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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi 

setara dengan faktor produksi lainnya. Namun pembangunan infrastruktur di 

Indonesia belum merata, khususnya di wilayah kawasan timur Indonesia1. 

Secara umum, permasalahan infrastruktur di Indonesia antara lain: (1) 

menurunnya belanja infrastruktur, salah satunya karena keterbatasan dana; (2) 

rendahnya kinerja infrastruktur; (3) rendahnya tingkat recovery infrastruktur; (4) 

kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah; (5) kesenjangan 

aksesibilitas infrastruktur; dan (6) inefisiensi penyediaan infrastruktur2. 

Permasalahan tersebut saling terkait dan membentuk vicious cycle sehingga 

berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika permasalahan tersebut bisa diatasi, 

maka akan dapat memperbaiki kondisi infrastruktur di Indonesia secara 

keseluruhan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mengatasi permasalahan dan mempercepat pembangunan infrastruktur, 

pada tanggal 8 Januari 2016 Presiden RI menandatangani Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 (Perpres Nomor 3 Tahun 2016) tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 

ditujukan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota 

untuk memberikan kemudahan perizinan dan non-perizinan yang diperlukan 

dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai dengan 

kewenangannya.  

Untuk meyakinkan pelaksanaan proyek strategis nasional berjalan sesuai 

dengan tujuan Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Presiden mengeluarkan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2016 (Inpres Nomor 1 Tahun 2016). Inpres Nomor 1 

                                                           
1
 Tulus Tambunan (2006), Kondisi Infrastruktur di Indonesia, Kadin Indonesia 

2
 ISEI (2005), “Rekomendasi ISEI. Langkah-langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Indonesia”, Jakarta 
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Tahun 2016 ditujukan kepada Menteri Kabinet, Jaksa Agung, Sekretaris 

Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk: (1) mengambil langkah 

sesuai dengan kewenangannya yang diperlukan untuk melakukan percepatan 

pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau memberikan dukungan dalam 

percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; (2) menyelesaikan masalah 

dan hambatan dalam pelaksanaan PSN atau untuk memberikan dukungan 

dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; (3) Menteri, Kepala 

Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota menyelesaikan penyempurnaan, 

pencabutan, penggantian, atau penyusunan peraturan perundang-undangan, 

dan/atau penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dan/atau kebijakan paling lama tiga bulan sejak Inpres terbit. 

Secara khusus, Inpres Nomor 1 Tahun 2016 diktum kelima butir pertama 

menginstruksikan kepada Kepala BPKP untuk meningkatkan pengawasan atas 

tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. 

Untuk melaksanakan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu disusun 

pedoman reviu tatakelola pelaksanaan proyek strategis nasional. 

1.2 Pengertian Reviu, Tatakelola, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) 

1.2.1 Reviu 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Reviu 

atas suatu kegiatan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa 

suatu kegiatan telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Hasil reviu diharapkan dapat 

memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.  

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana 

audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian mendalam terhadap 

pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian terhadap 
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catatan/laporan kegiatan, dan tidak melakukan prosedur yang biasa 

dilaksanakan dalam audit. 

1.2.2 Tatakelola (Governance) 

Governance memiliki definisi yang beragam diantara individu maupun 

organisasi. Governance sering diasosiasikan sebagai serangkaian struktur dan 

proses. Dalam governance terkandung arti adanya interaksi antara struktur dan 

proses, mengenai bagaimana kekuasaan dilaksanakan, keputusan diambil, 

serta bagaimana stakeholders mengawasi pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kekuasaan3. 

Berikut beberapa definisi governance dari beberapa organisasi : 

World Bank. Governance is defined as the manner in which power is exercised 

in the management of the country’s economic and social resources. The World 

Bank has identified three distinct aspects of governance: (1) the form of political 

regime, (2) the process by which authority is exercised in the management of a 

country’s economic and social resources for development, (3) the capacity of 

governments to design, formulate, and implement policies and discharge 

functions.4 

World Bank mendefinisikan governance sebagai cara-cara pelaksanaan 

kekuasaan dalam mengelola atau mengatur sumberdaya ekonomi dan 

sumberdaya sosial. Tiga aspek penting dalam tatakelola menurut World Bank 

yaitu: (1) bentuk rezim politik, (2) proses pelaksanaan wewenang dalam 

mengelola sumberdaya ekonomi dan sumber daya sosial untuk pembangunan, 

(3) kapasitas pemerintah untuk merancang, merumuskan, dan menerapkan 

kebijakan dan melaksanakan fungsi. 

OECD. The concept of governance denotes the use of political authority and 

exercise of control in a society in relation to the management of its resources 

for social and economic development. This broad definition encompasses the 

role of public authorities in establishing the environment in which economic 

                                                           
3
 Weiss, T.G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and 

Actual Challenges. Third world Quarterly, Vol 21, No 5, pp 795-814 
4
 World Bank, Governance , The World Bank’s Experience, Washington, DC: The World Bank, 1994 
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operators function and in determining the distribution of benefits as well as the 

nature of the relationship between the ruler and the ruled.5 

Menurut OECD konsep governance menunjukkan penggunaan kewenangan 

politik dan pelaksanaan pengendalian dalam suatu masyarakat yang berkaitan 

dengan pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan ekonomi dan sosial. 

Definisi luas ini mencakup peran otoritas publik dalam membentuk lingkungan 

dimana operator ekonomi berfungsi dan menentukan distribusi manfaat dan 

juga sifat hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. 

Institute of Governance, Ottawa. Governance comprises the institutions, 

processes and conventions in a society which determine how power is 

exercised, how important decisions affecting society are made and how various 

interests are accorded a place in such decisions6. 

Menurut Institute of Governance, Ottawa, Governance terdiri dari lembaga, 

proses, dan konvensi dalam suatu masyarakat yang menentukan bagaimana 

kekuasaan dilaksanakan, bagaimana keputusan penting yang mempengaruhi 

masyarakat dibuat, dan bagaimana mengakomodasi berbagai macam 

kepentingan dalam pengambilan keputusan.  

Commission on Global Governance. Governance is the sum of the many 

ways individuals and institutions, public and private, manage their common 

affairs7. 

Menurut Commission on Global Governance, governance merupakan sejumlah 

cara yang dilakukan oleh individu dan institusi, publik dan privat mengelola 

urusannya. 

Dalam modul Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik, yang diterbitkan 

oleh Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan 

yang Baik pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dinyatakan 

                                                           
5
 OECD, Participator y Developmen t and Good Governanc e, Paris: OECD, 1995 

6
 http: //infoweb.magi.com /, igvn 

7
 Commissio n on Global Governance , Our Global Neighbourhoo d, New York: Oxford University Press, 1995 
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bahwa terdapat tiga pilar/aktor dalam tata kepemerintahan yang baik yaitu 

Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia usaha swasta. 

  

 

 

 

 

Gambar 1.  Tiga Pilar/Aktor Good Public Governance  (sumber: Bappenas 2007) 

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa good governance dapat terbentuk jika 

terjadi keseimbangan antara sektor pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 

swasta. Masing-masing pilar/aktor memiliki peran dalam mewujudkan good 

governance. Negara/pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, 

pengendali, dan pengawas. Sektor dunia usaha swasta berperan sebagai 

penggerak aktivitas bidang ekonomi. Masyarakat sipil berperan sebagai subjek 

dan objek dari sektor pemerintah dan usaha swasta. 

Partnership Indonesia mendefinisikan tata kelola pemerintahan (governance) 

sebagai proses memformulasikan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, 

serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, 

legislatif, dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat 

ekonomi (bisnis). Terdapat empat arena utama yang terlibat dalam governance 

yaitu pemerintah (mencakup eksekutif dan legislatif), birokrasi, masyarakat 

sipil, masyarakat ekonomi8.  

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas, terdapat beberapa kesamaan 

dalam definisi governance yaitu pelaksanaan kekuasaan, pengelolaan sumber 

daya,  interaksi antara eksekutif, legislatif.  Dengan mendasarkan pada 

beberapa definisi di atas, maka governance dalam pedoman ini didefinisikan 

                                                           
8
 Kemitraan. (2013b). Indonesia Governance Index 2012 Towards A Well-Informed Society and Responsive 

Governance. Executive Report Indonesia Governance Index 2012. The Partnership for Governance Reform. 

Jakarta 

Pemerintah (Good 

Public 

Governance) 

Dunia Usaha Swasta 

(Good Corporate 

Governance) 

Masyarakat (Good 

Society 

Governance) 
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sebagai proses pengelolaan kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola 

sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan yang melibatkan unsur 

pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha secara seimbang. 

Prinsip tata kelola dalam pedoman ini mengacu kepada prinsip tatakelola yang 

ditetapkan oleh Partnership Indonesia yaitu:  

1) Partisipasi, merupakan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan 

(stakeholders) dalam proses pembuatan kebijakan dalam setiap arena dan 

sub-arena. 

2) Keadilan, bahwa semua kebijakan dan program diberlakukan secara adil 

kepada seluruh pihak (tanpa diskriminasi) terhadap status, ras, agama 

maupun jenis kelamin. 

3) Akuntabilitas, mendorong pejabat, lembaga, dan organisasi publik 

bertanggungjawab terhadap tindakannya serta responsif terhadap publik. 

4) Transparansi, bahwa publik diberikan kesempatan untuk memberikan 

saran, masukan, memonitor dan mengevaluasi keputusan yang diambil 

oleh pejabat publik, lembaga non-pemerintah serta lembaga bisnis di setiap 

arena dan sub-arena. Keputusan dan informasi publik tersebut tersedia dan 

dapat diakses oleh publik. 

5) Efisiensi, mensyaratkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk 

menjalankan kebijakan dan program. 

6) Efektivitas, bahwa tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai 

dengan yang tujuan yang diharapkan (yaitu merujuk pada mandat 

konstitusi yaitu masyarakat yang cerdas, makmur, adil dan beradab). 

1.2.3 Proyek Strategis Nasional (PSN) 

Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 

adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PSN terdiri atas 225 

proyek yang terbagi dalam 23 sektor dan satu Program Pembangunan 
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Infrastruktur Ketenagalistrikan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. 

Rincian PSN disajikan dalam tabel berikut: 

No. PSN 
Jumlah 

Proyek 

1 Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 47 

2 Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/ 

Strategis Nasional Non-Tol 

5 

3 Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-

Sarana Kereta Api Antar Kota 

12 

4 Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api dalam 

Kota 

7 

5 Proyek Revitalisasi Bandar Udara 11 

6 Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru 4 

7 Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya 2 

8 Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan 

Pengembangan Kapasitas 

13 

9 Program Satu Juta Rumah 3 

10 Proyek Pembangunan Kilang Minyak 3 

11 Proyek Pipa Gas/Terminal LPG 3 

12 Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah 1 

13 Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum 8 

14 Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah 

Komunal 

1 

15 Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir 1 

16 Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara 

(PLBN) & Sarana Penunjang 

7 

17 Proyek Bendungan 60 

18 Program Peningkatan Jangkauan Broadband 2 

19 Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya 1 

20 Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan 

Ekonomi Khusus 

24 

21 Pariwisata 1 

22 Proyek Pembangunan Smelter 6 

23 Proyek Pertanian dan Kelautan 4 

24 Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sesuai Perpres 

4 tahun 2016 
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1.3 Dasar Penugasan 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; 

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016  tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional;  

6. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-25/K/SU/2016 tentang Penunjukan 

Deputi Koordinator Pengawasan Program Lintas Sektoral BPKP Tahun 

2016. 

1.4 Tujuan Reviu 

Tujuan reviu adalah untuk memperoleh gambaran dan identifikasi 

permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas 

pelaksanaan PSN  sebagai bagian dari pengawasan tata kelola PSN sesuai  

Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Secara khusus, tujuan reviu adalah untuk: 

1. Memetakan capaian progres fisik dan keuangan PSN.  

2. Identifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta 

alternatif solusi terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan 

tersebut berada pada satker/instansi mana. 

3. Identifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN. 

4. Identifikasi efektivitas pencapaian target output PSN. 

5. Memberikan usulan alternatif solusi terhadap hambatan, ketidaklancaran, 

ketidaktaatan, dan ketidakefektifan pencapaian target output  PSN. 

1.5 Ruang Lingkup Reviu dan Tanggung Jawab 

Ruang lingkup reviu tatakelola pelaksanaan PSN meliputi proyek strategis 

nasional sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Reviu 

dilaksanakan terhadap tata kelola penyelenggaraan PSN yang meliputi aspek 

penyiapan proyek, penyediaan lahan untuk proyek, tata ruang, pendanaan 
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proyek, jaminan pemerintah, perijinan/non perijinan, pengadaan barang/jasa, 

pemenuhan komponen dalam negeri, pelaksanaan pembangunan fisik proyek, 

pengawasan dan pengendalian proyek serta regulasi proyek. 

Reviu yang dilaksanakan tidak termasuk pengujian atas kebenaran 

pembangunan fisik, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan reviu tidak termasuk memvalidasi 

kebenaran pertanggungjawaban keuangan maupun fisik di lapangan. 

1.6 Metode Reviu 

1. Reviu Dokumen 

Reviu dokumen merupakan pengkajian secara mendalam terhadap 

dokumen yang relevan untuk memperoleh simpulan atas kondisi tatakelola 

pelaksanaan  PSN.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi informasi yang diperoleh dari 

reviu dokumen, dan/atau observasi serta untuk memperoleh informasi yang 

tidak diperoleh melalui reviu dokumen maupun observasi. 

3. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dalam reviu 

tatakelola pelaksanaan PSN. 

1.7 Tujuan Penyusunan Pedoman 

Pedoman reviu tata kelola pelaksanaan PSN bertujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran umum tata kelola pelaksanaan PSN; 

2. Petunjuk dalam persiapan dan pelaksanaan reviu bagi Tim Reviu; 

3. Petunjuk pelaporan hasil reviu agar diperoleh keseragaman bentuk dan 

informasi hasil reviu oleh tim BPKP. 
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BAB II 

PERSIAPAN PENUGASAN 

 

Persiapan penugasan merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan 

penugasan. Persiapan penugasan yang baik dapat meminimalisir pemborosan baik 

waktu, tenaga, dan biaya, serta berpengaruh pada kualitas hasil penugasan. 

Beberapa elemen yang menjadi perhatian dalam tahap persiapan penugasan reviu 

tatakelola PSN adalah pengorganisasian tim, jangka waktu penugasan dan 

penyusunan program kerja reviu.  

2.1. Pengorganisasian Tim 

Pengorganisasian tim berkaitan dengan penentuan susunan tim dan penetapan 

uraian tugas serta tanggung jawab masing-masing personil dalam tim reviu. 

Seluruh anggota yang terlibat dalam penugasan reviu harus memiliki kualifikasi 

yang cukup untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Pembentukan tim reviu PSN terbagi menjadi dua bagian, yaitu Tim Reviu 

Tatakelola PSN dan Tim Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil Reviu.  

Tim Reviu Tatakelola PSN terdiri dari: 

1) Penanggung jawab : Direktur/Kepala Perwakilan 

2) Pembantu Penanggung jawab : Kasubdit/Kabid/Korwas 

3) Tim reviu : Pengendali Teknis, Ketua 

Tim, dan Anggota Tim 

a. Penanggung jawab  

Penanggung jawab reviu tatakelola proyek strategis nasional  adalah 

Direktur atau Kepala Perwakilan. Uraian tugas dan tanggung jawab 

Penanggung jawab reviu adalah sebagai berikut: 

1) Menerbitkan Surat Tugas reviu; 

2) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan 

reviu; 

3) Melakukan pembicaraan pendahuluan mengenai arah, tujuan, sasaran, 

ruang lingkup, dan metodologi reviu dengan pihak obyek reviu; 

4) Melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reviu; 
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5) Menandatangani Laporan Hasil Reviu;  

6) Menyampaikan laporan hasil reviu secara periodik (triwulan) kepada 

Direktorat  Rendal. 

b. Pembantu Penanggung Jawab 

Pembantu penanggung jawab tim reviu adalah Kasubdit/Kabid/Korwas. 

Uraian tugas dan tanggung jawab Pembantu Penanggung jawab adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan susunan tim reviu; 

2) Membantu penanggung jawab dalam melakukan pembicaraan 

pendahuluan dengan pihak obyek reviu; 

3) Membantu penanggung jawab dalam melakukan pengarahan dan 

pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan reviu; 

4) Mereviu simpulan sementara hasil reviu; 

5) Memaparkan hasil reviu bersama tim kepada pimpinan obyek reviu; 

6) Mereviu konsep laporan hasil reviu. 

c. Pengendali Teknis 

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengendali Teknis adalah: 

1) Merencanakan pelaksanaan tugas reviu; 

2) Mereviu program kerja reviu yang disusun Ketua Tim; 

3) Mengawasi pelaksanaan program kerja reviu; 

4) Membahas pelaksanaan program kerja reviu dengan Tim; 

5)  Mereviu kertas kerja hasil reviu yang dibuat Ketua dan Anggota Tim; 

6) Mereviu simpulan reviu yang dibuat Ketua tim dan Anggota Tim; 

7) Mereviu bahan paparan hasil reviu yang disusun Ketua Tim; 

8) Mereviu konsep laporan hasil reviu dan surat pengantar pendistribusian 

laporan. 

d. Ketua Tim 

Uraian tugas dan tanggung jawab Ketua Tim adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun program kerja reviu dan langkah kerja di lapangan; 

2) Memimpin tim dalam melaksanakan program kerja reviu; 

3) Membagi tugas Anggota Tim dalam pelaksanaan program kerja reviu; 
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4) Mengkoordinasikan Anggota Tim melaksanakan prosedur dan langkah 

kerja reviu; 

5) Bersama Anggota Tim melaksanakan prosedur dan langkah kerja 

reviu;  

6) Mereviu pelaksanaan prosedur, langkah kerja, kertas kerja serta 

simpulan hasil reviu yang dilakukan Anggota Tim; 

7) Menyusun simpulan setiap tahapan pekerjaan reviu dan 

menyampaikannya kepada Pengendali Teknis untuk direviu; 

8) Menyiapkan bahan pemaparan hasil reviu dan menyampaikannya ke 

Pengendali Teknis untuk direviu jika diperlukan; 

9) Menyiapkan konsep dan finalisasi laporan hasil reviu serta surat 

pengantar pendistribusian laporan yang selanjutnya disampaikan 

kepada Pengendali Teknis untuk direviu. 

e. Anggota Tim 

Uraian tugas dan tanggung jawab Anggota Tim adalah sebagai berikut: 

1) Bersama Ketua Tim melaksanakan persiapan dan pengumpulan 

data/bahan reviu;  

2) Bersama Ketua Tim mengikuti pembicaraan awal dengan Obyek Reviu 

dan membuat notulen; 

3) Mengumpulkan dokumen/data yang diperlukan; 

4) Mempelajari dan menelaah data/dokumen yang terkait dengan reviu; 

5) Menganalisis dan menyimpulkan hasil reviu; 

6) Mendokumentasikan prosedur, langkah kerja, hasil yang diperoleh, dan 

simpulan yang dibuat dalam Kertas Kerja Reviu; 

7) Membantu Ketua Tim menyiapkan paparan hasil reviu jika diperlukan;  

8) Membantu Ketua Tim menyediakan bahan untuk penyusunan laporan 

hasil reviu. 

Tim Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil Reviu 

Penanggung jawab : Direktur 

Pembantu Penanggung jawab : Kasubdit 

Tim kompilasi : Pengendali Teknis, Ketua 

Tim, dan Anggota Tim 
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a. Penanggung Jawab Laporan Kompilasi 

1) Memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan 

kompilasi laporan hasil reviu; 

2) Membentuk Tim Laporan Kompilasi; 

3) Menandatangani Laporan Kompilasi. 

b. Pembantu Penanggung Jawab Laporan Kompilasi 

1) Mewakili Penanggung Jawab dalam melakukan pengarahan dan 

pengawasan terhadap penyusunan laporan kompilasi; 

2) Mereviu Laporan Hasil Kompilasi. 

c. Pengendali Teknis Laporan Kompilasi 

1) Merencanakan kegiatan penyusunan Laporan Kompilasi 

2) Mengarahkan dan mengawasi Tim Kompilasi dalam menyusun 

Laporan 

3) Membahas pelaksanaan langkah kerja penyusunan Laporan Kompilasi 

dengan Tim Penyusunan Laporan Kompilasi 

4) Mereviu draft Laporan Kompilasi yang disusun Ketua Tim 

d. Ketua Tim Kompilasi 

1) Mengarahkan dan mengawasi Anggota Tim dalam menyusun Laporan 

Kompilasi; 

2) Melakukan koordinasi dengan tim reviu dalam rangka pengumpulan 

dan pengolahan data pendukung laporan kompilasi; 

3) Merencanakan kegiatan penyusunan laporan kompilasi; 

4) Menyusun prosedur dan langkah kerja penyusunan laporan kompilasi; 

5) Membahas pelaksanaan langkah kerja dengan Pengendali Teknis dan 

Anggota Tim Penyusunan Laporan Kompilasi;  

6) Mereviu pekerjaan Anggota Tim, kertas kerja, dan simpulannya. 

e. Anggota Tim Kompilasi 

1) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pendukung 

Laporan Kompilasi Hasil Reviu; 

2) Menyusun kertas kerja kompilasi hasil reviu; 

3) Membantu ketua tim menyusun Laporan Kompilasi Hasil Reviu. 
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2.2. Jangka Waktu Penugasan 

Jangka waktu penugasan reviu tatakelola Proyek Strategis Nasional  

didasarkan pada pertimbangan beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan 

reviu. Penanggung jawab berwenang untuk menentukan jangka waktu 

penugasan sesuai dengan beban kerja penugasan dengan batas waktu 

maksimum selama 15 HP (hari penugasan) atau sesuai dengan kebutuhan. 

2.3. Penyusunan Program Kerja Reviu 

Program kerja reviu merupakan langkah-langkah dan prosedur yang harus 

dilakukan dalam melaksanakan penugasan reviu. Program kerja reviu 

tatakelola proyek strategis nasional secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan, terdiri atas kegiatan: 

a. Persiapan penugasan meliputi kegiatan penyusunan tim, penerbitan 

surat tugas, penyusunan program kerja. 

b. Melakukan pembicaraan awal (entry meeting) dengan pihak yang 

terkait dengan obyek reviu.  

2. Pelaksanaan Reviu, terdiri atas kegiatan antara lain:  

a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait dengan: pendanaan, 

kebutuhan dan pembebasan lahan, perijinan (segala bentuk 

persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah), non 

perijinan (segala bentuk pelayanan dan fasilitas fiskal), tata ruang, 

pengadaan barang dan jasa, penyediaan tanah, penugasan badan 

usaha, jaminan pemerintah, target dan realisasi kegiatan baik secara 

fisik maupun finansial/pembayaran, serta regulasi terkait dengan 

pelaksanaan proyek.  

b. Melakukan observasi dan wawancara untuk meyakini bahwa laporan 

realisasi fisik obyek reviu sesuai dengan kondisi di lapangan; 

c. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

PSN untuk memperoleh informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

- Hambatan dalam pelaksanaan proyek; 

- Hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target keuangan 

dan fisik, serta waktu; 

- Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi; 
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- Hambatan/masalah lain yang mungkin akan timbul dan upaya 

untuk mengurangi risiko atas terjadinya kemungkinan hambatan 

tersebut. 

d. Menyusun resume hasil reviu. 

3. Penyelesaian Reviu, terdiri atas kegiatan: 

a. Membuat simpulan atas seluruh tahapan reviu; 

b. Melakukan pembahasan hasil reviu dengan pihak obyek reviu; 

c. Menyusun laporan hasil reviu.  
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BAB III 

PELAKSANAAN REVIU 
 

3.1. Umum 

1. Reviu tatakelola PSN  dilaksanakan setelah surat tugas diterbitkan. 

2. Metodologi reviu meliputi reviu dokumen, wawancara, dan observasi. 

3. Tahapan pelaksanaan reviu meliputi pembicaraan pendahuluan, 

pelaksanaan program kerja reviu, dan penyusunan Kertas Kerja Reviu. 

4. Ruang lingkup pelaksanaan reviu dimulai dari tahap persiapan (termasuk 

proses perijinan dan pengadaan lahan) sampai dengan tahap 

penyelesaian. 

3.2. Pembicaraan Pendahuluan 

1. Tim reviu melakukan pembicaraan pendahuluan dengan penanggung 

jawab PSN serta memperoleh informasi awal terkait pelaksanaan 

penugasan reviu.  

2. Tim reviu meminta penjelasan gambaran umum atas tatakelola PSN 

untuk memperoleh gambaran tata kelola PSN secara keseluruhan. 

3. Tim reviu menjelaskan metode dan langkah kerja reviu secara umum dan 

menegaskan bahwa pada akhir penugasan akan dilakukan pembahasan 

hasil reviu dengan pimpinan objek reviu dan hasilnya dituangkan ke 

dalam laporan. 

3.3. Langkah Kerja Reviu 

Langkah kerja dan prosedur reviu tatakelola PSN dilakukan untuk meyakini 

bahwa PSN telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Langkah Kerja Reviu 

dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut: 

1. BPKP Pusat – Direktorat Rendal 

A. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan oleh Direktorat Rendal dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran umum PSN antara lain mengenai: 
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1. Struktur organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban PSN 

Identifikasi struktur organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban PSN 

untuk mengetahui stakeholders yang terlibat dan peran setiap stakeholders 

terhadap  pencapaian tujuan PSN. 

2. Wilayah kerja PSN 

Direktorat Rendal mengidentifikasi 225 PSN yang terdapat dalam Lampiran 

Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) dan Program Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dan 

mengelompokkan sesuai wilayah provinsi. 

3. Penanggung Jawab dari 225 PSN dan program pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan 

Direktorat Rendal mengidentifikasi satker penanggung jawab PSN, yang 

terdiri dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Badan Usaha yang ditugaskan 

oleh Presiden, sampai tingkat pelaksana lapangan. 

Selain identifikasi satker, Direktorat Rendal mengidentifikasi kegiatan 

monitoring/reviu/observasi lapangan yang dilakukan oleh pihak yang 

berkepentingan (misal Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, 

Kemenko Kemaritiman, KPPIP, KPK, BPK, BPKP, dan/atau APIP, dll) yang 

dapat dimanfaatkan dalam proses pelaksanaan reviu oleh BPKP. 

4. Estimasi alokasi anggaran dan sumber pendanaan 

PSN yang berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur membutuhkan 

dukungan finansial yang pasti. Direktorat Rendal mengidentifikasi kepastian 

ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing proyek, 

disertai dengan dokumen terkait komitmen sumber pendanaannya, apakah 

dari APBN/D, Badan Usaha yang ditunjuk, Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN), Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau kombinasi dari sumber-sumber 

tersebut. 

5.  Progres fisik tahun berjalan 

Pemantauan progres fisik tahun berjalan di lapangan harus dilaksanakan 

dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab (Kementerian/Lembaga/Daerah/ 
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Badan Usaha yang ditugaskan oleh Presiden). Direktorat Rendal 

mengidentifikasi bahwa pemantauan tersebut telah dilakukan, dengan cara 

memperoleh data tentang target dan realisasi fisik tahun berjalan. 

6. Petunjuk teknis pelaksanaan proyek 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyelesaikan penyempurnaan, 

pencabutan, penggantian, atau penyusunan peraturan perundang-

undangan, dan/atau penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan dan/atau kebijakan sesuai dengan amanat Inpres 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional diktum ketiga, sebelum 8 April 2016. Oleh karena itu, Direktorat 

Rendal mengidentifikasi keberadaan petunjuk teknis dan/atau peraturan 

perundangan terkait pelaksanaan PSN, dengan cara meminta dokumen-

dokumen tersebut kepada Penanggung Jawab Umum masing-masing PSN. 

Permasalahan yang mungkin ditemukan pada survei pendahuluan yang 

dapat menghambat percepatan pelaksanaan PSN antara lain: 

- Belum ada penunjukan pelaksana kegiatan oleh Kementrian/Lembaga/ 

Kepala Daerah/Direktur Badan Usaha yang ditugaskan selaku 

Penanggung Jawab Proyek kepada penanggung jawab di lapangan. 

- Belum ada telaah tentang mekanisme perizinan yang diperlukan untuk 

masing-masing PSN. 

- Belum ada estimasi alokasi anggaran yang jelas. 

- Sumber pendanaan belum ditetapkan. 

- Belum ada anggaran yang dialokasikan pada APBN/APBD/RKAP dari 

Badan Usaha pada tahun berjalan. 

- Belum ada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementrian/Lembaga/ 

Daerah/Badan Usaha yang ditugaskan oleh Presiden untuk 

mengakomodasi Inpres 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional. 

- Permasalahan lain yang dijumpai dalam survei pendahuluan. 

B. Penentuan Sampel 

Reviu atas tatakelola PSN dilakukan terhadap 225 proyek sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Pelaksanaan reviu 
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memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja yang melakukan reviu. 

Jika karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki unit kerja pereviu tidak 

memungkinkan untuk reviu terhadap seluruh proyek, maka pelaksanaan reviu 

atas PSN pada unit kerja tersebut dapat dilakukan secara sampling (tidak semua 

proyek direviu) pada triwulan tertentu. Namun diharapkan proyek yang lain (yang 

tidak direviu pada triwulan sebelumnya) dilakukan reviu pada triwulan 

berikutnya. Sehingga diharapkan dalam satu tahun anggaran seluruh PSN 

direviu. 

Sampel ditentukan oleh Direktorat Rendal dengan mempertimbangkan faktor 

materialitas dan risiko terkait dengan besaran estimasi alokasi anggaran PSN, 

monitoring dari pihak terkait (misal Kantor Staf Kepresidenan, Kemenko 

Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, KPPIP, KPK, BPK, BPKP, dan/atau 

APIP, dll), dan faktor akses daerah terpencil, serta pertimbangan khusus 

lainnya.  

Selain itu, penentuan sampel mempertimbangkan hal-hal lain seperti permintaan 

khusus dari stakeholders, ketersediaan anggaran pengawasan, dan current 

issue di media massa. 

C. Pembagian Tugas Tim Reviu BPKP Pusat dan Tim Reviu BPKP Perwakilan 

Pembagian tugas reviu PSN antara BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP 

mempertimbangkan lokasi pengelola kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan 

PSN dengan sampel ditentukan oleh tim reviu dengan memperhatikan butir B. 

Karena keterbatasan sumber daya unit kerja, maka jika lokasi PPK PSN berada 

di pusat sedangkan lokasi proyek berada di daerah, maka BPKP Pusat 

melakukan reviu terhadap aspek tata kelola PSN sedangkan reviu untuk progres 

fisik PSN dilakukan oleh Perwakilan BPKP pada lokasi proyek berada. 

2. Pelaksanaan Reviu oleh Tim BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan 

A. Pengumpulan Data Umum 

1. Tujuan: 

a. Mengetahui tujuan/target PSN 

b. Mengetahui cara/instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan PSN 

c. Mengetahui struktur organisasi PSN dan mekanisme 

pertanggungjawabannya 
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d. Mengetahui stakeholders yang terlibat dalam PSN serta perannya untuk 

mencapai tujuan PSN 

e. Mengetahui mekanisme perijinan PSN serta instansi yang terkait dalam 

perijinan tersebut 

f. Mengetahui skema pendanaan beserta mekanisme 

pertanggungjwabannya 

g. Mengumpulkan informasi umum lainnya terkait dengan percepatan 

pelaksanaan PSN. 

2. Langkah Kerja: 

a. Pelajari dokumen perencanaan/penetapan PSN atau dokumen lainnya 

untuk mengetahui tujuan, struktur organisasi, dan mekanisme 

pertanggungjawaban PSN 

b. Pelajari mekanisme pelaksanaan PSN apakah penunjukan langsung, 

penugasan atau yang lainnya. Dapatkan dan pelajari peraturan lebih 

lanjut terkait dengan dengan pelaksanaan PSN  

c. Pelajari peraturan yang terkait dengan proyek untuk memetakan 

stakeholders yang terkait dengan PSN dan identifikasi peran setiap 

stakeholders dalam rangka pencapaian tujuan PSN, perijinan yang 

diperlukan proyek dan mekanisme pengurusannya 

d. Pelajari petunjuk pelaksanaan PSN untuk mengetahui cara/instrumen 

(tools) yang digunakan untuk mencapai tujuan PSN 

e. Pelajari dokumen penganggaran untuk mengetahui skema pendanaan 

PSN beserta mekanisme pertanggunggjawaban keuangan PSN 

f. Pelajari proses bisnis untuk setiap aspek yang direviu, misal proses bisnis 

untuk aspek perencanaan, proses bisnis aspek perijinan non perijinan, 

proses bisnis untuk aspek pendanaan dll 

g. Lakukan wawancara untuk memperoleh gambaran umum mengenai PSN 

beserta hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan PSN 

h. Identifikasi permasalahan signifikan yang mengemuka antara lain terkait: 

1) Penyiapan proyek; 

2) Penyiapan lahan 

3) Pendanaan proyek 

4) Perizinan dan non perizinan 

5) Pelaksanaan pembangunan fisik 
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i. Langkah kerja lainnya yang relevan. 

j. Buat simpulan.  

3. Potensi Masalah 

Permasalahan yang mungkin ditemukan dalam tahap ini antara lain adalah: 

a. Tujuan PSN tidak jelas 

b. Struktur organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban PSN tidak jelas 

c. Stakeholders yang berperan terhadap pencapaian tujuan PSN tidak 

memahami perannya/tidak melaksanakan perannya sesuai peraturan 

d. Mekanisme pendanaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak jelas 

e. Belum terdapat pelimpahan wewenang kepada pelaksana PSN 

f. Belum terdapat peraturan lebih lanjut mengenai penugasan PSN  

g. Permasalahan lain yang mungkin timbul. 

B. Reviu atas Persiapan Proyek 

1. Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa persiapan PSN telah direncanakan dengan baik. 

2. Langkah Kerja: 

a. Dapatkan hasil feasibility study, DED, Spesifikasi teknis, HPS, perizinan 

yang telah diselesaikan, komitmen alokasi pendanaan, dan jaminan 

pemerintah (jika ada) serta dokumen perencanaan lain yang diperlukan 

b. Lakukan telaah atas dokumen-dokumen perencanaan  

c. Lakukan wawancara untuk menggali permasalahan lain yang muncul 

pada tahap perencanaan 

d. Langkah kerja lainnya yang relevan 

e. Buat simpulan hasil reviu. 

3. Potensi Masalah: 

Permasalahan yang mungkin timbul pada tahap ini antara lain: 

a. Perencanaan PSN belum memadai 

b. Dokumen perencanaan yang akan diperlukan dalam proses selanjutnya, 

terutama perizinan, belum siap 
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c. Institusi pemrakarsa berbeda dengan institusi pelaksana, sehingga 

dokumen perencanaan belum diserahkan kepada institusi pelaksana (jika 

ada) 

d. Permasalahan lain yang mungkin timbul.  

C. Reviu atas Penyediaan Lahan untuk Proyek 

1. Tujuan: 

a. Memastikan bahwa lahan untuk pelaksanaan proyek telah tersedia 

b. mengetahui permasalahan yang telah dan mungkin timbul dalam 

penyediaan lahan untuk pembangunan PSN. 

2. Langkah Kerja: 

a. Dapatkan dan pelajari peta pembangunan proyek, daftar tanah yang 

harus dibebaskan lengkap dengan pemilik, status kepemilikan dan 

estimasi dana yang dibutuhkan 

b. Lakukan wawancara mendalam untuk menggali permasalahan yang ada 

dalam fase penyediaan lahan 

c. Identifikasi dukungan dari pemerintah terkait prioritas atas penyediaan 

tanah dan/atau penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat/Pemerintah 

Daerah  

d. Kodifikasi permasalahan penyediaan lahan 

Masukkan permasalahan penyediaan lahan dengan kodifikasi sebagai 

berikut:  

1) Belum selesai pembebasan karena belum tersedia anggaran 

2) Belum selesai pembebasan disebabkan ketidaksepakatan ganti rugi 

3) Belum selesai pembebasan disebabkan antara lain: permasalahan 

tanah kas desa, tanah adat, tanah wakaf, tanah dalam penguasaan 

institusi lain, tanah dalam kawasan suaka alam, dan tanah sengketa 

4) Belum bebas karena adanya ketidaksesuaian dengan Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah (RTRW). 

5) Lain-lain. 

e. Langkah kerja lainnya yang relevan 

f. Buat simpulan hasil reviu. 
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3. Potensi Masalah 

Permasalahan yang mungkin timbul pada tahap ini antara lain: 

a. Pelaksana kegiatan PSN tidak memiliki data tanah yang harus dibebaskan  

b. Belum selesai pembebasan karena belum tersedia anggaran 

c. Belum selesai pembebasan yang disebabkan ketidaksepakatan ganti rugi 

d. Belum selesai pembebasan yang disebabkan antara lain adanya 

permasalahan tanah kas desa, tanah adat, tanah wakaf, tanah dalam 

penguasaan institusi lain, tanah dalam kawasan suaka alam, dan tanah 

sengketa 

e. Belum bebas karena adanya ketidaksesuaian dengan Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah (RTRW). 

D. Reviu atas Aspek Tata Ruang 

1. Tujuan: 

Meyakinkan bahwa pembangunan proyek PSN telah sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

2. Langkah Kerja 

a. Pelajari RTRW pada lokasi PSN 

b. Analisis apakah pembangunan PSN sesuai dengan RTRW  

c. Analisis apakah terdapat penyesuaian terhadap RTRW 

d. Buat simpulan  hasil reviu. 

3. Potensi Masalah 

a. Pembangunan PSN tidak sesuai dengan RTRW setempat 

b. Penyesuaian RTRW tidak dilaksanakan 

c. Permasalahan lain yang mungkin timbul. 

E. Reviu atas Aspek Pendanaan Proyek 

1. Tujuan: 

a. Meyakinkan bahwa skema pendanaan PSN telah jelas 

b. Meyakinkan bahwa PSN telah memperoleh alokasi pendanaan sesuai 

dengan skema pendanaan yang telah ditetapkan 

c. Meyakinkan bahwa dana untuk pelaksanaan PSN telah tersedia. 
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2. Langkah Kerja:  

a. Identifikasi dan pelajari skema pendanaan PSN untuk mengetahui 

mekanisme pendanaan, pencairan dana, pertanggungjawaban 

keuangan dan hal lain terkait dengan pendanaan proyek 

b. Dapatkan dokumen penganggaran kegiatan terkait proyek strategis 

nasional dari penanggung jawab proyek termasuk ijin kontrak tahun 

jamak 

c. Identifikasi pendanaan yang tersedia dalam anggaran untuk kegiatan 

terkait proyek tersebut, termasuk sumber dana (APBN/APBD/Lainnya) 

untuk persiapan proyek, penyediaan lahan, pengadaan barang dan jasa, 

supervisi dan koordinasi, dan pelaporan 

d. Dapatkan informasi kecukupan anggaran untuk membiayai kegiatan 

PSN. Jika anggaran tidak mencukupi, peroleh penyebabnya dan 

langkah apa yang sudah/akan diambil oleh penanggung jawab PSN 

terkait permasalahan tersebut 

e. Lakukan wawancara dengan penanggung jawab PSN dan pelaksana 

kegiatan  PSN untuk menggali permasalahan dan langkah yang telah 

diambil untuk mengatasi masalah terkait pendanaan proyek  

f. Langkah kerja lainnya yang relevan 

g. Buat simpulan hasil reviu. 

3. Potensi Masalah: 

Permasalahan yang mungkin timbul pada tahap ini antara lain: 

a. Skema pendanaan PSN belum jelas 

b. Belum terdapat peraturan pelaksana terkait dengan skema pendanaan 

PSN 

c. Peraturan skema pendanaan, mekanisme pencairan dana, dan 

pertanggungjawaban PSN tidak jelas 

d. Dana untuk pelaksanaan proyek tidak tersedia dalam anggaran  

e. Dana untuk pelaksanaan proyek tersedia dalam anggaran, tetapi belum 

bisa dicairkan karena sebab tertentu  

f. Dana untuk pelaksanaan proyek tersedia, tetapi tidak mencukupi untuk 

membiayai keseluruhan tahapan proyek  
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g. Dana untuk pelaksanaan proyek berada di instansi lain dan koordinasi 

yang diperlukan belum dilakukan  

h. Permasalahan lain yang mungkin timbul terkait pendanaan PSN. 

F. Reviu atas Aspek Jaminan Pemerintah 

1. Tujuan: 

a. Meyakinkan bahwa Jaminan Pemerintah Pusat diberikan sesuai 

kebutuhan proyek  

b. Meyakinkan bahwa penerbitan Jaminan Pemerintah Pusat telah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Langkah Kerja: 

a. Pelajari peraturan terkait dengan jaminan pemerintah  

b. Peroleh informasi PSN yang mendapat jaminan pemerintah 

c. Lakukan wawancara dengan pelaksana kegiatan PSN untuk 

mengidentifikasi kebutuhan jaminan pemerintah pusat untuk 

pelaksanaan proyek 

d. Dapatkan dokumen-dokumen terkait proses pengajuan dan pemberian 

jaminan pemerintah  

Pengajuan oleh BUMN 

1) Penetapan proyek infrastruktur oleh Komite Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Prioritas atau Kementerian/Lembaga, 

atau surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

tentang kesesuaian proyek infrastruktur dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014-2019  

2) Pernyataan minat pemberian pinjaman langsung oleh Lembaga 

Keuangan Internasional  

3) Surat keterangan alasan diperlukannya jaminan pemerintah 

4) Dokumen lengkap studi kelayakan dalam Bahasa Indonesia 

5) Dokumen lainnya sesuai Permenkeu 189/2015 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan 

Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan 

Internasional kepada BUMN, pasal 6 sampai dengan pasal 14.  
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Pengajuan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 

1) Dokumen-dokumen sesuai Permenkeu 189/2015 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan 

Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan 

Internasional kepada BUMN, pasal 6-14 

2) Peraturan lain terkait dengan jaminan pemerintah pusat. 

e. Pelajari apakah pengajuan permohonan jaminan pemerintah sesuai 

kriteria pada peraturan perundang-undangan9. Jika terdapat 

ketidaksesuaian, dapatkan penyebabnya. 

f. Langkah kerja lainnya yang relevan 

g. Buat simpulan hasil reviu. 

3. Potensi Masalah: 

Permasalahan yang mungkin timbul pada tahap ini antara lain: 

a. Peraturan pelaksanaan terkait Jaminan Pemerintah Pusat terhadap 

Proyek Strategis Nasional belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan  

b. Proyek tidak didukung Jaminan Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan  

c. Pengajuan Jaminan Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan tepat waktu 

karena terkendala kesiapan persyaratan  

d. Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat tidak sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

G. Reviu atas Perijinan dan Nonperijinan 

1. Tujuan: 

Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa proyek strategis nasional 

telah memiliki perijinan/nonperijinan yang dipersyaratkan untuk memulai 

proyek. 

 

                                                           
9 Peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Pemerintah yang teridentifikasi saat penyusunan 
pedoman adalah Perpres 82/2015 [Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui 
Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara] dan 
Permenkeu 189/2015 [Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan 
Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN]. 
Terdapat indikasi bahwa Permenkeu turunan Perpres 3/2016 terkait Jaminan Pemerintah belum 
dikeluarkan.  
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2. Langkah Kerja: 

a. Pelajari regulasi terkait dengan perijinan/nonperijinan yang harus 

diperoleh untuk melaksanakan proyek strategis nasional  

b. Identifikasi perijinan/non perijinan yang harus diperoleh untuk 

melaksanakan PSN 

c. Identifikasi kendala/hambatan dalam perijinan/nonperijinan   

d. Dapatkan informasi langkah yang telah diambil oleh pelaksana kegiatan 

PSN terkait dengan hambatan/kendala dalam perijinan/nonperijinan 

e. Langkah kerja lainnya yang relevan 

f. Buat simpulan hasil reviu.  

3. Potensi Masalah 

Permasalahan yang mungkin timbul pada tahap ini antara lain: 

a. Tidak terdapat pelimpahan kewenangan pemberian perijinan/nonperijinan 

dari Menteri/Kepala Lembaga kepada PTSP baik pusat maupun daerah 

b. Pada Kementerian/Lembaga, tidak terdapat prosedur, kriteria, dan waktu 

penyelesaian perijinan, dan penugasan pejabat PTSP untuk perijinan yang 

tidak dilimpahkan kepada PTSP 

c. Peraturan mengenai perijinan yang saling bertentangan 

d. Peraturan perijinan/nonperijinan yang tumpang tindih 

e. Sebagian perijinan masih dikelola oleh unit kerja di luar PTSP baik pusat 

maupun daerah 

f. Tidak terdapat BPMPTSP di daerah 

g. Permasalahan lain yang mungkin timbul. 

H. Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

1. Tujuan: 

Meyakinkan bahwa proses percepatan pengadaan barang dan jasa dalam 

rangka percepatan PSN telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Langkah Kerja: 

a. Identifikasi apakah terdapat percepatan pengadaan barang/jasa dalam 

pelaksanaan PSN dan uraikan langkah percepatan yang dilakukan. 
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b. Identifikasi apakah pengadaan/penunjukan langsung yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016.  

c. Dapatkan pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran. 

Identifikasi penyebab tidak selesainya pekerjaan, analisis penyebab 

tersebut, dan uraikan mekanisme dan ketersediaan dana penganggaran 

pada tahun berikutnya 

d. Langkah kerja lainnya yang relevan 

e. Buat simpulan hasil reviu. 

3. Potensi Masalah: 

Permasalahan yang mungkin timbul dalam pengadaan Barang dan Jasa: 

a. Pengadaan/penunjukan langsung dalam pengadaan barang jasa PSN 

tidak sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan peraturan lainnya 

b. Perlakuan terhadap pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun 

anggaran dan penganggarannya tidak sesuai dengan Perpres Nomor 3 

Tahun 2016 dan peraturan lainnya. 

I. Reviu atas Pengutamaan Penggunaan Komponen Dalam Negeri 

1. Tujuan: 

Meyakinkan bahwa proyek strategis nasional mengutamakan penggunaan 

komponen dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku 

2. Langkah Kerja: 

a. Pelajari peraturan terkait dengan penggunaan komponen dalam negeri 

dan tingkat kandungan produksi dalam negeri sesuai dengan antara lain:  

1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;  

2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya; 

3) Inpres Nomor 2 tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam 

Negeri;   

4) Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang 

Pedoman Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

5) Peraturan Menteri Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2014 Pedoman 

Peningkatan Produksi Dalam Negeri; 
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6) Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/02/2011 tentang 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. 

b. Pelajari dokumen pengadaan barang/jasa apakah telah mengatur 

mengenai pengutamaan penggunaan komponen dalam negeri (pelajari 

spesifikasi teknis pekerjaan, dokumen penawaran) dan besaran tingkat 

komponen dalam negeri (TKDN) 

c. Bandingkan besaran TKDN dalam dokumen pengadaan dengan 

peraturan terkait. Jika terdapat perbedaan (lebih kecil dari ketentuan), 

dapatkan penyebab perbedaannya dan alasan/dasar perbedaannya 

d. Bandingkan data penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan 

dokumen pengadaan dengan laporan realisasi penggunaan komponen 

dalam negeri, dan peroleh penyebab perbedaan antara dokumen 

pengadaan dengan laporan realisasi penggunaan komponen dalam 

negeri 

e. Lakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hambatan 

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri  

f. Langkah kerja lainnya yang relevan 

g. Buat simpulan hasil reviu. 

3. Potensi Masalah: 

Permasalahan yang mungkin timbul dalam pengutamaan penggunaan 

komponen dalam negeri adalah penggunaan komponen dalam negeri dan 

besaran TKDN tidak sesuai dengan peraturan. 

J. Reviu atas Pelaksanaan Pembangunan Fisik Proyek 

1. Tujuan: 

Meyakinkan bahwa pembangunan fisik PSN telah sesuai dengan target yang 

ditetapkan 

2. Langkah Kerja: 

a. Peroleh target/timeline pelaksanaan pembangunan fisik PSN 

b. Peroleh dan pelajari laporan kemajuan pekerjaan fisik PSN dari konsultan 

pengawas dan berita acara kemajuan pekerjaan dari panitia penerima 

hasil pekerjaan 
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c. Lakukan observasi untuk memperoleh informasi kemajuan pekerjaan fisik 

di lapangan 

d. Bandingkan kemajuan pekerjaan fisik PSN antara target, laporan, dan 

hasil observasi, analisis gap yang ada dan peroleh penyebabnya 

e. Langkah kerja lainnya yang relevan 

f. Buat simpulan hasil reviu. 

3. Potensi Masalah: 

Permasalahan yang mungkin timbul dalam pembangunan fisik proyek adalah 

Progress pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana. 

K. Reviu atas Pengawasan dan Pengendalian 

1. Tujuan: 

Meyakinkan bahwa pengawasan dan pengendalian PSN telah dilakukan 

secara memadai. 

2. Langkah Kerja: 

a. Pelajari apakah dalam struktur organisasi PSN telah terdapat 

pengendalian internal (misal apakah sudah terdapat pemisahan 

tanggung jawab dan wewenang, apakah terdapat mekanisme saling 

mengawasi diantara bagian dalam struktur organisasi PSN dll) 

b. Identifikasi apakah terdapat mekanisme pelaporan PSN secara berkala, 

identifikasi siapa yang menyusun laporan dan ditujukan kepada siapa 

c. Pelajari SOP dan prosedur yang ada pada PSN (petunjuk teknis 

pelaksanaan) 

d. Dapatkan informasi apakah terdapat unsur pengendalian dalam 

mekanisme dan prosedur yang ada pada PSN  

e. Peroleh informasi efektivitas pengendalian dari langkah kerja di atas 

f. Peroleh laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh APIP 

g. Langkah lain yang relevan 

h. Buat simpulan efektivitas pengendalian atas PSN. 

3. Potensi masalah  

Permasalahan yang mungkin timbul dalam reviu atas pengendalian adalah: 

a. pengendalian oleh pengelola kegiatan belum memadai. 



Pedoman Reviu Tatakelola PSN  31 
 

b. pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum optimal. 

L. Reviu atas Aspek Regulasi 

1. Tujuan: 

a. Memberikan masukan terhadap hambatan kelancaran tata kelola PSN 

terkait regulasi 

b. Mengidentifikasi hambatan terkait regulasi yang teridentifikasi dari 

langkah kerja reviu sebelumnya berhubungan dengan dilakukan/tidak 

dilakukannya intervensi terhadap peraturan perundang-undangan 

dan/atau kebijakan sesuai kebutuhan  

c. Mengidentifikasi apakah pengambilan diskresi telah dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Langkah Kerja:  

Kegiatan di tingkat Rendal 

a. Yakinkan apakah terdapat peraturan yang menghambat pelaksanaan 

PSN, ketahui hambatan yang ditimbulkan  

b. Dapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga maupun 

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang antara lain berhubungan 

dengan: 

1) Penetapan lokasi; 

2) Izin Lingkungan; 

3) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;  

4) Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau 

5) Fasilitas fiskal dan non fiskal.  

c. Identifikasi dan lakukan konfirmasi untuk mengetahui apakah ada 

perubahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan tersebut 

setelah terbitnya Perpres Nomor 3 Tahun 2016  

d. Identifikasi apakah terdapat peraturan perundang-undangan pada 

Kementerian Keuangan terkait Jaminan Pemerintah Pusat terhadap 

Proyek Strategis Nasional  

e. Identifikasi apakah terdapat diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat/Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Proyek Strategis 
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Nasional yang dipengaruhi oleh kewenangannya sesuai peraturan 

perundang-undangan 

f. Identifikasi apakah pengambilan diskresi tersebut telah terdokumentasi 

dengan baik, dan seluruh langkah-langkah koordinasi yang diperlukan 

terkait kewenangan instansi pemerintah lainnya telah dilakukan 

g. Analisis apakah pengambilan diskresi telah memenuhi kriteria sesuai 

peraturan perundang-undangan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama pasal 22 

sampai dengan 32. 

Kegiatan di tingkat unit kerja pelaksana Reviu 

a. Dapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah maupun 

BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan: 

- Penetapan Lokasi; 

- Izin Lingkungan; dan 

- Izin Mendirikan Bangunan.  

b. Identifikasi apakah terdapat perubahan terhadap seluruh peraturan 

perundang-undangan tersebut pada butir a setelah terbitnya Perpres 

Nomor 3 Tahun 2016  

c. Identifikasi apakah terdapat diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah/Kepala Daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

yang dipengaruhi oleh kewenangan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah 

sesuai peraturan perundang-undangan  

d. Identifikasi apakah pengambilan diskresi tersebut telah terdokumentasi 

dengan baik, dan seluruh langkah-langkah koordinasi yang diperlukan 

terkait kewenangan instansi pemerintah lainnya telah dilakukan   

e. Yakinkan apakah pengambilan diskresi telah memenuhi kriteria sesuai 

peraturan perundang-undangan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama pasal 22 

sampai dengan 32 

f. Lakukan wawancara kepada pelaksana kegiatan PSN untuk mengetahui 

hambatan terkait regulasi yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat 

pelaksana kegiatan PSN  
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g. Langkah lain yang relevan 

h. Buat simpulan hasil reviu.  

3.4. Kertas Kerja Reviu 

Kertas Kerja Reviu (KKR) adalah dokumen reviu yang memuat semua data, 

catatan pembuktian yang dibuat dan dikumpulkan secara sistematis oleh tim 

reviu, mulai dari tahap persiapan reviu sampai dengan tahap pelaporan, baik 

dari unit yang direviu maupun dari luar unit yang direviu.  

KKR harus mencerminkan: 

a. Pelaksanaan prosedur reviu yang ditempuh oleh Tim Reviu 

b. Informasi dan data yang diperoleh  

c. Analisis yang dilakukan 

d. Notulen pemaparan/pembahasan atas hasil sementara reviu 

e. Simpulan dan saran hasil reviu. 

KKR sangat penting artinya dalam setiap pelaksanaan reviu. Beberapa 

manfaat KKR dapat disebutkan antara lain: 

1) Menyimpan segala informasi penting yang diperoleh Tim Reviu melalui 

wawancara, reviu dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2) Merupakan dasar penyusunan laporan hasil reviu. 

3) Merupakan alat bagi atasan untuk mereviu dan mengawasi pelaksanaan 

pekerjaan para pelaksana. 

4) Menjadi dasar untuk menilai kemampuan teknis, keahlian, kecermatan, 

dan ketelitian serta kerapihan kerja Tim Reviu yang bersangkutan. 

5) Menyediakan data untuk keperluan referensi. 

6) Merupakan alat bukti atas pekerjaan reviu. 

7) Merupakan media penghubung antara pekerjaan reviu dengan laporan 

hasil reviu.  

KKR harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Lengkap. 

2) Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan 

penyajian informasi. 
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3) Didasarkan atas fakta-fakta dan argumentasi yang rasional. 

4) Sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapi. 

5) Memuat hal-hal yang penting dan berhubungan dengan reviu. 

6) Mempunyai tujuan yang jelas. 

7) Dapat diketahui secara jelas petugas penyusun setiap lembar KKR. 
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BAB IV  

PELAPORAN 

 

4.1. Umum 

1. Hasil reviu tatakelola proyek strategis nasional  dituangkan dalam laporan 

yang dapat menggambarkan kondisi/realisasi tatakelola proyek strategis 

nasional dibandingkan dengan targetnya, permasalahan/kelemahan yang 

ada, solusi yang telah dan akan diambil oleh Obyek Reviu, serta saran 

yang diberikan tim reviu untuk memperbaiki permasalahan/kelemahan 

yang ada.  

2. Bab ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan reviu 

tatakelola proyek strategis nasional . 

3. Pelaporan hasil reviu dilakukan oleh Rendal dan Perwakilan sebagai 

pelaksana reviu, sebagai berikut: 

1) Perwakilan menyampaikan Laporan Hasil Reviu Individu (dalam bentuk 

hardcopy dan softcopy) per Satker kepada Direktorat Rendal; 

2) Direktorat Rendal pemangku kementerian/lembaga melakukan 

kompilasi laporan individu yang disusun perwakilan dan Direktorat 

Rendal menjadi laporan kompilasi per Kementerian/Lembaga;  

3) Terhadap laporan kompilasi per Kementerian/Lembaga, digabung 

menjadi laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian oleh Direktorat mitra Kementerian Koordinator; 

4) Direktorat Rendal menyampaikan laporan kompilasi per 

kementerian/lembaga kepada Menteri/Kepala Lembaga bersangkutan 

dengan surat pengantar dari Kepala BPKP; 

5) Laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan surat 

pengantar dari Kepala BPKP disertai tembusan kepada Presiden.  

4. Direktorat Rendal menyusun elaborasi hasil reviu tata kelola PSN sebagai 

bahan laporan dan rekomendasi strategis Kepala BPKP kepada 

Presiden/Menteri. 

5. Laporan dan rekomendasi strategis Kepala BPKP terkait pengawasan 

terhadap tatakelola proyek strategis nasional yang disampaikan kepada 



Pedoman Reviu Tatakelola PSN  36 
 

Presiden disusun setelah pengawasan secara nasional dilaksanakan. 

Laporan tersebut disusun dan disampaikan sekali dalam setahun atau 

insidentil apabila ada permasalahan/rekomendasi strategis yang perlu 

segera dilaporkan kepada Presiden. Hasil pengawasan berupa laporan 

individual, laporan ke menteri terkait, dan laporan ke Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian dapat dilaksanakan secara berkala setiap triwulan 

maupun insidentil untuk merespon current issue. 

4.2. Bentuk Laporan Hasil Reviu 

1. Laporan reviu tatakelola proyek strategis nasional dikelompokkan menjadi 

3 jenis, yaitu: 

a. Laporan individual  

Laporan individual proyek strategis nasional berbentuk surat sebagai 

output atas hasil reviu yang dilaksanakan oleh Direktorat Rendal dan 

BPKP perwakilan. Selain itu, Perwakilan BPKP menyusun laporan 

kompilasi untuk PSN sejenis yang direviu oleh Perwakilan. Format 

laporan individual disajikan dalam Lampiran 1. 

Format Laporan Hasil Reviu Tata Kelola PSN secara individual 

minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 

 Dasar Pelaksanaan Reviu 

 Tujuan Reviu 

 Ruang Lingkup Reviu 

 Metodologi Reviu 

 Hasil Reviu 

Hasil reviu menjelaskan permasalahan pada setiap aspek 

pelaksanaan PSN.  

 Simpulan. 

b.  Laporan kompilasi 

Laporan kompilasi terdiri dari : 

1) Laporan kompilasi per Kementerian/Lembaga 

Laporan kompilasi per Kementerian/Lembaga merupakan 

kompilasi dari laporan individual yang dibuat dalam bentuk surat 

oleh Direktorat Rendal yang membawahi Kementerian/Lembaga 
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pengelola PSN. Format laporan kompilasi 

Kementerian/Lemnaga  disajikan dalam Lampiran 2. 

2) Laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 

Laporan kompilasi ini merupakan kompilasi dari laporan per 

kementerian/lembaga yang dibuat dalam bentuk surat oleh 

Direktorat Rendal mitra Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Format laporan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian disajikan dalam Lampiran 3. 

Format Laporan Hasil Reviu Tata Kelola PSN secara kompilasi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 Dasar Pelaksanaan Reviu 

 Tujuan Reviu 

 Ruang Lingkup Reviu 

 Metodologi Reviu 

 Hasil Reviu 

Hasil reviu menjelaskan kompilasi permasalahan-permasalahan 

pelaksanaan PSN pada tingkat Kementerian/Lembaga dan 

Kementerian Koordinator per masing-masing aspek tatakelola.   

 Simpulan. 

c. Laporan Atensi 

Atensi kepada Presiden berbentuk surat disusun oleh Direktorat 

Rendal mitra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

bersumber dari laporan individual, laporan kompilasi, dan informasi 

lain yang relevan. 

Laporan atensi menguraikan simpulan hasil reviu PSN yang telah 

dilaksanakan BPKP serta rekomendasi strategis Kepala BPKP terkait 

pelaksanaan PSN. Format laporan atensi disajikan dalam Lampiran 4. 

Format dan substansi surat atensi dapat diubah sesuai dengan 

arahan pimpinan BPKP. 

4.3.    Distribusi Laporan  

Distribusi laporan hasil reviu tatakelola PSN sebagai berikut: 
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1. Laporan individual  

Laporan individual berbentuk surat disampaikan kepada:  

a. Pelaksana kegiatan (satker);  

b. Direktorat Rendal yang memangku kementerian/lembaga pengelola 

PSN.  

Untuk kepentingan kompilasi, BPKP Perwakilan harus mengirim softcopy 

laporan kepada Direktorat Rendal. 

2. Laporan kompilasi  

a. Laporan kompilasi per kementerian/lembaga berbentuk surat 

disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga. 

b. Laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

berbentuk surat disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian.  

3. Laporan Atensi 

Laporan atensi berbentuk surat disampaikan kepada Presiden. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pedoman Reviu Tatakelola Proyek Strategis Nasional disusun untuk memberikan 

gambaran umum percepatan pengawasan tatakelola proyek strategis nasional; serta 

menjadi panduan bagi Tim BPKP dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan 

Laporan Hasil Reviu Tatakelola Proyek Strategis Nasional. Langkah-langkah reviu 

dalam pedoman ini dapat dikembangkan oleh Tim Reviu sesuai kondisi dan 

kebutuhan di lapangan sepanjang meningkatkan kualitas hasil reviu. 

Untuk kesempurnaan pedoman ini diharapkan masukan yang membangun. 

Masukan dapat dialamatkan ke Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi Deputi 

Perekonomian dan Kemaritiman, Gedung BPKP Pusat Lt. 6 Jl. Pramuka No. 33 

Jakarta Timur. 

 

 

 



Lampiran 1 

 

 
Nama dan Alamat Unit Kerja   

 

 

No : Lap-     /........./..../2016 ................... 2016 

Lampiran : …..  

Perihal : Laporan Hasil Reviu Tata Kelola 

Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 

Proyek….......... Triwulan …… pada 

Kementerian/Lembaga......................  

 

 

Yth. Kepala Satuan Kerja Proyek................................ 

di …….. 

 

Kami telah melakukan Reviu Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis 

Nasional …………… di Provinsi ………. dengan hasil sebagai berikut: 

1. Informasi Umum 

a. Dasar Pelaksanaan Reviu  

1) Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas 

Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi 

Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

4) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; 

7) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP…../Direktur Pengawasan 

..................Nomor ...........................tanggal…….. 
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b. Tujuan Reviu 

Tujuan reviu adalah untuk memperoleh gambaran dan identifikasi 

permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas 

pelaksanaan PSN  sebagai bagian dari pengawasan tata kelola PSN sesuai  

Perpres 3 Tahun 2016. Secara khusus, tujuan reviu adalah untuk: 

1. Memetakan capaian progres fisik dan keuangan PSN  

2. Identifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta 

alternatif solusi terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan 

tersebut berada pada satker/instansi mana 

3. Identifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN 

4. Identifikasi efektivitas pencapaian target output PSN  

5. Memberikan usulan alternatif solusi terhadap hambatan, 

ketidaklancaran, ketidaktaatan, dan ketidakefektifan pencapaian target 

output  PSN. 

c. Ruang Lingkup Reviu  

Reviu dilaksanakan terhadap tata kelola penyelenggaraan PSN yang 

meliputi penyiapan proyek, penyediaan lahan untuk proyek, pendanaan 

proyek, jaminan pemerintah, perijinan/non perijinan, pengadaan barang/jasa, 

pemenuhan komponen dalam negeri, tata ruang, pelaksanaan 

pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian proyek serta 

regulasi proyek. 

Reviu yang dilaksanakan tidak termasuk pengujian atas kebenaran 

pembangunan fisik, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan reviu tidak termasuk memvalidasi 

kebenaran pertanggungjawaban keuangan maupun fisik di lapangan. 

Penugasan ini dilaksanakan selama 15 hari kerja mulai tanggal……. Sampai 

dengan ….. 

d. Metodologi Reviu 

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, reviu tata kelola Pelaksanaan PSN 

dilaksanakan melalui: 

- Penelaahan terhadap ketentuan pelaksanaan PSN; 

- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan PSN;  
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- Wawancara dan diskusi dengan pihak yang kompeten; 

- Observasi fisik. 

2. Hasil Reviu  

1) Pengumpulan Data  

1 Nama Proyek :   

2 Nama Penanggungjawab PSN :   

3 Nama Pemegang Izin PSN   

4 Lokasi :   

5 Jangka waktu :   

6 Pelaksana  :   

7 Konsultan Pelaksana :   

8 Rencana penyelesaian PSN :   

9 Sumber dana :   

10 Nilai Proyek  : 

  

a. Uraikan hasil analisis dan permasalahan yang mungkin muncul pada 

saat pengumpulan data umum seperti contoh berikut ini : 

 Pelaksana kegiatan PSN belum menerima mandat 

 Pelaksana kegiatan PSN tidak memahami alur perijinan yang 

diperlukan untuk memulai pembangunan PSN 

 Dokumen alokasi anggaran belum diterima sehingga tidak ada 

dukungan finansial yang diperoleh pelaksana kegiatan PSN 

 Pelaksana kegiatan PSN belum menerima petunjuk teknis 

pelaksanaan pembangunan PSN 

dst.... 

b. Uraikan simpulan hasil reviu. 

2) Hasil Reviu PSN 

(1) Reviu atas Penyiapan Proyek 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 

 Perencanaan PSN belum memadai  
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 Dokumen perencanaan yang akan diperlukan dalam proses 

selanjutnya, terutama perizinan, belum siap 

 Institusi pemrakarsa berbeda dengan institusi pelaksana, 

sehingga dokumen perencanaan belum diserahkan kepada 

institusi pelaksana 

dst...  

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

(2) Reviu atas Penyediaan Lahan untuk Proyek 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 

 Pelaksana kegiatan PSN tidak memiliki data tanah yang harus 

dibebaskan secara rinci  

 Belum selesai pembebasan karena belum tersedia anggaran  

 Belum selesai pembebasan yang disebabkan ketidaksepakatan 

ganti rugi  

 Belum selesai pembebasan yang disebabkan antara lain adanya 

permasalahan tanah kas desa, tanah adat, tanah wakaf, tanah 

dalam penguasaan institusi lain, tanah dalam kawasan suaka 

alam, dan tanah sengketa  

  Belum bebas karena adanya ketidaksesuaian dengan Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 

 …..dst  

b. Uraikan simpulan hasil reviu.  

(3) Reviu atas Aspek Tata Ruang 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 

 Pelaksanaan PSN tidak sesuai RTRW, Rencana Detail Tata 

Ruang Daerah atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 

 Belum ada persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi 

kawasan hutan dari Menteri LHK 

 Proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan belum selesai 
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 ….dst 

b. Uraikan simpulan hasil reviu. 

(4) Reviu atas Pendanaan Proyek 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 

 Dana untuk pelaksanaan proyek tidak tersedia dalam anggaran 

 Dana untuk pelaksanaan proyek tersedia dalam anggaran, 

tetapi belum bisa dicairkan karena sebab tertentu 

 Dana untuk pelaksanaan proyek tersedia, tetapi tidak 

mencukupi untuk membiayai keseluruhan tahapan proyek 

 Dana untuk pelaksanaan proyek berada di instansi lain dan 

koordinasi yang diperlukan belum dilakukan 

 ….dst 

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

(5) Reviu atas Jaminan Pemerintah 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 

 Peraturan pelaksanaan terkait Jaminan Pemerintah Pusat 

terhadap Proyek Strategis Nasional belum ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan 

 Proyek tidak didukung Jaminan Pemerintah Pusat sesuai 

kebutuhan 

 Pengajuan Jaminan Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan 

tepat waktu karena terkendala kesiapan persyaratan 

 Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat tidak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

 ….dst 

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

(6) Reviu atas Perijinan/Non Perijinan 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 



Lampiran 1 

 Tidak terdapat pelimpahan kewenangan pemberian 

perijinan/nonperijinan dari menteri/lembaga kepada PTSP baik 

pusat maupun daerah  

 Pada kementerian/lembaga, tidak terdapat prosedur, kriteria, 

dan waktu penyelesaian perijinan, dan penugasan pejabat 

PTSP untuk perijinan yang tidak dilimpahkan kepada PTSP 

 Peraturan mengenai perijinan yang saling bertentangan 

 Peraturan perijinan/nonperijinan yang tumpang tindih 

 Sebagian perijinan masih dikelola oleh unit kerja di luar PTSP 

baik pusat maupun daerah 

 Tidak terdapat BPMPTSP di daerah  

 …. dst. 

b. Uraikan simpulan hasil reviu. 

(7) Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini: 

 Pengadaan/penunjukan langsung dalam pengadaan barang 

jasa PSN tidak sesuai dengan Perpres 3 Tahun 2016 dan 

peraturan lainnya. 

 Perlakuan terhadap pekerjaan yang tidak selesai pada akhir 

tahun anggaran dan penganggarannya tidak sesuai dengan 

Perpres 3 Tahun 2016 dan peraturan lainnya 

 ….. dst.  

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

(8) Reviu atas Pengutamaan Komponen Dalam Negeri 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul seperti 

contoh berikut ini : 

 Penggunaan komponen dalam negeri tidak sesuai dengan 

peraturan  

 ….dst 

b. Uraikan simpulan hasil reviu 
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(9) Reviu atas Pembangunan Fisik Proyek 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini : 

 Progress pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana 

 ….. dst  

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

(10) Reviu atas Pengawasan dan Pengendalian Proyek 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu seperti contoh berikut ini : 

 Pengawasan dan pengendalian yang dilakuakan terhadap PSN 

tidak efektif  

 …..dst 

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

(11) Reviu atas Regulasi Proyek 

a. Uraikan permasalahan secara singkat yang mungkin muncul pada 

saat pelaksanaan reviu.  

b. Uraikan simpulan hasil reviu 

3. Simpulan dan Usulan Solusi 

(Uraikan simpulan atas keseluruhan hasil reviu terhadap tata kelola proyek 

strategis nasional serta usulan solusi terhadap hambatan pelaksanaan PSN). 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami 

ucapkan terimakasih. 

                Kepala Perwakilan/Direktur, 
 
 
 

.............................. 
NIP .......................................... 

 

Tembusan: 

1. Deputi Kepala BPKP Bidang….  

2. Direktur….. (Direktorat Rendal) 
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Nama dan Alamat Unit Kerja   

 

 

No : Lap-     /........./..../2016 ................... 2016 

Lampiran : …..  

Perihal : Laporan Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN) Triwulan..... 

pada Kementerian/Lembaga.............. 

 

 

Yth. Menteri/Kepala Lembaga..... 

di Jakarta 

 

Kami telah melakukan Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional 

…………… pada Kementerian/Lembaga …… dengan hasil sebagai berikut: 

1. Informasi Umum 

a. Dasar Pelaksanaan Reviu  

1) Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas 

Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi 

Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

4) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

6) Surat Tugas Direktur Pengawasan .................. Nomor ........................  

tanggal…….. 

b. Tujuan Reviu 

Tujuan reviu adalah untuk memperoleh gambaran dan identifikasi 

permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas 



pelaksanaan PSN  sebagai bagian dari pengawasan tata kelola PSN sesuai  

Perpres 3 Tahun 2016. Secara khusus, tujuan reviu adalah untuk: 

1. Memetakan capaian progres fisik dan keuangan PSN  

2. Identifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta 

alternatif solusi terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan 

tersebut berada pada satker/instansi mana. 

3. Identifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN 

4. Identifikasi efektivitas pencapaian target output PSN  

5. Memberikan usulan alternatif solusi terhadap hambatan, 

ketidaklancaran, ketidaktaatan, dan ketidakefektifan pencapaian target 

output  PSN. 

c. Ruang Lingkup Reviu  

Ruang lingkup reviu tatakelola pelaksanaan proyek strategis nasional 

meliputi proyek strategis nasional sesuai dengan Lampiran Peraturan 

Presiden Nomor 3 tahun 2016. Reviu dilaksanakan terhadap tata kelola 

penyelenggaraan PSN yang meliputi penyiapan proyek, penyediaan lahan 

untuk proyek, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perijinan/non 

perijinan, pengadaan barang/jasa, pemenuhan komponen dalam negeri, tata 

ruang, pelaksanaan pembangunan fisik proyek, pengawasan dan 

pengendalian proyek serta regulasi proyek. 

Reviu yang dilaksanakan tidak termasuk pengujian atas kebenaran 

pembangunan fisik, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa Pelaksanaan reviu tidak termasuk memvalidasi 

kebenaran pertanggungjawaban keuangan maupun fisik di lapangan. 

d. Metodologi Reviu 

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, reviu tata kelola Pelaksanaan PSN 

dilaksanakan melalui: 

- Penelaahan terhadap ketentuan pelaksanaan PSN; 

- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan proyek  

- Wawancara/Diskusi dengan pihak yang kompeten; 

- Observasi fisik. 
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2. Hasil Reviu  

1) Data Umum 

Reviu dilakukan terhadap proyek PSN yang berada pada Kementerian 

…….. dengan rincian sebagai berikut: 

No PROYEK LOKASI  Penanggung Jawab 

1 Proyek A 

 

  

2 Proyek B 

 

  

3 Proyek C 

  

 

dst 

   

2) Hasil Reviu PSN 

(1) Reviu atas Penyiapan Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan penyiapan proyek 

berdasarkan laporan individual dari setiap PSN. 

(2) Reviu atas Penyediaan Lahan Untuk Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan Penyediaan Lahan 

Untuk Proyek berdasarkan laporan individual dari setiap PSN. 

(3)  Reviu atas Tata Ruang 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN 

(4) Reviu atas Pendanaan Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan pendanaan proyek 

berdasarkan laporan individual dari setiap PSN. 

(5) Reviu atas Jaminan Pemerintah 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN. 

(6) Reviu atas Perijinan/Non Perijinan 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN. 



(7) Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN. 

(8) Reviu atas Pengutamaan Komponen Dalam Negeri 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN. 

(9) Reviu atas Pembangunan Fisik Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN. 

(10) Reviu atas Pengawasan dan Pengendalian Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individua dari setiap PSN l. 

(11) Reviu atas Regulasi Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan 

gabungan laporan individual dari setiap PSN. 

3. Simpulan dan Usulan Solusi 

(Uraikan simpulan secara umum atas hasil reviu terhadap tata kelola proyek 

strategis nasional berdasarkan gabungan simpulan pada laporan individual). 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami 

ucapkan terimakasih. 

Deputi, 
 
 
 

.............................. 
NIP .................................................. 

 

Tembusan Yth.: 

1.  Kepala BPKP 

2. …………….. 
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Nama dan Alamat Unit Kerja   

 

 

No : Lap-     /........./..../2016 ................... 2016 

Lampiran : …..  

Perihal : Laporan Kompilasi Reviu Tata Kelola 

Proyek Strategis Nasional (PSN) 

Triwulan..... 

 

 

 

Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

di ……… 

 

Kami telah melakukan Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional 

…………… pada Kementerian/Lembaga …… dengan hasil sebagai berikut: 

1. Informasi Umum 

a. Dasar Pelaksanaan Reviu  

1) Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas 

Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi 

Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

4) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

6) Surat Tugas Direktur Pengawasan .................. Nomor 

...........................tanggal…….. 
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b. Tujuan Reviu 

Tujuan reviu adalah untuk memperoleh gambaran dan identifikasi 

permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas 

pelaksanaan PSN  sebagai bagian dari pengawasan tata kelola PSN sesuai  

Perpres 3 Tahun 2016. Secara khusus, tujuan reviu adalah untuk: 

1) Memetakan capaian progres fisik dan keuangan PSN  

2) Identifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta 

alternatif solusi terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan 

tersebut berada pada satker/instansi mana. 

3) Identifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN 

4) Identifikasi efektivitas pencapaian target output PSN  

5) Memberikan usulan alternatif solusi terhadap hambatan, ketidaklancaran, 

ketidaktaatan, dan ketidakefektifan pencapaian target output  PSN. 

c. Ruang Lingkup Reviu  

Ruang lingkup reviu tatakelola pelaksanaan proyek strategis nasional 

meliputi proyek strategis nasional sesuai dengan Lampiran Peraturan 

Presiden Nomor 3 tahun 2016. Reviu dilaksanakan terhadap tata kelola 

penyelenggaraan PSN yang meliputi penyiapan proyek, penyediaan lahan 

untuk proyek, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perijinan/non 

perijinan, pengadaan barang/jasa, pemenuhan komponen dalam negeri, tata 

ruang, pelaksanaan pembangunan fisik proyek, pengawasan dan 

pengendalian proyek serta regulasi proyek. 

Reviu yang dilaksanakan tidak termasuk pengujian atas kebenaran 

pembangunan fisik, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa Pelaksanaan reviu tidak termasuk memvalidasi 

kebenaran pertanggungjawaban keuangan maupun fisik di lapangana. 

d. Metodologi Reviu 

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, reviu tata kelola Pelaksanaan PSN 

dilaksanakan melalui: 

- Penelaahan terhadap ketentuan pelaksanaan PSN; 

- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan proyek;  

- Wawancara/Diskusi dengan pihak yang kompeten; 
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- Observasi fisik. 

2. Hasil Reviu  

1) Data Umum 

Reviu dilakukan terhadap proyek PSN dengan rincian sebagai berikut: 

 

No Kementerian PSN  Lokasi 

1 Kementerian A Proyek A   

  

Proyek B 

 2 Kementerian B Proyek A   

  

Proyek B 

 3 Kementerian C Proyek A 

 

  

Proyek B 

 

 

dst 

   

2) Hasil Reviu PSN 

(1) Reviu atas Penyiapan Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(2) Reviu atas Penyediaan Lahan Untuk Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(3)  Reviu atas Tata Ruang 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(4) Reviu atas Pendanaan Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(5) Reviu atas Jaminan Pemerintah 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 



Lampiran 3 
  

(6) Reviu atas Perijinan/Non Perijinan 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(7) Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(8) Reviu atas Pengutamaan Komponen Dalam Negeri 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(9) Reviu atas Pembangunan Fisik Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(10) Reviu atas Pengawasan dan Pengendalian Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

(11) Reviu atas Regulasi Proyek 

Uraikan hasil reviu dan kompilasi permasalahan berdasarkan gabungan 

laporan kompilasi K/L. 

3. Simpulan dan Usulan Solusi 

(Uraikan simpulan secara umum atas hasil reviu terhadap tata kelola proyek 

strategis nasional berdasarkan gabungan simpulan pada laporan kompilasi K/L). 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 

terimakasih. 

Deputi, 
 
 

.............................. 
NIP .................................................. 

Tembusan Yth.: 

1.  Kepala BPKP 

2.  ……… 
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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
Nomor : S-       /K/D1/2016 Jakarta,.............. 2016 
Hal : Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis 

Nasional 
  

 

 
Yth. Presiden Republik Indonesia 
di Jakarta 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden 

RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan ini kami sampaikan hasil reviu atas tatakelola 

Proyek Strategis Nasional sebanyak ……….. PSN, sebagai berikut: 

I. Ruang Lingkup Reviu 

Uraikan secara garis besar data deskriptif cakupan reviu tatkelola PSN. 

II. Hasil Reviu 

1. Penyiapan Proyek  

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

2. Penyediaan Lahan Untuk Proyek  

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

3.  Aspek Tata Ruang 

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  
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Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

4. Aspek Pendanaan Proyek 

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

5. Aspek Jaminan Pemerintah  

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

6. Perizinan/Non Perizinan 

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

8. Pengutamaan Komponen Dalam Negeri 

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

9. Pembangunan Fisik Proyek 

Uraikan simpulan hasil reviu ............................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 
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10. Pengawasan dan Pengendalian Proyek 

Uraikan simpulan hasil reviu ................................................................ 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ............................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

11. Regulasi Proyek 

Uraikan simpulan hasil reviu .................................................................... 

Hal yang memerlukan perhatian adalah ....................................................  

Uraikan rekomendasi strategis yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait. 

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak Presiden, kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

 

 Kepala BPKP, 

 

 

Ardan Adiperdana 

NIP 19590616 197911 1 001 

 
 

Tembusan Yth.: 

1. ..................................... 
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