpola karir di BPKP. Pengelolaan kompetensi SDM yang dimulai periodesebelumnya dengan identifikasi kebutuhan kompetensi dalam Human Capital

Development Plan, perlu dilanjutkan dan diintegrasikan dengan pengembanganpola karir BPKP. Untuk melengkapi integrasi pengembangan kompetensi,pengelolaan SDM perlu diintegrasikan atau dikaitkan dengan penerapanpenilaian kinerja pegawai melalui Sistem Kinerja Kinerja Pegawai (SKP).
b. Peningkatan Kapasitas Teknologi InformasiPeningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah didisain dalam Enterprise

Architecture (EA BPKP). Termasuk di dalam desain ini adalah membangun
literacy SDM dalam bidang teknologi informasi yang dapat menunjang tugaspengawasan intern, pembinaan SPIP maupun peningkatan kapasitas APIP.
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Literacy ini diharapkan memampukan SDM BPKP menggunakan TI dalam prosesaudit dan/atau reviu, membuat Kertas Kerja elektronik (paperless working

paper) dan dalam komunikasi hasil audit.Terkait dengan pembangunan “Presiden Accountability Sistems atau PASs yangpada periode sebelumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagiPresiden”, keberadaan suatu sistem seperti PASS dapat memberi feedbackberupa informasi assurance kepada Presiden. BPKP tetap membutuhkankeberadaan PASs sebagai kondisi yang perlu. Namun, karena pengembanganPASs ini secara peraturan bukan tugas utamanya, BPKP wajib berkoordinasidengan pihak K/L lainnya untuk menjadikan Sistem Informasi HasilPengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atau Sistem Informasi ManagementAkuntabilitas, sebagai media untuk menghasilkan informasi kepada Presiden.SIMA dibangun berdasarkan BPKP’s Enterprise Architecture (EA BPKP).Subunsur selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKP secarametodologis. Berdasarkan EA BPKP, dilanjutkan dengan pengembangan
Bussiness Architecture, sebagai operasionalisasi misi, baru dilanjutkan denganpenyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasan seperti SOP dan pendukungpengawasan, khususnya ICT seperti Application Architecture, Infrastructure

Architecture, Data Architecture dan lain sebagainya. Pengembangan SOP dalamSIMA tersebut hendaknya diintegrasikan atau dikaitkan dengan penggunaan ITdalam tugas pengawasan.
c. Praktik Profesional dan Manajemen Kualitas PengawasanPenguatan praktik profesional pengawasan diarahkan untuk memberikanjaminan kepada pihak pengguna atau pihak ekstern lainnya tentang kualitaspengawasan, baik dari sudut persyaratan umum SDM, proses maupun hasilpengawasan sebagaimana dituntut oleh ketaatan praktik pengawasan internterhadap suatu standar profesi atau kode etik organisasi. Mengacu pada standarprofesi, untuk menunjang dan memelihara praktik profesional pengawasan ini,BPKP perlu mengembangkan kerangka kerja pengelolaan kualitas pengawasanyang selama ini dikenal dengan sistem kendali mutu.
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Dikaitkan dengan pengembangan kapasitas TI SDM BPKP, penguatan praktikprofesional dan peningkatan kualitas manajemen pengawasan dilakukandengan memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan denganmemanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk knowledge based hasilpengawasan dan penerapan e-document dan e-office (e-audit/ paperless audit).
d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis PrioritasUntuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko dan berbasisprioritas, perencanaan pengawasan akan dimulai dengan identifikasi obyekpengawasan atau audit universe (program, kegiatan, entitas). Bersama-samadengan auditan, BPKP menganalisis risiko masing-masing obyek dalam audit

universe tersebut. Analisis harus menghasilkan daftar kegiatan berdasarkanprioritas penanganan risiko untuk setiap auditan sebagai Risk-based Audit

Universe. Keputusan untuk menetapkan rencana kerja pengawasan dalam PKPTdilakukan berdasarkan prioritas risiko dalam audit universe tersebut.Setiap direktorat yang mempunyai portopolio KLPK wajib menyusun audit

universe direktorat yang sudah berbasis risiko. Kumpulan audit universedirektorat ini selanjutnya dianalisis untuk lingkup nasional atau lingkup BPKPsebagai bahan perencanaan tahunan BPKP searah dengan risiko pencapaiantujuan dan sasaran pembangunan nasional. dan mampu memberikan masukanatas pengelolaan risiko bagi Pemerintah RI. Peran serta direktorat teknispengawasan untuk dapat menyediakan profil obyek pengawasan berbasis risikosangat diperlukan melalui kerja sama yang intensif dengan mitra kerja masing-masing untuk menjamin data yang up to date dan relevan.
2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern BPKP diarahkan untuk meningkatkanelemen IACM dalam peran layanan pengawasan intern (elemen 1) dan pengelolaankinerja dan akuntabilitas (elemen 4).
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a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasan perandan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1) peningkatan kualitaspengawasan terhadap ketaatan; (b) peningkatan kualitas pengawasan terhadapkinerja/value-for-money audit; dan (3) peningkatan kualitas advisory services.Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan(compliance) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkanmampu menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan KLPK bahwakegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau denganrencana, atau informasi yang disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya.Pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKPselama ini, namun masih berfokus pada individual kegiatan. Fokus ini perludiperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan manajemen akan assuranceatau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan tuntutan standar, targetatau aturan.Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/value-for-money

audit, BPKP perlu mengagregasi dan/atau memperdalam lingkup auditnyauntuk bisa memberikan assurance bahwa kegiatan yang dilakukan oleh obyektelah efektif dan efisien. Untuk menyiapkan kapabilitas tersebut, SDM yangtelah dibekali dengan pengetahuan teknis melalui pendidikan dan pelatihanwajib dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilan untuk memahamisubstansi permasalahan pengawasan sesuai dengan bidang organisasi yangakan dilakukan pengawasan.Audit kinerja BPKP selama ini juga mengandung baik unsur assurance maupununsur consultancy. Unsur consultancy ditunjukkan oleh rekomendasi perbaikanyang dihasilkan dari tugas assurance, yaitu audit. Namun rekomendasiperbaikan ini masih baru dilembagakan dalam Renstra 2015–2019 melaluipewajiban unit operasional menghasilkan rekomendasi strategis.Pengembangan rekomendasi strategis ini menjadi inti dari pemberian jasa
consultancy, dalam hal ini policy advice dari kegiatan assurance. Untuk dapat
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menghasilkan policy advice dari kegiatan assurance memerlukan penerapanmetodologi yang tepat dalam perencanaan audit, sinerji dan koordinasipengolahan hasil audit untuk menghasilkan ouput audit berupa policy advicedimaksud.Selain hasil dari kegiatan assurance, peningkatan kualitas jasa advisory jugadapat menghasilkan rekomendasi dari pendidikan dan pelatihan (diklat),pemberian bimbingan ahli dan bimbingan teknis, yang dapat memampukanSDM KLPK untuk melaksanakan fungsi dasarnya. Fungsi dasar dimaksudmencakup pengelolaan keuangan (termasuk penyusunan laporan keuangan)pengembangan sistem, pelaksanaan audit, penyelenggaraan sistempengendalian intern, bahkan pelaksanaan audit oleh SDM APIP.Peningkatan kualitas ini memampukan BPKP bukan hanya untuk melakukankegiatan assurance di atas, namun juga memberikan rekomendasi bahwa SDMyang mendapatkan jasa consultancy tersebut telah dapat melaksanakan tugastekni atau tugas substantif yang didapatnya. Pusdiklat Pengawasan, misalnya,setelah mendiklatkan SDM APIP, perlu memberikan rekomendasi bahwa anakdidiknya telah mampu melaksanakan audit sesuai dengan peran fungsionalyang diperolehnya dari diklatwas. Hal yang sama bagi unit direktorat teknisatau perwakilan, dalam melakukan konsultasi dan jasa advisory lainnyadiharapkan bermuara pada pemberian rekomendasi kepada unit organisasipenerima jasa consultancy tersebut.Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan padapemberian assurance dan consultancy pada kegiatan lintas bidang dalamsasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 dengan dimensi3 : 4 : 1 masing-masing untuk dimensi pembangunan manusia, pembangunansektor unggulan, dan pembangunan tata kelola dan reformasi Birokrasi. BPKPdiharapkan menganalisis secara mendalam dan komprehensif dan proaktifmasalah strategis terkait dengan risiko, pengendalian dan proses governancedalam pencapaian sasaran pembangunan dimaksud.
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b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKPPenataan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan diarahkan untukmemperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan terkait denganpeningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan serta kapasitas unitpendukung lainnya. Penataan kelembagaan dilakukan untuk menyesuaikandengan pencapaian visi, misi dan kinerja pengawasan dengan pokok kegiatansebagai berikut:
- Mengakomodasi perubahan perbaikan business process terkait denganpengawasan pembangunan nasional dan pemberian rekomendasipengawasan yang lebih bersifat strategis. Penyesuaian kelembagaandilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi terkait dengankedeputian dan unit perwakilan dalam bentuk penyesuaian strukturperencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan;
- Mengakomodasi peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitas terkaitdengan pembiayaan pengawasan dilakukan dengan memperbaiki strukturorganisasi dalam bentuk penyesuaian unit perencanaan dan penganggaran;
- Mengakomodasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasandilakukan dengan optimalisasi dan pemberdayaan SDM pengawasan sesuaidengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam bentuk perbaikansistem terkait dengan perekrutan, pola pengembangan kompetensi dankarir, penghargaan dan promosi serta pengisian dan penempatan jabatan;dan
- Melembagakan proses bisnis yang lebih baik dan profesional dalam bentukpengembangan budaya organisasi untuk meningkatkan independensi,obyektivitas, komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pihaklainnya diluar organisasi.

c. Manajemen Kinerja dan AkuntabilitasManajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan danpengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1)tersedianya pengukuran kinerja pengawasan yang lebih akurat; (b) tersedianya
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alat analisis penggunaan sumber daya pengawasan yang lebih komprehensif;dan (3) tersedianya media akuntabilitas perencanan dan pelaksanaanpengawasan yang lebih baik.Dengan ketiga sasaran tersebut maka manajemen kinerja dan akuntabilitasdilakukan dengan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis TI yangdikenal dengan Integrated Performance Management System atau IPMS. IPMSini diharapkan dapat merekam jejak rencana dan realisasi kinerja, realisasipenggunaan sumber daya pengawasan, dan merekam capaian kinerjapengawasan dengan real time online.IPMS ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi perencanaan pengawasan yangterintregrasi dengan pengembangan knowledge management atas hasil-hasilpengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, informasipengawasan dapat diketahui sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dantindak lanjut hasil pengawasan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan penggunajasa BPKP, sistem perlu dilengkapi pula dengan analisis atas ketepatan waktupenyampaian hasil pengawasan dan media untuk merekam respon kepuasan
satkeholder atas penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan.Sistem IPMS diharapkan membantu Satuan Kerja menyediakan laporanmonitoring kepada Kepala BPKP tentang pencapaian kinerja (capaian output)secara bulanan. Monitoring output ini bukan sekedar memberi laporan kepadaKepala BPKP, namun juga menjadi media evaluasi bagi unit kerja untukmemastikan target kinerjanya tercapai. Pencapaian kinerja outcome menjaditanggung jawab deputi. IPMS diharapkan dapat menyediakan bahanpenyusunan Laporan Deputi kepada Kepala BPKP tentang capaian outcomepengawasan yang dilakukan secara berkala.

d. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan

Penyelenggaraan IPMS di atas dapat digunakan untuk mengukur efisiensipemanfaatan sumber daya pengawasan dan mengukur efektivitas pencapaiantujuan dan misi BPKP. Oleh karena pengembangan IPMS harus diprioritaskan,karena selain dapat digunakan untuk mengukur efisiensi, juga dapat digunakan
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untuk meningkatkan efisiensi baik intra maupun antar unit organisasi BPKP,termasuk dalam memastikan optimalisasi alokasi anggaran pada pengawasanprioritas.
Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dipermudahdengan penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) pengawasan. Untuk itu, dalamperencanaan dan penganggaran pengawasan di masa mendatang, SekretariatUtama wajib menyusun SBK, untuk diterapkan paling tidak dalam perencanaandan penganggaran tahun 2017.

3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya OrganisasiPenguatan ini diarahkan untuk memenuhi elemen 5 dan elemen 6 IACM dalampengembangan hubungan organisasi dan budaya dan struktur tata kelola. Strukturtata kelola diharapkan mengefektifkan terpenuhinya kepentingan para stakeholderdengan sasaran: (1) adanya reviu bahwa rencana kerja pengawasan BPKP telahberbasis risiko; (2) adanya reviu terhadap kecukupan anggaran dan ketepatanstruktur organisasi; (3) dan adanya komunikasi hasil pengawasan BPKP kepadakantor kepresidenan.
a. Hubungan Kerja dengan BPK RIPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur perlu menjalin hubungan kerja denganPerwakilan BPK RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangannegara/daerah yang akuntabel, antara lain dengan mengomunikasikan kepadaBPK kondisi penyelenggaraan SPIP. Pemaparan kondisi penyelenggaraanpengendalian intern pemerintah ini, selain dapat memberi guidance kepadapemeriksa BPK terhadap lingkup pemeriksaannya, juga menambah leveragepembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP. Dengan hubungan kerja ini,selanjutnya diharapkan menjadi sarana perbaikan tata kelola pemerintahanyang lebih efektif dan efisien untuk tujuan keberhasilan pembangunan nasionaldan kemajuan bangsa.
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b. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi Pereviu LainnyaSinerji dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkan
coverage dan kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugaspengawasan pada bidang prioritas sesuai dengan keahlian dan kewenangan.Sinerji dan koordinasi dengan APH diarahkan untuk menindaklanjui hasilpengawasan investigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi tindakpidana korupsi. Koordinasi dengan instansi lainnya dengan DPRD dan lembagaassesor lain dalam menilai kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikan pemahaman atasperan dan fungsi BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun2014 sehingga pelaksanaan pengawasan dan berjalan efektif.

c. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP

Penguatan tata kelola tidak lepas dari stakeholder intern Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur. Budaya organisasi yang unggul di Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur dibentuk oleh nilai positif yang diyakini dan dipraktekkanoleh setiap individu di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Nilai-nilai unggul Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berupa profesional,integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen danresponsibel disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata pioner atauperintis. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dikenal unggul dalam merintisdan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaankeuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.Untuk memelihara keberlanjutannya, nilai-nilai dalam PIONIR ini wajibdilaksanakan secara integral dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Untukmemastikan pelaksanaannya, praktis nilai ini perlu dipastikan secara konsistendengan operasionalisasi pelaksanaan etika pengawasan dalam Kode Etik.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Timur yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaranprogram dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dankerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.
A. Target Kinerja

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerjasasaran strategis (impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasarankegiatan (output). Sebelum dibahas mengenai ketiga kinerja, akan diuraikan terlebihdahulu mengenai pengukuran kinerja.
1. Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaanpencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuanpengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitaspengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan olehPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk dapat mengetahui sejauh mana rencanadalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalammenghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidaktercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerjasasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwapengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harusmenunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untukmencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalamrangka mencapai sasaran strategis.



70

`

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan,harus ditetapkan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengantarget kinerja. Secara spesifik, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yangdirencanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikator kinerjanya1. Target-targetkinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukandengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkandalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupunkegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah
Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART.Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalamProfil Pengukuran Kinerja BPKP.

2. Target Kinerja Sasaran Program

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Timur. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin daridampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yangdiselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalanpencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisinyata pada tahun 2019 untuk tiga sasaran strategis BPKP sebagaimana terinci padaTabel 4.1.
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome

Satuan Target1 Tersedianya informasi hasilpengawasan dalam mencapaiperbaikan tata kelola, perbaikansistem pengendalian internpengelolaan keuangannegara/daerah dan peningkatankepabilitas APIP

Persentase Tindaklanjut hasil pengawasan % 30
Peningkatan maturitasSPIP = 3 % 85PeningkatanKapabilitas APIP padalevel 3 % 85

1Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome

Satuan Target2 Tersedianya dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknislainnya dalam mencapai kepuasanlayanan
Kepuasan layananBidang Tata Usaha Skalalikert 7

3 Termanfaatkannya aset secaraoptimal dalam mencapai kepuasanlayanan pegawai Kepuasan layananpenyediaan saranaprasarana Skalalikert 7
Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atasakuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaanpenyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan internpemerintah, sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut dapat dilihatpada Tabel 4.2 di atas. Sementara itu program kedua dan ketiga terkait dengantersedianya dukungan manajemen dan tersedianya sarana prasarana untukmendukung kegiatan pengawasan.

3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai denganterlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitaspengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional;pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasanintern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat sepertipada Tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Output

Satuan Target
2015

Target
2016

Target
2017

Target
2018

Target
20191 Tersedianyainformasi hasilpengawasan dalammencapaiperbaikan tatakelola, perbaikansistempengendalian internpengelolaankeuangan

RekomendasiHasilPengawasan Rekomendasi 181 291 291 291 291
RekomendasiPembinaanPenyelenggaraan SPIP

Rekomendasi 2 44 44 44 44
RekomendasiPembinaan Rekomendasi 2 10 10 10 10
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Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Output

Satuan Target
2015

Target
2016

Target
2017

Target
2018

Target
2019negara/daerah danPeningkatankepabilitas APIP KapabilitasAPIP2 Tersedianyadukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnyadalam mencapaikepuasan layanan

LaporanDukunganManajemenPerwakilanBPKP
Laporan 60 80 80 80 80

3 Termanfaatkannyaaset secara optimaldalam mencapaikepuasan layananpegawai
Tersedianyasarana danprasaranaBPKP

Unit 2 2 2 2 2

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, targetoutput pengawasan sebesar 185 rekomendasi dapat dijelaskan sebagai berikut.Tabel 4.3. Tabel Target Output per bidang
No Bidang Target

2015
Target
2016

Target
2017

Target
2018

Target
2019

1 Instansi PemerintahPusat 16 87 87 87 87
2 AkuntabilitasPemerintah Daerah 16 89 89 89 89
3 Akuntan Negara 34 84 84 84 84
4 Investigasi 119 81 81 81 81
5 Ad Hoc 0 4 4 4 4TOTAL 185 345 345 345 345

Bidang IPP dengan target tahun 2015 sebesar 16 diusulkan berdasarkan jumlah direktoratpada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman kecuali Direktorat Fiskal dan investasiserta Deputi Polhukkam dan PMK. Target Bidang APD tahun 2015 sebesar 16 berdasarkanintensitas pemda yang menjalin kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Target Bidang AN dan Bidang Investigasi berdasarkan korporasi dan kasus yang dapatdilaksanakan sesuai kapasitas SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
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Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskandalam Renja tahunan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran programpengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.
4. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi isu sentraldalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelolapemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baikjangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelolapemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi padapeningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnyaaspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan,dan partisipasi masyarakat.Konsep good governance di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapatdesakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dantidak efektif (bad government). Untuk mengatasi hal ini, negara perlu membagikekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (private sector) danmasyarakat sipil (civil society). Interaksi di antara ketiga aktor ini dalam mengelolakekuasaan dalam penyelenggaraan pembangunan disebut governance. Interaksidimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (equality) diantara aktor-aktorterkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, danlain sebagainya dapat terwujud.Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan good governance belummampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalampenyelengaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peranpemerintah sebagai aktor kunci (key actor) pembangunan cenderung berkurangdikarenakan pembagian peran dengan swasta.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorongperluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan, yaitu denganterbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
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yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip governancedalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasiketerbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) di BPKP.Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupayamemantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala areaperubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupunperubahan mind set dan culture set. Reformasi birokrasi diharapkan dapatmenciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehinggakualitas pelayanan BPKP kepada stakeholders akan meningkat.1) SasaranSasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah(i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii)meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii)meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayananpublik.2) Arah Kebijakan dan StrategiUntuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan danstrategi sebagai berikut:(1) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di antaranyamelalui pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;(2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;(3) Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasanpelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan(4) Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatanpengawasan oleh masyarakat.
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Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga ikut mendukung ketercapaianindikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan diBPKP seperti disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini.
Tabel 4.4Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
No. Isu/

Kebijakan Nasional
Kebijakan dalam

Renstra
Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

1 PembentukanPusat PelayananInformasi danDokumentasi(PPID) dalamrangkaKeterbukaanInformasi Publik

PembentukanPPID pada setiapunit organisasi % PPID di Perw.BPKP 100% 100% 100% 100% 100%Kerjasama denganmedia massadalam rangkapublic awarenesscampaign (PAC)
% unit kerja yangmelaku-kankerjasama denganmedia massa 20% 40% 60% 80% 100%

Publikasi semuaprosesperencanaan danpenganggaran kedalam website unitkerja BPKP
% unit kerja yangmempu-blikasiproses perencanaan& penganggaran 30% 60% 100% 100% 100%

Publikasiinformasipenggunaananggaran
% unit kerja yangmempublikasipenggunaananggaran 30% 60% 100% 100% 100 %
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Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
No. Isu/

Kebijakan Nasional
Kebijakan dalam

Renstra
Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

1 Penciptaanruang-ruangpartisipasi dankonsultasi publik
Pembentukanforum konsultasipublik dalamperumusankebijakan

Pelaksanaan forumkonsultasi publik 0% 0% 10-0% 100% 100%
Pengembangansistem publikasiinformasi proaktifyang dapat diaksesdan mudahdipahami

% unit kerja yangmemiliki sistempublikasi informasidan mudahdipahami
0% 0% 100% 100% 100%

Pengembanganwebsite yangberinteraksidenganmasyarakat
Kepemilikanwebsite yanginteraktif 50% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi target Perwakilan BPKP adalahuntuk mendukung Renstra BPKP Pusat.
No. Isu/

Kebijakan Nasional
Kebijakan dalam

Renstra
Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

1 PenyusunanGrand Design danRoad MapReformasiBirokrasi
Penyusunan GrandDesign dan RoadMap ReformasiBirokrasi BPKP

Tersusunnya GrandDesign dan RoadMap ReformasiBirokrasi BPKP 100% 100% 100% 100% 100%
2 PenataankelembagaaninstansiPemerintah yangmencakuppenataan fungsidan strukturorganisasi

Melakukanrestrukturisasiorganisasi dan tatakerja instansiuntuk rightsizingdi dasarkan padasasaran dankebijakan RPJMN

% tersusunnyastruktur organisasidan tata kerja yangproporsional, efektif,efisien
100% 100% 100% 100% 100%

3 Penataanketatalaksanaaninstansipemerintah
Penyederhanaanproses bisnis danpenyusunan SOPutama khususnyayang berkaitandengan pelayanankepadamasyarakat

% SOP utama telahtersusun sesuaidengan proses bisnisorganisasi 100% 100% 100% 100% 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan dalam
Renstra

Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

4 Penerapan SPIP Percepatanpenerapan SPIP disetiap unitorganisasipemerintah
% jumlah unit kerjayang menerapkanSPIP 100% 100% 100% 100% 100%

5 Akuntabilitaspengelolaankeuangan negara Penyusunanlaporan keuanganyang akuntabeldan sesuai denganSAP
Opini WTP BPKP 100% 100% 100% 100% 100%

6 Sistem seleksi PNSmelalui CATSystem Penerapan sistemseleksi berbasisCAT system % penggunaan CATsystem 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pengembangandan penerapan e-Government Pengembangandan penerapan e-Government % jumlah unit kerjayang membangundan menerapkan e-Government 40% 55% 65% 75% 90%
8 Penerapan         e-Arsip Penerapan e-Arsipdi BPKP % unit kerja yangtelah menerapkanmanajemen arsipsecara lebih efektif

8% 20% 40% 60% 80%
9 PenyelenggaraanSistemAkuntabilitasKinerja Aparatur

Penerapan sistemakuntabilitaskinerja instansipemerintahberbasis TI
% penerapan SAKIPyang berbasis TI 20% 40% 60% 80% 100%

Penyusunan LAKIPyang berkualitas LAKIP BPKPmemeroleh   nilai A 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan dalam
Renstra

Indikator Sasaran

1 Pembentukan unitpengaduanmasyarakat yangberbasis TI
Penerapanmanajemenpengaduanberbasis TI yangefektif pada setiapunit pelayananpublik

% unit pengaduanmasyarakatberbasis TI 50% 100% 100% 100% 100%

2 Membangunsistempengelolaan danlayanan informasipublik yang andaldan profesional
Mengembangkansistem publikasiinformasi proaktifyang dapat diakses,dengan bahasayang mudahdipahami

% unit kerja yangmemiliki sistempublika-si informasiproaktif yang dapatdiakses, dan mudahdipahami
100% 100% 100% 100% 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan dalam
Renstra

Indikator SasaranMengembangkanwebsite yangberinteraksidengan masyarakat
% unit kerja yangmemiliki websiteyang interaktif 100% 100% 100% 100% 100%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasidalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungandibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalam menyusun kerangkapendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yangdicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan BPKP diperoleh dari sumberAPBN. Jumlah anggaran tahun 2015 dan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan daritahun 2016-2019 disajikan pada Lampiran 1 Renstra ini. Dalam Lampiran tersebut,output kegiatan yang menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuat meratadengan pertimbangan bahwa sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih incremental.Perhitungan anggaran tahunan tetap mengikuti kebijakan umum penganggaran yangditetapkan.
Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2015-2019 harusmemerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasil pengawasanyang ditargetkan, dan ketersediaan dana. Ketersediaan dana APBN relatif meningkatsecara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah sebesar 5%, maka alokasi anggaran perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timurdapat diprediksi sebagai berikut:
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Tabel 4.8. Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TimurTahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)Program 2015 2016 2017 2018 2019Pengawasan, SPIP, APIP 6,469.86 6,793.36 7,133.02 7,489.67 7,864.16Dukungan Manajemen 1,594.74 1,674.48 1,758.20 1,846.11 1,938.42Sarana Prasarana 1,286.50 1,350.83 1,418.37 1,489.28 1,563.75
Total 11,366.10 11,834.67 12,326.59 12,843.06 13,385.33Sumber Data: RKA/KL 2015 dan proyeksi.
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BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 merupakandokumen perencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangandan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi rancangan kerja yang memberikanarah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap unit organisasi dilingkungan BPKP.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai auditor internal pemerintah RI berkelasdunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasionaldi Wilayah Jawa Timur adalah impian sekaligus leverage (daya ungkit) peningkatan kualitaspengawasan intern sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja keuangan danpembangunan, yang pada akhirnya terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untukberubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersama dari seluruhpegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur baik pimpinan maupun pegawai fungsionaldalam seluruh tingkatan.
Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat dalamsetiap kegiatan dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dan kualitaskarakter sebagai auditor berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahamikemana arah pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ke depan.
Seluruh pimpinan dan pegawai BPKP diharapkan hadir menjadi wakil pemerintah di bidangpengawasan, selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya. Pengawasan yang dapat memberi output assurance dan output
consultancy kepada Presiden dan kabinetnya sehingga keseluruhan Pemerintah dapatmemastikan pencapaian Enam Sasaran Pokok Pembangunan yang dirancang sebagaiindikator peningkatan kesejahteraan rakyat.
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