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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Nusa
Tenggara Barat ini merupakan bentuk
pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh
kegiatan dan proses yang diperlukan dalam
mongoordinasikan dan menyelaraskan seluruh
tindakan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2015–2019 ini merupakan upaya proaktif
sebagai tindak lanjut atas Renstra BPKP 2015–2019
yang berisi seluruh komponen Renstra sesuai

peraturan yang berlaku dan fokus pada dukungan penuh atas pencapaian Visi
Misi BPKP baik dalam melaksanakan arah pengawasan yang telah digariskan
di tingkat pusat maupun pengawasan bernuansa regional atas pengawasan
program pembangunan yang dilakukan daerah. Seluruh pengawasan yang
bersifat regional ini tentu juga dalam koridor arah kebijakan pusat, sehingga
mampu mewujudkan sinergi penyampaian informasi baik berasal dari daerah
maupun dari program atau kegiatan pemerintah pusat.

Dapat dikatakan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
merupakan Visi BPKP dengan locus regional Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Oleh karenanya, Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-
2019, “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional di Wilayah Nusa Tenggara Barat” merupakan kondisi yang
diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk
melaksanakan setiap kegiatan dengan mengarah pada standar kualitas kelas
dunia. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat juga
siap mendukung upaya peningkatan Kapabilitas APIP BPKP sebagai Aparat
Pengawasan Intern RI berkelas dunia, yaitu minimal berada pada level 3 atau
level Integrated pada tahun 2019.
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BAB I

PENDAHULUAN

Rencana strategis mengindikasikan bagaimana suatu organisasi akan dibawa pada masamendatang. Renstra yang merupakan perencanaan jangka menengah dan merupakanbagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menunjukkanperspektif ke depan yang tercermin dari Visi yang ditetapkan dan sudah seharusnyamenjadi acuan dalam perencanaan tahunan.
Perjalanan SAKIP yang telah dirintis sejak Tahun 1999 ini memang harus lebih diakselerasidalam hal implementasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu hal yang positif bagikemajuan SAKIP di Indonesia, ketika terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Setiap instansi wajib  menyusunRencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Penyusunan Renstraberpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.
Pergeseran dari Inpres 7 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak sekedar penguatan dari sisiregulasi, namun lebih pada tujuan penyatuan akuntabilitas kinerja dan keuangan yangsebelum terbit undang-undang ini kurang optimal terutama dalam menjalankan programpembangunan yang sudah kita kenal sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapaisasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menjadi  satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalamjangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan  masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
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RPJMN tahun 2015 – 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025 memasuki tahapan ketiga,diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaiandaya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dansumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimanadisebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintahselalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratisdan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memerkuatkehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.
Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas Perwakilan BPKP Provinsi NusaTrenggara Barat telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruhkegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atasakuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b)pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraanpemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporankeuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untukpeningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerahdan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakandua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern danfungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakannasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah danpembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku
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Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b)fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama denganaparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah danakuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/ataukegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggarannegara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusatdan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b)pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asetnegara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalianintern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya danprogram/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan danpelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaranpembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, auditperhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upayapencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerjapemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansipenyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan badan lainnya.
A. Kondisi Umum Pembangunan Di Nusa Tenggara Barat

Pembangunan diberbagai bidang di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada bidang-bidang pembangunan Nawa Cita perlu mendapat pengawalan khusus agar mampumendukung prioritas pembangunan yang sedang digalakkan Pusat. Uraian berbagaipembangunan Bidang Nawa Cita di Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagaiberikut:
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Pendidikan
Angka buta huruf usia 15 tahun ke atas memperlihatkan penurunan angka, yaitu 17,60persen pada tahun 2010, 16,51 persen pada tahun 2011, 16,32 persen pada tahun 2012,12,81 persen pada tahun 2013 dan 10,37 persen pada 2014. Dilihat dari jenis kelaminperempuan memiliki angka buta huruf lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2010angka buta huruf perempuan sebesar 20,60 persen, laki-laki 12,06 persen, tahun 2011angka buta huruf perempuan sebesar 18,69 persen, laki-laki sebesar 9,87 persen, tahun2012 angka buta huruf perempuan sebesar 20,83 persen, laki-laki sebesar 11,26 persen,pada tahun 2013 angka buta huruf perempuan sebesar 16,28 persen, laki-laki sebesar9,02 persen dan pada tahun 2014 angka buta huruf perempuan sebesar 13,54 persen,laki-laki sebesar 6,9 persen. Hal ini menunjukkan perempuan masih sedikit tertinggaldibanding laki-laki dalam membaca dan menulis. Kondisi ini terjadi hampir di seluruhkab/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka buta huruf tersebut masih relatiftinggi, sehingga diharapkan pada tahun 2019 angka buta huruf di semua kabupaten/kotadi wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditekan ke angka serendah mungkin.

Kesehatan
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dalammeningktkan kesejahteraan penduduk. Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi NusaTenggara Barat diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatandan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lainsebagainya.
Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki angka usia harapanhidup di bawah rata-rata Provinsi yakni 70,10. Angka usia harapan hidup di atas rata-rata Provinsi di antaranya, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Bima.
Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu merupakan salah satuupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, secara umum dapat dilihat dari Indeks PembangunanManusia (IPM). Dimana IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan
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menggunakan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yangdiukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan yangdiukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (denganbobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), serta suatustandar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan(PPP Rupiah).
IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat selama lima tahun terakhir menunjukkanadanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, nilai IPM Provinsi NusaTenggara Barat selalu lebih rendah dari nilai IPM nasional. Pada tahun 2008 berada padaangka 64,12 dan pada tahun 2012 naik menjadi 66,89, lebih rendah dari nilai IPMnasional 73,29. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Nusa TenggaraBarat secara rata-rata masih di bawah nasional.
Peningkatan nilai IPM ditentukan oleh perbaikan nilai komponen pembentuk IPM. AngkaHarapan Hidup meningkat dari 61,50 tahun pada tahun 2008 menjadi 62,73 tahun padatahun 2012 menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Nusa TenggaraBarat. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat sebagai gambaranperbaikan derajat pendidikan masyarakat. Daya beli masyarakat Nusa Tenggara Baratjuga meningkat sebagai wujud perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

Perlindungan SosialPerkembangan perekonomian di Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari perkembanganekonomi nasional dan dunia. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NusaTenggara Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengentasan kemiskinan diNusa Tenggara Barat telah dilakukan dengan beberapa pendekatan program/kegiatan.Sejak tahun 2011 program penanggulangaan kemiskinan antara lain dilakukan denganprogram MDGs yang difokuskan pada goal 1 (Menanggulangi Kemiskinan danKelaparan). Pada tahun 2013 kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dilengkapi pula lewatprogram Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia(MP3KI) yang diintegrasikan dengan Program Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagai langkah awal, pada tahun 2013
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dilakukan rekonsiliasi dengan menetapkan lokasi Quickwins di beberapa Kab/kota untukTahun 2014.
Angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2010-2014menunjukkan kecenderungan menurun. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan padatahun 2010 tercatat sebesar 1.009.352 jiwa (21,55 persen), tahun 2011 tercatat sebesar900.753 jiwa (19,73 persen), tahun 2012 tercatat sebesar 852.156 jiwa (18,63 persen),tahun 2013 tercatat sebesar 843.664 jiwa (17,97 persen) dan pada tahun 2014 menjadi1.820.818 jiwa (17,24 persen). Kondisi ini menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barattermasuk kelompok provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (12,49 persen). Jika dianalisis persebarannya menurut wilayah perkotaandan perdesaan, hingga tahun 2014, 63 persen lebih penduduk miskin Nusa TenggaraBarat tinggal tersebar di perdesaan.

InfrastrukturPembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan,meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akanmembuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan sektor industri & usaha kecilmenengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatankesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
Infrastruktur jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 mencapai 2.444,16Km yang meliputi jalan kewenangan Nasional dan Provinsi. Jalan Nasional di NusaTenggara Barat dengan kondisi mantap sepanjang 438,65 Km (72,88%), jalan mantapkewenangan Provinsi sepanjang 551,28 Km (29,92%). Hal ini menunjukkan bahwauntuk infrastruktur jalan masih ada yang belum dalam kondisi baik, selain itu beberaparuas jalan utama di Nusa Tenggara Barat juga sering terjadi kemacetan akibat kapasitasjalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurunwaktu satu tahun terakhir ini juga laju kerusakan ruas jalan melebihi dari upayapeningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya volume lalu lintaskendaraan.



7

`

Kemacetan jalan juga diperparah dengan tidak optimalnya pengaturan Ruang Milik Jalan(RUMIJA) dengan banyaknya bangunan yang berdiri melanggar batas, pasar tumpah,pedagang kaki lima, serta tingginya pertumbuhan kendaraan dalam lima tahun terakhirini terutama kendaraan pribadi. Rata-rata terjadi peningkatan mencapai 10% setiaptahun. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga belum berimbang dan masihjauh dari kondisi ideal. untuk itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selalumemprioritaskan peningkatan jalan dan jembatan dan pembangunan jalan dan jembatanbaru menuju daerah-daerah yang strategis, serta terus berupaya meningkatkan kualitasjalan yang ada.
Dari gambaran kondisi jalan dan jembatan di Nusa Tenggara Barat saat ini terlihatbahwa jika tidak dilakukan antisipasi ke depannya akan berdampak kepada lamanyawaktu tempuh kendaraan yang akan berakibat kepada “ekonomi biaya tinggi” yang padaakhirnya akan membuat tingginya biaya pengangkutan barang sehingga dapatmelambungkan harga barang yang tentu saja akan mempengaruhi sektor perekonomian.Selain itu juga lamanya waktu tempuh akan berpengaruh kepada kualitas produk-produk hasil pertanian yang diangkut melalui transportasi darat.
Angkutan umum memang masih menjadi pilihan masyarakat, selain biaya yang masihterjangkau, juga karena lebih aman dan banyak pilihan. Dari data yang ada angkutandarat masih menjadi pilihan utama, walaupun terjadi penurunan. Di sisi lain penggunaanangkutan udara terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Harga tiket yang sangat kompetitifdiperkirakan menjadi pemicu utama masyarakat beralih ke jenis angkutan inidibandingkan dengan menggunakan angkutan darat (bus), walaupun masih perluanalisis lagi, banyaknya masyarakat yang menggunakan pesawat untuk berpergian bisamenjadi indikasi awal adanya perbaikan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, untuk angkutan barang, angkutan laut dan darat menjadi pilihan utama,jika dihubungkan dengan aktivitas bongkar-muat dan ekspor-impor memang sebagianbesar melalui jalur laut dan darat.
Angkutan udara di Nusa Tenggara Barat kini mulai menunjukkan peningkatan aktivitas,terutama di Bandara Internasional Lombok (BIL) Praya, merupakan Bandara
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Internasional yang dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus 330.Meningkatnya pariwisata di Lombok dan Sumbawa memberikan lonjakan aruspenumpang dan barang yang cukup signifikan.
Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan masihberlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2009 – 2019, yang dijabarkan dalam kawasan andalan provinsi guna perencanaanpemanfaatan ruang termasuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai denganperuntukannya.

Ketahanan Pangan
Penetapan Nusa Tenggara Barat sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaanpotensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadahhujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering.
Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubijalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya dilakukan untukmengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secarakeseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa,penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petanimengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

B. Kondisi Umum Ruang Fiskal di Nusa Tenggara Barat
Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratmeliputi pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, RetribusiDaerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yang dikelolaPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), DanaAlokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(DBHBP).
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Struktur pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwasumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 17,27 persen per tahunselama 2010-2014. Sementara, sumbangan pendapatan transfer terhadap pendapatandaerah rata-rata sebesar 81,12 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebutmenegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untukmengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Dengan demikian, tantanganpengelolaan pendapatan daerah periode 2015-2019 adalah perlunya optimalisasi PADsebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskaldan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerahterhadap PAD adalah sebesar 55,13 persen per tahun, rata-rata sumbangan RetribusiDaerah terhadap PAD adalah 10,31 persen per tahun, Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan 5,86 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 28,69 persenper tahun. Struktur PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2014 tersebutmengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkahyang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah peningkatanpenagihan pajak, sosialiasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasimasyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pendataan dan penagihan pajakkendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Kondisi Umum Pengelolaaan Aset/keuangan di Nusa Tenggara Barat
Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat beberapawaktu yang lalu yang melibatkan para pimpinan daerah tentu menjadi pekerjaan rumahyang berat dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih.
Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, BPKP bekerja sama denganKPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada 33 provinsidan beberapa kabupaten/kota, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsiberupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkaratindak pidana korupsi.

D. Kondisi Umum Governance di Nusa Tenggara Barat



10

`

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Barat melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) padaKanwil Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemda (K/L/Pemda).Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran2011 sampai dengan tahun anggaran 2014, dari 11 Pemerintah Kabupaten/Kota danPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 9 atau81,82% pemda memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 2 pemda atau18,18% pemda memeroleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Opini WTP dari BPK atas LK Pemda Tahun Anggaran 2011 – 2014 menunjukkanpeningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan sebagaimana terlihat padaPeraga 1.1.
Peraga 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadipeningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kenaikan opini WTP, ataukualitas akuntabilitas pelaporan keuangan negara, terjadi di tingkat pemerintahprovinsi kemudian di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Masih terdapat 2 pemerintahkabupaten yang belum memeroleh opini WTP disebabkan oleh kurang andalnya SPIP,belum tertibnya pengelolaan aset daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturandalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraga 1. 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014:
No Nama Pemda Tahun Anggaran

2011 2012 2013 20141 Provinsi Nusa Tenggara Barat WTP WTP WTP WTP2 Kota Mataram WDP WDP WDP WTP3 Kabupaten Lombok Barat WDP WDP WDP WTP4 Kabupaten Lombok Timur WDP WDP WDP WDP5 Kabupaten Lombok Tengah WDP WTP WTP WTP6 Kabupaten Lombok Utara WDP WDP WDP WTP7 Kabupaten Sumbawa WDP WTP WTP WTP8 Kabupaten Sumbawa Barat WDP WDP WDP WTP9 Kota Bima WDP WDP WDP WTP
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No Nama Pemda Tahun Anggaran
2011 2012 2013 201410 Kabupaten Bima WDP WDP WDP WDP11 Kabupaten Dompu WDP WDP WDP WTPPenyebab laporan keuangan tahun anggaran 2014 pemda masih mendapat opini WDP,rata-rata disebabkan:

 Pengelolaan, Penyajian, dan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah BelumMemadai
 Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum Memadai.Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifatpreventif-edukatif di antaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP,penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG,penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran AsosiasiAuditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor ForensikIndonesia (AAFI), pemantauan terhadap transparansi proses PBJ, serta pelaksanaanfungsi ex officio Quality Assurance Reformasi Birokrasi. Kegiatan pengawasan yangbersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatanaudit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, danpemberian keterangan ahli. Kegiatan pengawasan represif ini telah berhasilmengungkap pelanggaran yang diduga merugikan keuangan negara.

E. Permasalahan Pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorongpemerataan pembangunan antar daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Baratmelalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terutama programpengembangan pendidikan melalui Sekolah Gratis, program peningkatan kesehatanmasyarakat melalui Berobat Gratis, program Rumah Murah, program Bantuan HukumGratis, Pembangunan Pertanian, Peningkatan Usaha UMKMK dan beberapaprogram/kegiatan lainya yang mendukung penanggulangan kemiskinan danpengurangan pengangguran.
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Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan Nusa Tenggara Barat yang telahdilaksanakan selain membawa kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, jugamenyisakan berbagai permasalahan yang harus diatasi secara terencana, terukur dantuntas. Permasalahan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat yang harus diatasidalam lima tahun mendatang (2015-2019) adalah sebagai berikut:
Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat terus menurun dari 1,009 juta orang(21,55%) pada tahun 2010 menjadi 900,7 ribu orang (19,73%) pada tahun 2011.Jumlah penduduk miskin terus menurun dari 852 ribu orang (18,63%) pada tahun2012 menjadi 843 ribu orang (17,97%) pada tahun 2013 dan 820 ribu orang (17,24%)pada 2014. Kondisi ini menyiratkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat telahterjadi penurunan jumlah penduduk miskin, baik dari segi jumlah maupun presentase.
Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanianmengindikasikan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian,rendahnya kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani,rendahnya sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untukpermodalan dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsilahan utamanya pertanian yang menyebabkan pengangguran, masih adanyakesenjangan akses pendidikan, kesehatan, yang menyebabkan rendahnya kemampuanSDM terutama generasi muda miskin yang selanjutnya akan menyebabkanpengangguran atau menjadi buruh.
Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 tingkat penurunan kemiskinan di Nusa TenggaraBarat cenderung mengalami pelambatan yang disebabkan oleh tersebarnya pendudukmiskin, belum optimalnya belanja pemerintah daerah, belum sinergisnya kebijakan,program dan kegiatan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, dan belumoptimalnya peran dunia usaha/swasta dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, tantangandalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan efektivitas program dan kegiatanpembangunan berbasis wilayah khususnya daerah perdesaan, daerah pesisir, dandaerah pinggiran sungai dengan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan;
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mengoptimalkan pelayanan publik dengan memperkuat kerjasama SKPD Provinsi danSKPD kabupaten/kota; serta mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha danmasyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan usahamikro, kecil, menengah dan koperasi.
Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 mencapai 2.221.810orang atau 66,63% dari penduduk Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk yangbekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 mencapai 2.094.100 orangatau 97,21% dari total angkatan kerja. Sementara, tingkat partisipasi angkatan kerja(TPAK) meningkat sekitar 1,21 persen dari 65,42 persen pada 2013 menjadi 66,63persen pada 2014. Struktur lapangan pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidakmengalami perubahan. Sektor pertanian, perdagangan, dan sektor jasakemasyarakatan (termasuk pariwisata) masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 mencapai 5,75persen atau naik 0,4 persen dibanding tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka diperkotaan khususnya di Kota Mataram, dan Kota Bima lebih rendah dibanding tingkatpengangguran di kabupaten. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan alamiahpenduduk, arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya pencarikerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk diperkotaan. Di sisi lain, tingkat pendidikan penduduk di perdesaan umumnya relatifmasih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutanterhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan di sektortradisional.
Penyebab utama pengangguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnyajumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja dan tidak sesuainya pendidikan tenagakerja dengan pasar kerja. Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlumendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. Dalam lima tahunmendatang, permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi
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adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yangdicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, (2) tingginyapersentase pekerja di sektor informal, (3) adanya kesenjangan upah diantara kelompokpekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja khususnya keahlian yang dimiliki sebagaiakibat kurangnya pelatihan berbasis kompetensi dan masih adanya mismatch antarakebutuhan pasar kerja dengan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan maupunpelatihan kerja, (5) masih tingginya angka setengah pengangguran.
Pendidikan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah bekerja keras meningkatkan derajatpendidikan penduduk melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan khususnyasekolah gratis. Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belumoptimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalampenyelenggaraan pendidikan.
Kesempatan memperoleh pendidikan di Nusa Tenggara Barat terus meningkat, tetapirata-rata lama sekolah masih rendah, APS juga masih rendah khususnya pada jenjangSLTP dan SLTA. Tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperolehpendidikan yang mencakup pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar;meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkanpartisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan keberaksaraan; meningkatkanpemerataan akses pendidikan.
Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranayang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yangrusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dankualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologiinformasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layananperpustakaan.
Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat dengan masih rendahnya kualitas siswa,pendidik/tenaga kependidikan serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian
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Akhir Nasional belum optimal yaitu masih di kisaran angka 6-7. Ke depan ditargetkandapat mencapai nilai 7 untuk SD/MI dan 7,5 untuk SMP/MTs.
Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasankebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti. Di samping itu terkait dengan keberadaanpendidik/tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kesejahteraan, kualifikasiS1/D4 (mencapai sekitar 70%) dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana saranapendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupunprasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.
Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnyapengembangan pendidikan vokasi, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhankhusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal. Muatan lokalpenting bagi sarana untuk mengolah kekhasan “identitas” sebagai bagian tidakterpisahkan dari watak. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakansubyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadapkebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watakbangsa.

Kesehatan
Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat adalahtingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 111 orang pada tahun 2014.Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi,kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dinimasyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusanrujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB)yang nencapai angka 795 bayi pada tahun 2014 yang disebabkan masalah neonatalseperti asfiksia (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)serta infeksi neonatus; pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang.
Kondisi saat ini adalah masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin,masih tingginya angka kematian bayi, serta masih rendahnya balita yang mendapatimunisasi lengkap. Tantangan ke depan adalah memperkecil persalinan oleh dukun
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bersalin dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anakmelalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenagakesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dankualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalahkesehatan masyarakat yang cukup penting. Tantangan ke depan adalah meningkatkanstatus gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun,meningkatkan pola hidup sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuatkerjasama lintas sektor, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkankualitas kesehatan lingkungan.
Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidakmenular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilakumasyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), danbelum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Tantangan ke depan adalahmeningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko,peningkatan survailans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, danedukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, peningkatan kesehatan lingkungan,penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiap siagaan menghadapi pandemi penyakitzoonotik.
Tantangan ke depan adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi danpendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDMkesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauanyang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.
Jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat tetapi akses masyarakat terhadap fasilitaskesehatan masih rendah khususnya di daerah pedesaan. Tantangan ke depan adalahmeningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaansarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamikakarakteristik penduduk dan kondisi geografis.
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Permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangkameningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan BPJS Kesehatan.Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan akses layanankesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak berkebutuhankhusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya,difabel dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan masihmenghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan programjaminan layanan kesehatan secara umum.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimalpelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggotarumah tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risikoterjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktifdalam gerakan kesehatan masyarakat.
Sarana pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat jika dibandingkan dengan jumlahpenduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasipelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standarpelayanan kesehatan.
Terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalahmasih dominannya pelayanan kuratif yang mengandalkan industri obat dan belumoptimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbalatau jamu tradisional.

Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah tertuangdalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 yang pada intinya mengintruksikankepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pemerintahanpusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender(aspirasi, pengalaman, masalah dan kebutuhan perempuan serta laki-laki) ke dalamproses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta programpembangunan.
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Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuksemua upaya penguatan kapasitas birokrasi dalam kapasitasnya melayani kepentinganmasyarakat. Melalui perspektif gender sangat membantu birokrasi dalam menjalankantata kerja dan tupoksinya. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkankeadilan gender dan perlindungan anak adalah masih lemahnya fungsipengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasidan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik berbagai permasalahanterlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadapperempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasanterhadap anak dan perempuan.
Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatanpublik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal inidisebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan danberpartisipasi di politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakilperempuan di lembaga legislatif.
Dari sisi perlindungan anak permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnyasistem perlindungan anak utamanya terhadap anak yang rentan (kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perludilakukan adalah melakukan pencegahan, penanganan dan pengurangan resikoterhadap anak-anak yang rentan sedangkan terhadap anak yang berkebutuhan khususlebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan anakberkebutuhan khusus.
Arus masuk barang dari luar baik dari daerah maupun dari negara lain akanmendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatanpara pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasarinternasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnyakegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angkakemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagikelangsungan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:
Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkalimemerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak padakelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan;
Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalambentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akanmengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;
Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkatpartisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.
Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggukelancaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:
Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurangsosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatanpembangunan di daerah;
Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapanddaerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat danmengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya danlingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
Meningkatnya kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Baratsebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.
Dari beberapa permasalahan tersebut Isu Strategis Daerah dapat diuraikan menjadisebagai berikut:
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Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan,kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya danlingkungan hidup;
Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhioleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar,serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnyaprasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebarantenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidupbersih dan sehat;
Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan danperikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah danpeningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringanprasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginyafluktuasi harga pasar;
Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat permukiman dan pusat-pusatpertumbuhan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disebabkan oleh belummeratanya pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan lingkunganyang menghubungkan antarkabupaten/kota dan antarkecamatan; serta belumterpadunya sistem transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkanseluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan saranaketenagalistrikan;
Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerahsebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah,dan terbatasnya kerjasama antar daerah;
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Belum optimalnya layanan di bidang hukum dan pemerintahan terutama dalammemberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuandan teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdayamanusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budayamasyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergiPemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalampengembangan teknologi dan inovasi daerah;
Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telahmenyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderunganpenurunan daya dukung lingkungan.
Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Potensi wilayah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidakproduktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih bisadimanfaatkan dan ditingkatkan produktivitasnya sebagai kawasan budidaya.Pemanfaatan dan peningkatan produktivitas pada kawasan ini akan memberikandukungan pada program Nusa Tenggara Barat sebagai Lumbung Pangan Nasional.Program lumbung pangan nasional memiliki pengertian bahwa Nusa Tenggara Baratsebagai produsen pangan dan penyedia cadangan pangan nasional, sebagai pusatpengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan danhortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tentu sajapemanfaatan ini harus didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yangdibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Peran yang besar secara nasional yang dimisikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Baratmembutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, khususnya transportasi. Saat ini,sistem transportasi yang ada masih kurang terpadu dan kapasitas moda transportasimasih rendah. Perlu pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi,pengembangan jalan, penambahan dermaga pelabuhan dan terminal peti kemas.
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Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai banyak sungai, baik sungai besar maupunkecil yang selain merupakan potensi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabilapenanganan lingkungan tidak dilakukan dengan cermat, misalnya timbulnya masalahbanjir. Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat inidapat mempertimbangkan perwilayahan DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dandalam pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secaraberkelanjutan.
Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Nusa Tenggara Baratmenghadapi masalah kependudukan yang serius terutama dalam penyediaanpelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaanlapangan pekerjaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalianpertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secaraberkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan.Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud mengindikasikan meningkatnyakembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya dengan kembali menggalakkan Program KB untuk pengaturan kelahiran.
Kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat selama setahun terakhirmenunjukkan kondisi yang terjadi secara umum, dimana peningkatan jumlahpenduduk menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yangbelum mendapatkan pekerjaan (pengangguran).
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lumbung pangan, lumbung energi,dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika antara lain adalah meningkatnya alih fungsilahan, masalah klaim lahan oleh masyarakat, serta meningkatnya spekulasi lahan yangmenyebabkan harga lahan tinggi.
Peran Pengawasan Intern di daerah
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan yang strategiskarena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama,kewenangan pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan untukmelakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi
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pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang saling terkait dalammencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untuk melakukan audittujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapatperhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk melakukanpembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di instansipemerintah.
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BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diuraikan dibab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis,visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumberdaya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat ke satu arah yang sama,yaitu Visi Pembangunan Nasional 20152019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinantertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan suatukomitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Nusa Tenggara Barat”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat ini telah konsisten dengan visi BPKP Pusat dan visi Presiden yang telahberwujud menjadi visi pembangunan nasional.
Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawaiPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat di semua tingkatan untukmelaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secarakhusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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1. Auditor Internal Pemerintah
Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah  yaitu audit interndan auditor pemerintah.
i) Audit Intern

Audit intern atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu padadefinisi 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 NusaTenggara Barat dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberijasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya,pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy yangdiperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untukmengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendaliandan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakanpembangunan nasional, pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untukmenghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.
ii) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah mengacu kepada posisi Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaanPemerintah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. SebagaiAuditor Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratmerupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat danmendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa
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informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sisteminformasi akuntabilitas di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu,Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau delegatee kekuasaanPresiden. Demi kepentingan Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa
consultancy. Jika informasi assurance di atas menunjukkan adanya risikoterhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat berfungsi memberikan rekomendasi perbaikanuntuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalamhal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.
Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karenadituntut mampu mendeteksi berbagai potensi, kelemahan maupunpenyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat harus konsekuen untuk meyakini bahwaalasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi
atestasi terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikanmanajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 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 dari proses/kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratdiharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihaklain yang menciderai penegakan prinsip independensi.
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2. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspekorganisasi dan aspek produk.
i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratwajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasanpengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratantersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagiPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi profesi.SDM Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kompetensiminimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebihmemiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat. Kompetensi yang memungkinkan kemahiranprofesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard

operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dariAAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitasproses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejakperencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan denganmemperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaanpengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (audit risk) untukmelindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.
ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalampengawasan 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 Nusa Tenggara Barat memilikikeahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan
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kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yangberlaku di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping itu,Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mengusahakanpeningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkankemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahamiperubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.Pengelolaan sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalammencapai pengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien sertatercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri,Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsungterhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapanPresiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejikyang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional.Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam audit

charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggungjawab Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan perantersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagaiperaturan yang mendukung peran Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasanintern.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 Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Barat dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparatpengawasan pemerintah lainnya.Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan pada kerangka penilaian Internal

Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas pada level 3 padatahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:
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1) Peran dan jasa pengawasan Perwakilam BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratsaat ini berupa jasa assurance & consulting diarahkan menuju kepada peransebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element).
2) Pengelolaan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkanuntuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasiserta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People Management

Element).
3) Pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalamrencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan stakeholder denganmemperhatikan 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 IPMS untuk kepentingan manajemen hasilpengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan(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 Nusa Tenggara Baratberupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan daerah dalam rangkamewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja(Organizational Relationship and Culture Element).
6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Barat melakukan pengawasan secara independen dengankewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintassektoral. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat aktif untukmelakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern
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dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorongtercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element).
Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa dilakukan dengan penerapan sistempengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuanPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai. Penerapansistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektifdengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitaspenyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristikbahwa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkankebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokoknya, sebagaimedia pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatanpengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulaidilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan
Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat dapat berupa informasi assurance dan/atau consultancy.Informasi assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunyabahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunantelah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumenoperasional manajemen risiko dan governance lainnya. Informasi consultancyberwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitaspengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraan pemerintahandan program pembangunan. Kualitas informasi assurance dan rekomendasistrategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit
(leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahandan program pembangunan.
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3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Terdapat 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 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratdilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunannasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rincidapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkandapat menjadi mitra srategis pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunannasional untuk kesejahteraan rakyat.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penjabaran Visi BPKPyaitu “Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Barat” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015  2019. Hal tersebutdapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapaagenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yangisinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yanglebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yangdilaksanakannya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil peranpenting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadirdalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
Peran penting Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai auditor internalpemerintah yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:



32

`

Auditor Internal Pemerintah  yang Selalu Hadir
Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai padatataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkanoleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikansebagai keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaiauditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawabankepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan danpembangunan pengawasan.
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,beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan olehPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhirnya diharapkan dapatmemberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorongpencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangunsuatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dariperbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupasosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internalPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui tindakanrepresif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantasTindak Pidana Korupsi (TPK).
Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengancara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada
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setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harusditerapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapatdilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkankapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya pentingdi atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesiaakan semakin baik.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun 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 Nusa Tenggara Barat 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 penting dilakukanoleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya ini dilakukan untukmenghindari terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat denganbarang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan untuk memastikan efektivitaspelaksanaan program tersebut.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya
Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upayayang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publikpada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagianmasyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit danberbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar
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kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnyamenurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif parapenyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untukmemberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Misi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan pengejawantahantugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitusebagai pelaksana 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 Nusa Tenggara Baratyang merupakan turunan dari misi BPKP adalah:
1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahandan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Nusa Tenggara Barat;
2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif diWilayah Nusa Tenggara Barat; dan
3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten di Wilayah Nusa Tenggara Barat.
1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu“Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
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dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Nusa Tenggara Barat”. Misi inimengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi serta manfaat Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan internterhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnyayaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.
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 Nusa Tenggara Barat menjadi mitra kerja KepalaKLPK melalui jasa assurance dan consultancy. Jasa assurance mencakuppemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas daripara mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang  mempunyai dayaungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat. Perwujudan peran pengawasan intern tersebutsekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melaluiinformasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitaspencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dansasaran pembangunan nasional. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratharus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinanterjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan
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kurang memadainya  kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahandan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015
 2019.
Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan
assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60Tahun 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, BPKPmelaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannyabanyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi :pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah,maka pada periode 2015  2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasanintern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana programpembangunan nasional 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 Nusa Tenggara Barat akan berupaya meningkatkan kualitasakuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
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Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat mendorong mitra kerjanya untuk memenuhipersyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikanoleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern iniakan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dariBPK.
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.
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Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa programlintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancangdilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat akan memastikan sejauh mana program lintasbidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuandari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawalpencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.
Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah di daerah diarahkanuntuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah danpembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan APIP daerah terkaitpengawalan pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIPmengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait Pemerintah Daerahnyamasing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan internAPIP daerah.
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 Nusa Tenggara Barat berupaya memberi kepastian bahwapenyelenggaraan pembangunan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat telahmemenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapaiSasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015  2019.
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Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dansejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaituprogram atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukanpengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadiprioritas dan perhatian pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunanyaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) danEnam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkantujuan 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 BPKPdiharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerjaprogram pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasiperbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

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 internPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memastikanbahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 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 terhadap
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informasi 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.
2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “MembinaPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di WilayahNusa Tenggara Barat”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjaminpelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuansuatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkansuatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwakegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yanghandal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP.Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaanpenyelenggaraan 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 semua
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personel 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 karakteristikantara 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 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “MengembangkanKapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten diwilayah Nusa Tenggara Barat”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu.Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiappimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkunganpengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkanbudaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budayakendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparatpengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIPsebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugasdan fungsinya.
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2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diWilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Sasaran

Strategis

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah NusaTenggara Barat
Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahandan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat”secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi iniadalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitasinilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan inilinear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya KualitasAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat”.
Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakankondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkanoleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangannegara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikatoruntuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
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Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif diWilayah Nusa Tenggara Barat”.
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.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua
Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Sasaran

Strategis

2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern padaPemerintah Daerah dan Korporasi dan Program PrioritasPembangunan Nasional di Wilayah Nusa Tenggara Barat
Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif di wilayah NusaTenggara Barat” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatifpencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaanpenyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu“Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah
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Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di WilayahNusa Tenggara Barat”.
Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritaspembangunan nasional di wilayah Nusa Tenggara Barat oleh Perwakilan BPKPprovinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyataoleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan olehadanya 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 di Wilayah Nusa TenggaraBarat”.
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 yangterstruktur 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. Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian,lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunannasional di wilayah Nusa Tenggara Barat. Fokus pembangunan nasional yang akanmenjadi prioritas perhatian Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalahprogram pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatanpangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial danpariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:
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a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada PemerintahDaerah dan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah
Tujuan penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Daerah adalah untuk memberikankeyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat akan secara aktif menawarkan antara 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 Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan perannyaakan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untukmeningkatkan kapabilitas SPI korporasi.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Sasaran

Strategis

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintahpada Pemerintah Daerah di Wilayah Nusa Tenggara Barat
Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
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Barat” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaianmisi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintahyang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan internpemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhirtahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnyayaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada PemerintahDaerah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat”.
Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah padaPemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyataoleh APIP Daerah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 yangmencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dariberbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadiindikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan KapabilitasPengawasan 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 kuantitatifpeningkatan kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratmenetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP.Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuatatau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju daritingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektifdengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.
Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan internpemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkunganpengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:
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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; dan
c) 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 NUSA TENGGARA BARAT

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. Di satu sisi, partisipasitersebut wajib dikelola secara baik oleh pemerintah dalam suatu tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimanatertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).
Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawasuatu kegamangan bagi pemerintah, khususnya bagi pimpinan KLPK dengan minimlatar belakang birokrasi. Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasionalPengawasan Intern Pemerintah, diarahkan untuk mengawal Pencapaian SasaranPokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMNberbasiskan pada magnitut dan kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko



dimaksud adalah risiko yang menghambat pencapaian sasaran pembangunannasional.
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 NTB bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaranpembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaranpembangunan 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.
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Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap StrategiPembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjaditanggung jawab APIP Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. FokusBPKP adalah pada program pembangunan yang bersifat lintas bidang, dan fokusAPIP KLPK adalah pada program pembangunan yang hanya menyangkut KLPK.Namun, BPKP mempunyai tanggung jawab untuk membuat APIP berdaya ataumempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan internterhadap program pembangunan tersebut.
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

No Arah Pengawasan PenanggungJawab APIP Lain Keterangan
A. Dimensi Pembangunan Manusia1. Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok Program Pendidikan BPKP NTB APIPterkait Wajib2. Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok Progam Kesehatan BPKP NTB APIPterkait Wajib3. Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok ProgramPerlindungan Sosial BPKP NTB APIPterkait Wajib
B Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan1 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok ProgramKedaulatan Pangan BPKP NTB APIPterkait Prioritas
2 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok ProgramPembangunan Kedaulatan Energidan Kelistrikan

BPKP NTB APIPterkait Prioritas
3 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok ProgramPembangunan Kemaritiman BPKP NTB APIPterkait Prioritas
4 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok ProgramPembangunan Pariwisata danIndustri

BPKP NTB APIPterkait Prioritas
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No Arah Pengawasan PenanggungJawab APIP Lain Keterangan
C Kondisi Yang Perlu1 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Pokok ProgramPembangunan Tata KelolaPemerintahan dan ReformasiBirokrasi

BPKP NTB APIPterkait
D Lingkup Pemerintah Daerah/Korporasi1 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Program dan SasaranKegiatan K/L APIP K/L -
2 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Program dan SasaranKegiatan Pemda APIP Pemda -
3 Pengawasan Terhadap PencapaianSasaran Program dan SasaranKegiatan Korporasi SPI Korporasi _

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. HasilPengawasan yang jelas berupa produk assurance Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat terhadap capaian target kinerja KLPK, atau produk assurance APIPterhadap capaian kinerja unit kolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalamperencanaan dan penganggaran kinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP atau APIP,sesuai dengan lingkup kajiannya, sudah harus sedia dengan rekomendasi alternatiftentang pengarahan alokasi anggaran 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 yang
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menuntut 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 Nusa Tenggara Barat

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk memperjelas tentangupaya yang perlu dilakukan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaranorganisasi. Meskipun peran Perwakilan dituntut aktif dalam memberikan input bagiperbaikan kualitas hasil pengawasan namun seluruh arah kebijakan, strategi,kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sepenuhnya mengikuti Arahkebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang ditetapkanBPKP, dengan uraian sebagai berikut:
Pengawalan atas Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritas karenaadanya isu keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalah perlunyapengamanan 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 nasional perlu  dijawab melalui perumusansasaran pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel 5.1 RPJMN2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasimelalui fungsi pengawasan.
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Kapasitas Fiskal
Ruang 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 dan Malaysia sudah mencapai 9%, India 7%, danCina sekitar 10%.
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 besaruntuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di samping penyelamatandan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada. Meskipunpenerimaan negara terbesar dari penerimaan pajak, namun tax ratio belummaksimal yang pada tahun 2014 baru mencapai 12%. Berdasarkan data OECD, taxratio tersebut masih tergolong rendah.





56

`

berakibat 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 Intern

Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian internditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP padaKLPK dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan, Berkembang,Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasipenyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi(KLPK) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwakegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telahhandal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan denganperaturan perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencariupaya strategis dalam mendorong KLPK dalam 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 empat pemerintah kabupaten/kotamenunjukkan bahwa, nilai maturitas masing-masing instansi pemerintahtersebut masih berada di antara level 2 dan level 3 dengan nilai 1,36; 2,06; 2,26dan 2,68.

b. Kapabilitas Pengawasan Intern
Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitasAPIP menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil
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assessment Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap 11 APIP diWilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa kapabilitas APIP(sampai dengan akhir tahun 2015) masih belum menggembirakan. Sejumlah 4APIP atau 36,36% APIP masih berada pada level 1 (initial), dan 7 APIP atau63,64% berada pada level 2 (infrastructure) dari lima level 5 yang mungkindicapai.
Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaan PejabatFungsional Auditor (PFA). Dari sisi kuantitas auditor secara keseluruhan, jumlahPejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 162 orang, tersebar pada 11 APIPDaerah dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah tersebuthanya memenuhi 29,78% dari kebutuhan formasi auditor sebanyak 544 auditor.Kecilnya jumlah APIP yang berada pada posisi level 3 perlu menjadi perhatiansegenap komponen pemerintah dengan berbagai upaya maksimal gunamewujudkan tata kelola pemerintah 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 Nusa Tenggara Barat akan lebih fokusuntuk melakukan 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.
Memperhatikan peran BPKP NTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang SPIP, BPKP NTB diberi amanat besar dalam melakukanpengawasan intern dan pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat inidieksplisitkan 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 APIP
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lain. 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 NTB sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi danmisi BPKP.
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP NTB menjadi salah satupendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunantata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.Hakekat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan pentingdalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko danmenguatkan sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tatakelola pemerintahan dan aparatur di daerah tidak dapat lepas dari pengawasanintern yang akan diperankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat.
Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiridari strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutifdiharapkan menjadi acuan terutama bagi seluruh jajaran Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat untuk membangun kemitraan dan jejaring
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pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional di Wilayah Provinsi NusaTenggara Barat.
Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalamprogram teknis pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat,Program 06 yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian InternPemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat, untuk pembagian intern tugas pengawasan.
Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalamkurun waktu 20152019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasilpengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatankapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai program-program indikatif untukmewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalamempat butir strategi sebagai berikut:
a) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergipengawasan program pemerintah dan mendukung penguatanpenyelenggaraan SPIP;
b) Pemfokusan 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; dan
d) 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 Provinsi
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Nusa Tenggara Barat menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidahpelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalampelaksanaan operasional pengawasan.
Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal(supporting), yaitu:
a) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat dan ketaatan 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; dan
c) 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 NusaTenggara Barat selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut denganmemanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia..
Program Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan turunandari Program 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 Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkansasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiridari:

3Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014
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1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara danpembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya(Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikanterciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasanoleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupunprogram dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.





Peraga 3.3. Alur Logika Program Pengawasan

B. Kerangka Regulasi
Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikandi atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Barat memuat kerangka regulasi yang terdapat pada Kerangka regulasiBPKP. Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantaubaik oleh Bappeda NTB maupun pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkanuntuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dalam hal inimasyarakat pengawasan dan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam rangkamencapai tujuan bernegara4. Pengawasan intern yang dimandatkan kepada BPKP

4Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014
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diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuanbernegara.
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-CM
Sejalan 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 Pengawasan pembangunanmembutuhkan peran setiap satuan kerja pengawasan BPKP dapat menjalankanfungsinya dengan baik dalam memberi saran dan rekomendasi atas tata kelolaorganisasi, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dari setiap instansi (badanusaha milik pemerintah) baik dari sudut pemberian 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-
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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 BPKP sebagai aparat pengawasan intern berada pada
Level 3–Integrated. yaitu bahwa BPKP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomissuatu kegiatan dan mampu memberikan 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;



66

`

5) BPKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independesi sertaobjektivitas; serta
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 Nusa Tenggara Barat

Peningkatan kapasitas BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa kapasitas SDMmemenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pengawasanintern sebagaimana tuntutan visi dan misi dan dikelola untuk dapat memenuhipraktik profesional sesuai tuntutan standar profesi dan kode etik organisasi.Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan sikapSDM BPKP yang mendukung pencapaian misi dan visi organisasi sebagai AuditorPemerintah 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 BPKP

Dengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukan untukmeningkatkan kemampuan teknis dan profesional dengan pendidikan dan
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pelatihan 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.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 Pegawai (SKP).
b. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi
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Peningkatan 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.
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 Pengawasan

Penguatan 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 intern
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terhadap 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.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 Prioritas

Untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko dan berbasisprioritas, perencanaan pengawasan akan dimulai dengan identifikasi obyekpengawasan atau audit universe (program, kegiatan, entitas). Bersama-samadengan auditan, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menganalisisrisiko masing-masing obyek dalam audit universe tersebut. Analisis harusmenghasilkan daftar kegiatan berdasarkan prioritas penanganan risiko untuksetiap auditan sebagai Risk-based Audit Universe. Keputusan untuk menetapkanrencana kerja pengawasan dalam PKPT dilakukan berdasarkan prioritas risikodalam audit universe tersebut.
2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat diarahkan untuk meningkatkan elemen IACM dalam peran layananpengawasan intern (elemen 1) dan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas (elemen4).
a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasan perandan layanan pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratdengan sasaran (1) peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan; (b)
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peningkatan kualitas pengawasan terhadap kinerja/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 utamaPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini, namun masihberfokus pada individual kegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkansesuai dengan tuntutan manajemen akan assurance atau ketaatan pelaksanaanseluruh kegiatannya dengan tuntutan standar, target atau aturan.Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/value-for-money

audit, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperdalamlingkup auditnya untuk bisa memberikan assurance bahwa kegiatan yangdilakukan oleh obyek telah efektif dan efisien. Untuk menyiapkan kapabilitastersebut, SDM yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis melaluipendidikan dan pelatihan wajib dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilanuntuk memahami substansi permasalahan pengawasan sesuai dengan bidangorganisasi yang akan dilakukan pengawasan.Audit kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini jugamengandung baik unsur assurance maupun unsur consultancy. Unsur
consultancy ditunjukkan oleh rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari tugas
assurance, yaitu audit. Namun rekomendasi perbaikan ini masih barudilembagakan dalam Renstra 2015–2019 melalui pewajiban unit operasionalmenghasilkan rekomendasi strategis. Pengembangan rekomendasi strategis inimenjadi inti dari pemberian jasa consultancy, dalam hal ini policy advice darikegiatan assurance. Untuk dapat menghasilkan policy advice dari kegiatanassurance memerlukan penerapan metodologi yang tepat dalam perencanaanaudit, sinerji dan koordinasi pengolahan hasil audit untuk menghasilkan ouputaudit berupa policy advice dimaksud.
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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. Peningkatankualitas ini memampukan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratbukan hanya untuk melakukan kegiatan assurance di atas, namun jugamemberikan rekomendasi bahwa SDM yang mendapatkan jasa consultancytersebut telah dapat melaksanakan tugas teknis atau tugas substantif yangdidapatnya.Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan padapemberian assurance dan consultancy pada kegiatan lintas bidang dalam sasaranpembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 dengan dimensi 3 : 4 : 1masing-masing untuk dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektorunggulan, 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.
b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKP

Penataan 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 kelembagaan
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dilakukan 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;
- 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 Akuntabilitas
Manajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan danpengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1)tersedianya pengukuran kinerja pengawasan yang lebih akurat; (b) tersedianyaalat 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. IPMS inidiharapkan dapat merekam jejak rencana dan realisasi kinerja, realisasipenggunaan sumber daya pengawasan, dan merekam capaian kinerjapengawasan dengan real time online.
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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 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karenapengembangan IPMS harus diprioritaskan, karena selain dapat digunakan untukmengukur efisiensi, juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi baikintra maupun antar unit organisasi BPKP, termasuk dalam memastikanoptimalisasi alokasi anggaran pada pengawasan prioritas.
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.
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3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi
Penguatan 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 RI

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menjalin hubungan kerjadengan Perwakilan 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.
b. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi Pereviu Lainnya

Sinerji dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkan
coverage dan kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugas pengawasanpada bidang prioritas sesuai dengan keahlian dan kewenangan. Sinerji dankoordinasi dengan APH diarahkan untuk menindaklanjui hasil pengawasaninvestigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi tindak pidanakorupsi. Koordinasi dengan instansi lainnya dengan DPRD dan lembaga assesorlain dalam menilai kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikan
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pemahaman atas peran dan fungsi BPKP sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 192 tahun 2014 sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan efektif.
c. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP

Penguatan tata kelola tidak lepas dari stakeholder intern Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat. Budaya organisasi yang unggul di PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk oleh nilai positif yang diyakini dandipraktekkan oleh setiap individu di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Barat. Nilai-nilai unggul Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat berupa profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akalsehat, independen dan responsibel disingkat dengan PIONIR yang dekat dengankata pioner atau perintis. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratdikenal unggul dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalambidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional.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 Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan BPKP yangpencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasarankegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangka pendanaanuntuk 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 sasaran kegiatan(output). Sebelumnya diuraikan tentang 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 oleh BPKPuntuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yangberkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akarpermasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerjameliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerjakegiatan. Sudah barang tentu pengukuran ketiga kinerja tersebut di samping harussaling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasarankegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaranprogram adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.
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Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan,ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan targetkinerja. Spesifiknya, target Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratmerupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat 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 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Target Kinerja Sasaran Program
Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pencapaian sasaran strategis ini merupakancermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcomeprogram yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilanatau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategissebagai kondisi nyata pada tahun 2019 untuk tiga sasaran strategis PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara BaratSasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome

Satuan Target
1 Tersedianya informasi hasilpengawasan dalam mencapaiperbaikan tata kelola, perbaikansistem pengendalian internpengelolaan keuangannegara/daerah dan peningkatankapabilitas APIP

Persentase Tindaklanjut hasil pengawasan % 100
Peningkatan maturitasAPIP % 100Peningkatan % 100

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

Satuan Target
Kapabilitas APIP2 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
SPIP serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.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.

3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran program pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratdiharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasanintern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah danpembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaankompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai darikegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)Sasaran Strategis IndikatorKinerjaOutput Satuan Target2015 Target2016 Target2017 Target2018 Target2019

1 Tersedianyainformasi hasilpengawasan dalammencapaiperbaikan tatakelola, perbaikansistem

RekomendasiHasilPengawasan Rekomendasi 91 91 91 91 91
RekomendasiPembinaanPenyelenggaraan SPIP

Rekomendasi 2 2 2 2 2
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Sasaran Strategis IndikatorKinerjaOutput Satuan Target2015 Target2016 Target2017 Target2018 Target2019
pengendalian internpengelolaankeuangannegara/daerah daneningkatankepabilitas APIP

RekomendasiPembinaanKapabilitasAPIP
Rekomendasi 2 2 2 2 2

2 Tersedianyadukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnyadalam mencapaikepuasan layanan

LaporanDukunganManajemenPerwakilanBPKP
Lap 60 60 60 60 60

3 Termanfaatkannyaaset secara optimaldalam mencapaikepuasan layananpegawai
Tersedianyasarana danprasaranaBPKP

unit 13 13 13 13 13

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat,target tahunan output pengawasan sebesar 95 rekomendasi dapat dijelaskansebagai berikut.
Tabel 4.3. Tabel Target tahunan Output per bidang

Bidang IPP dengan target 34 rekomendasi diusulkan berdasarkan penugasan dari semuadirektorat pada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman serta Deputi Polhukam danPMK. Target Bidang APD sebesar 34 berdasarkan intensitas pemda yang menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, target Bidang AN dan BidangInvestigasi berdasarkan korporasi dan kasus yang dapat dilaksanakan sesuai kapasitas SDMPerwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TARGET KINERJA Jumlah
IPP 34
APD 34
AN 12
INVEST 13
P3A 2
TOTAL 95
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Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskandalam Renja tahunan.Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengankegiatan 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.
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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)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), Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Barat terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasibirokrasi (RB) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan,SDM aparatur, maupun perubahan mind set dan culture set. Reformasi birokrasidiharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerjatinggi sehingga kualitas pelayanan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratkepada stakeholders akan meningkat.

1) Sasaran
Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di PerwakilanBPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah (i) meningkatnya keterbukaaninformasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakatdalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi,dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi
Untuk 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;
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3. Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasanpelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatanpengawasan oleh masyarakat.
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat juga ikut mendukungketercapaian indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perluditerapkan di BPKP seperti disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa TenggaraBarat
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public:

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 BPKPPusat 100% 100% 100% 100% 100%% PPID di Perw.BPKP 100% 100% 100% 100% 100%Kerjasamadengan mediamassa dalamrangka publicawarenesscampaign (PAC)
% unit kerja yangmelakukankerjasama denganmedia massa 20% 40% 60% 80% 100%

Publikasi semuaprosesperencanaan danpenganggaran kedalam websiteBPKP
% unit kerja yangmempublikasiprosesperencanaan &penganggaran

30% 60% 100% 100% 100%
Publikasiinformasipenggunaananggaran

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

Kebijakan
dalam Renstra

Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

1 Penciptaanruang-ruangpartisipasi dankonsultasipublik
Pembentukanforum konsultasipublik dalamperumusankebijakan

% unit kerja yangmelaksa-nakanforum konsultasipublik 20% 40% 60% 80% 100%
Pengembangansistem publikasiinformasiproaktif yangdapat diaksesdan mudahdipahami

% unit kerja yangmemiliki sistempublikasiinformasi danmudah dipahami
20% 40% 60% 80% 100%

Pengembanganwebsite yangberinteraksidenganmasyarakat
% unit kerja yangmemiliki websiteyang interaktif 50% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi
No. Isu/

Kebijakan
Nasional

Kebijakan
dalam Renstra

Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyusunan
Grand Designdan Road MapReformasiBirokrasi

PenyusunanGrand Designdan Road MapReformasiBirokrasi BPKP
Tersusunnya
Grand Design dan
Road MapReformasiBirokrasi BPKP

100% 100% 100% 100% 100%
2 PenataankelembagaaninstansiPemerintahyang mencakuppenataan fungsidan strukturorganisasi

Melakukanrestrukturisasiorganisasi dantata kerjainstansi untukrightsizing didasarkan padasasaran dankebijakan RPJMN

% tersusunnyastrukturorganisasi dan tatakerja yangproporsional,efektif, efisien
100% 100% 100% 100% 100%

3 Penataanketatalaksanaaninstansipemerintah
Penyederhanaanproses bisnis danpenyusunan SOPutamakhususnya yangberkaitan denganpelayanan

% SOP utama telahtersusun sesuaidengan prosesbisnis organisasi 100% 100% 100% 100% 100%
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No. Isu/
Kebijakan
Nasional

Kebijakan
dalam Renstra

Indikator Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019kepadamasyarakat
4 Penerapan SPIP Percepatanpenerapan SPIPdi setiap unitorganisasipemerintah

% jumlah unitkerja yangmenerapkan SPIP 100% 100% 100% 100% 100%
5 Akuntabilitaspengelolaankeuangannegara

Penyusunanlaporankeuangan yangakuntabel dansesuai denganSAP
Opini WTP BPK 100% 100% 100% 100% 100%

6 Pengembangandan penerapane-Government Pengembangandan penerapan e-Government % jumlah unitkerja yangmembangun danmenerapkan e-Government
40% 55% 65% 75% 90%

7 Penerapane-Arsip Penerapan e-Arsip di BPKP % unit kerja yangtelah menerapkanmanajemen arsipsecara lebih efektif
8% 20% 40% 60% 80%

8 Penyelenggaraan SistemAkuntabilitasKinerja Aparatur
Penerapansistemakuntabilitaskinerja instansipemerintahberbasis TI

% penerapanSAKIP yangberbasis TI 20% 40% 60% 80% 100%
PenyusunanLAKIP yangberkualitas LAKIP BPKPmemeroleh   nilaiA 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No. Isu/

Kebijakan
Nasional

Kebijakan
dalam Renstra

Indikator Sasaran

1 Pembentukanunit pengaduanmasyarakatyang berbasis TI
Penerapanmanajemenpengaduanberbasis TI yangefektif padasetiap unit

% unit pengaduanmasyarakatberbasis TI 100% 100% 100% 100% 100%
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No. Isu/
Kebijakan
Nasional

Kebijakan
dalam Renstra

Indikator Sasaran

pelayanan publik
2 Membangunsistempengelolaan danlayananinformasi publikyang andal danprofesional

Mengembangkansistem publikasiinformasiproaktif yangdapat diakses,dengan bahasayang mudahdipahami

% unit kerja yangmemiliki sistempublikasiinformasi proaktifyang dapatdiakses, danmudah dipahami
100% 100% 100% 100% 100%

Mengembangkanwebsite yangberinteraksidenganmasyarakat
% 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, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pembiayaan hibah bantuan luarnegeri (PHLN). Jumlah anggaran tahun 2015, dan perkiraan kebutuhan anggarantahunan dari tahun 2016-2019 disajikan pada Lampiran 1 Renstra ini. Dalam Lampirantersebut, output kegiatan yang menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuatmerata dengan pertimbangan bahwa sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih
incremental. Perhitungan anggaran tahunan tetap mengikuti kebijakan umumpenganggaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.
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1. Perkiraan Pendanaan 2015-2019
Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019harus memerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasilpengawasan yang ditargetkan, dan ketersediaan dana. Ketersediaan dana APBNrelatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi danketersediaan dana. Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitunganKerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar 6%, dan memerhatikan adanyaanggaran pembagunan gedung Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Baratpada DPA Tahun 2015 dan 2016, maka alokasi anggaran Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Barat dapat diprediksi sebagai berikut:
Tabel 4.8. Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara BaratTahun 2015-2019

Program 2015 2016 2017 2018 201901 37.571.965.000 22.734.082.000 10.386.371.840 11.009.554.150 11.670.127.39906 3.308.253.000 2.766.335.000 2.932.315.100 3.108.254.006 3.294.749.24640.880.218.000 25.500.417.000 13.318.686.940 14.117.808.156 14.964.876.645
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BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019merupakan dokumen perencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitaspengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi rancangankerja yang memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari setiapunit organisasi di lingkungan BPKP.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai auditor internal pemerintahberkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunannasional di Wilayah Nusa Tenggara Barat adalah impian sekaligus leverage (daya ungkit)peningkatan kualitas pengawasan intern sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerjakeuangan dan pembangunan, yang pada akhirnya terwujud peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk berubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersamadari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat baik pimpinanmaupun pegawai fungsional dalam 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 memahamiarah pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan.
Seluruh pimpinan dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkanhadir menjadi wakil pemerintah di bidang pengawasan, selalu hadir dalam membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengawasan yangdapat memberi output assurance dan output consultancy kepada Presiden dan kabinetnyasehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian peningkatankesejahteraan rakyat.
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