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Bidang Kesehatan 

a. Pengelolaan aset DJS Kesehatan di Sulawesi 
Barat diselenggarakan oleh dua Kantor Cabang 
BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 154 FKTP 
dan 11 FKRTL. Jumlah peserta BPJS Kesehatan di 
Sulawesi Barat sebanyak 1.191.665 orang dan 
jumlah penerimaan iuran tahun 2018 sebesar 
Rp194.243.895.736,00; 

b. Pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan 
telah berjalan dengan baik, namun terdapat 
kelemahan pada sistem kepesertaan, manajemen 
iuran, penagihan piutang, pembayaran manfaat 
dan pembayaran kapitasi. Terdapat hutang BPJS 
Kesehatan kepada 11 FKRTL sebesar 
Rp22.822.385.490,00 dan kepada 154 FKTP 
sebesar Rp6.672.214.952,00; 

c. Laporan keuangan PNPM Generasi Sehat Cerdas 
(GSC) Grant IBRD No. TF-014769 di Provinsi 
Sulawesi Barat TA  2018  telah  disajikan  secara 
wajar, namun terdapat permasalahan dalam 
pertanggungjawaban keuangan. 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

A. Pengawalan Program Pembangunan Prioritas Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Infrastruktur 
a. Pengawasan keuangan desa pada 4 kabupaten (masing-masing 4 desa). Masih adanya 

keterlambatan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening 
Kas Desa (RKD), pencairan dana desa dari RKD tidak sesuai prosedur, pengeluaran tidak 
didukung dengan bukti yang cukup, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, adanya 
permasalahan perpajakan serta permasalahan terkait BUMDesa; 

b. Laporan keuangan Program PAMSIMAS III TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Tengah telah disajikan secara wajar, 
namun masih terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan, kekurangan volume pekerjaan, 
hasil pekerjaan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, serta hasil pekerjaan belum 
dimanfaatkan dengan optimal; 

c. Laporan keuangan Program KOTAKU/NSUP Loan IBRD No. 8636-ID; AIIB 0004-IDN/8213 ID 
pada Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene TA 2018, telah disajikan secara wajar, 
namun terdapat pembayaran honororarium dan hasil pekerjaan tidak sesuai RAB; 

d. Hasil evaluasi kinerja terhadap empat PDAM, dua PDAM kondisinya sehat yaitu PDAM Tirta 
Manakarra Mamuju dan PDAM Wai Tipalayo Polewali Mandar, dua PDAM lainnya dalam 
kondisi sakit. Cakupan akses air bersih baru mencapai 25,31%, dan tingkat kebocoran air 
masih tinggi. Dari aspek 3K (kualitas, kuantitas dan kontinuitas), baru dua PDAM yang 
memenuhi aspek kuantitas yaitu PDAM Tirta Manakarra Mamuju dan PDAM Wai Tipalayo 
Polewali Mandar, sedangkan untuk aspek kualitas dan kontinuitas, semua PDAM belum 
memenuhi standar. Terdapat penyertaan modal Pemerintah Pusat pada empat PDAM yang 
belum ditetapkan statusnya dengan nilai Rp196.473.063.948,00. 

 

Bidang Kedaulatan Pangan 
a. Hasil monitoring dan evaluasi atas 

Program Prioritas Nasional Tahun 
2018 (KSP B12) di Provinsi Sulawesi 
Barat, Kab. Polewali Mandar dan Kab. 
Majene, ditemukan beberapa kendala, 
diantaranya target penetapan perlua-
san area dan pengelolaan lahan 
pertanian seluas 200 ha di Kabupaten 
Mamuju tidak terealisasi, dan terdapat 
embung pertanian yang belum dapat 
digunakan; 
 b. Kegiatan produksi bubuk kopi di lokasi Desa Lakahang, Desa Melaahan, dan Desa 
Rantebulahan, Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan ukuran keberhasilan dan telah 
memproduksi bubuk kopi untuk kepentingan promosi di dalam dan luar negeri. 
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B. Peningkatan Ruang Fiskal 

 
 

 

C. Pengamanan Aset Negara/Daerah 

 

 

 

 

Bidang Pengentasan Kemiskinan 
a. Telah ditandatangani perjanjian publik, sebagai komitmen 

untuk mensukseskan Disbursement Linked Indikator (DLI) 
Program Penanggulangan Stunting oleh Bupati Mamuju, 
Bupati Polewali Mandar, dan Bupati Majene. Telah disusun 
peraturan yang menunjang kampanye perubahan perilaku 
dengan mempertimbangkan kearifan lokal; 

b. Pelepasan kawasan hutan seluas 19.009,30 ha di wilayah 
Sulawesi Barat masih menunggu hasil inventarisasi dan 
verifikasi (inver) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Belum 
ada realisasi pelaksanaan proyek TORA pada Program 
Pelepasan Kawasan Hutan; 

c. Realisasi fisik dan keuangan Proyek Sertifikasi Lahan di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat 
rendah; 

d. Belum ada realisasi perluasan tanaman kopi dan peremajaan tanaman kakao pada Proyek 
Peremajaan Perkebunan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat; 

e. Penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Polewali 
Mandar belum efektif. Belum ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang lulus (graduasi), 
sehingga PKH belum efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;  

f. Laporan keuangan Village Innovation Project/VIP (Program Inovasi Desa/PID) TA 2018 Loan 
IBRD 8217-ID Provinsi Sulawesi Barat telah disajikan secara wajar, namun masih terdapat 
permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan. 

Kegiatan pengawasan telah menghasilkan efisiensi pengeluaran 
negara/daerah sebesar Rp6.754.175.746,00 yang berasal dari hasil 
verifikasi tunggakan tunjangan kinerja guru PNS dan CPNS Madrasah 
Kementerian Agama periode November 2015 sampai dengan 
Desember 2018. 

Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah dilakukan 
dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan 
melalui evaluasi atas Program Prioritas Peningkatan Produksi, 
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan di Provinsi Sulawesi Barat 
dan hasilnya telah mencapai target dan tidak ditemukan kendala 
yang berarti.  
Upaya represif dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak 
hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dan non APH, dengan 
tujuan memberikan kontribusi dalam penyelamatan keuangan 
negara/daerah melalui audit investigatif, audit penghitungan 
kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, 
dan restrukturisasi aset.  
Kegiatan pengawasan represif selama semester I tahun 2019: 
1. Hasil audit PKKN diperoleh potensi penyelamatan keuangan 

negara/daerah Rp9.064.796.924,43; 
2. Pemberian keterangan ahli kepada APH maupun di 

persidangan sebanyak delapan kali; jumlah nilai kerugian 
keuangan negara/daerah Rp20.109.557.914,26.  
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Penguatan Kapabilitas Aparat 
Intern Pemerintah (APIP) 

Pembinaan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) 

a. Peningkatan kapabilitas APIP dengan IACM, 
melalui bimtek peningkatan kapabilitas APIP pada 
tujuh Inspektorat, dan penjaminan kualitas atas 
hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada empat 
Inspektorat. Dari tujuh APIP di Sulawesi Barat, satu 
APIP yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah 
mencapai kapabilitas APIP level tiga, lima APIP 
lainnya mencapai kapabilitas APIP level dua Plus 
dan satu APIP yaitu Inspektorat Kabupaten Mamuju 
Tengah mencapai kapabilitas APIP level dua. 

b. Penyelenggaraan workshop Penyusunan 
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 
(PPBR), serta workshop instalasi dan update 
aplikasi SIM-HP; 

c. Evaluasi penerapan aturan JFA pada Inspektorat 
Kabupaten Polewali Mandar; 

d. Sosialisasi ketentuan JFA pada Inspektorat 
Kabupaten Majene. 

a. Telah dilaksanakan assessment 
dan bimbingan teknis peningkatan 
penyelenggaraan SPIP pada 
empat pemerintah daerah. Enam 
pemda telah mencapai maturitas 
SPIP level 3 dan satu pemerintah 
daerah yaitu Kabupaten Mamuju 
Tengah masih dalam proses QA 
oleh BPKP Pusat; 

b. Workshop SPIP untuk pimpinan 
daerah dan kepala OPD di 
lingkungan Pemerintah Daerah se-
Sulawesi Barat untuk 
meningkatkan pemahaman para 
pimpinan daerah dan kepala OPD 
dalam penyelenggaraan SPIP; 

c. Bimbingan teknis sistem informasi 
akuntansi PDAM (SIA-PDAM) 
pada PDAM Wai Tipalayo 
Polewali Mandar; 

d. Hasil monitoring tindak lanjut atas 
temuan hasil pengawasan 
Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Barat, terdapat saldo 
temuan pengawasan yang belum 
ditindaklanjuti (TPB) per 30 Juni 
2019 sebanyak 978 kejadian 
dengan nilai 
Rp26.635.621.480,75. 
 

Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mempertahankan opini WTP:  
a. Asistensi implementasi aplikasi SIMDA e-Government Terintegrasi dan asistensi penyusunan 

analisis standar biaya (ASB) dan standar satuan harga (SSH) pada empat pemerintah kabupaten; 
b. Reviu atas penyerapan anggaran dan kualitas belanja; 
c. Asistensi/bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada enam 

pemerintah daerah; 
d. Mendorong penggunaan program aplikasi SIMDA (Keuangan, BMD, dan Pendapatan) dalam tata 

kelola keuangan pemerintah daerah. Dari tujuh pemerintah daerah, seluruhnya telah menerapkan 
aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sedangkan tiga pemerintah daerah lainnya, telah 
menerapkan SIMDA Pendapatan;  

e. Asistensi reviu LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2018; 
f. Pendampingan rekonsiliasi belanja modal yang bersumber dari penggunaan dana BOS TA 2018 

pada Pemerintah Kabupaten Mamuju; 
g. Asistensi penyusunan pedoman inventarisasi BMD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; 
h. Penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) penerapan SP2D online, antara 

pemerintah daerah, Bank Sulselbar dan BPKP; 
i. Pelatihan admin SISKEUDES dalam rangka transfer of knowledge pengelolaan keuangan desa. 

Seluruh pemerintah desa di Sulawei Barat telah menggunakan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0. 

D. Peningkatan Governance System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


