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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015–2019, untuk 

selanjutnya disebut Rencana Strategis, sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

S-7419/PW07/1/2010 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2010-2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Kepala 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 

Sumatera Selatan Nomor KEP-618/PW07/1/2014 tentang Perubahan Kedua  

atas Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor S-7419/PW07/1/2010 

tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan 

perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan     : di Palembang 
Pada tanggal : 18 Desember 2015 

KEPALA PERWAKILAN, 
 
 
 

IGB Surya Negara 
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PROFIL INDIKATOR OUTCOME 

 

No Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama  

Indikator Kinerja Outcome Satuan Formula Penjelasan 

1 Tersedianya informasi 
hasil pengawasan 
dalam mencapai 
perbaikan tata kelola, 
perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
peningkatan 
kapabilitas APIP 

1 Persentase perbaikan tata kelola 
manajemen risiko dan 
pengendalian intern pengelolaan 
keuangan negara 

%   
 

 
 

X=Persentase peningkatan 

a=Stakeholder yg mendapat 
pembinaan dan miningkat GRC 
nya. 

 =Jumlah populasi Stakeholder  

Dihitung berdasarkan jumlah 
stakeholder yang  mendapat 
pengawasan/pembinaan dan 
sudah meningkat dalam hal  
tata kelola, manajemen risiko, 
dan pengendalian intern 
dibanding populasi auditee 
yang  mendapat 
pengawasan/pembinaan 

2 Persentase penerapan kelima 
unsur SPIP pada KLPK secara 
memadai 

%   
 

 
 

X=Persentase penerapan 

a=Stakeholder yg mendapat 
pembinaan dan miningkat GRC 
nya. 

 =Jumlah populasi Stakeholder  

Dihitung berdasarkan jumlah 
stakeholder yang  mendapat 
pembinaan dan sudah 
meningkat dalam penerapan 
unsur unsur SPIP dibanding 
stakeholder yang dibina. 

3 Peningkatan Kapabilitas APIP %   
 

 
 

X=Persentase peningkatan 
kapabilitas 

a=APIP yg meningkat level nya 
baik dari 1 ke 2, 2 ke 3, dst, yang 
mendapat pembinaan dan 
miningkat GRC nya. 

 =Jumlah populasi APIP  

Dihitung berdasarkan jumlah 
stakeholder yang  mendapat 
pembinaan dan sudah 
meningkat kapabilitasnya  
dibanding populasi auditee 
yang mendapat pembinaan 
kapabilitas APIP. 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan 

1 Kepuasan layanan Bidang Tata 
Usaha 

Skala 
likert 

 

 

  
           

 
 

Rata-rata nilai jawaban dari 
responden 
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No Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama  

Indikator Kinerja Outcome Satuan Formula Penjelasan 

layanan  

3 Termanfaatkannya 
aset secara optimal 
dalam mencapai 
kepuasan layanan 
pegawai 

1 Kepuasan layanan penyediaan 
sarana prasarana 

Skala 
likert 

  
           

 
 

Rata-rata nilai jawaban dari 
responden 
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KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan ini merupakan bentuk pengorganisasian secara 

komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam 

yang diperlukan dalam mongoordinasikan dan 

menyelaraskan seluruh tindakan dalam mencapai Visi 

dan Misi Organisasi 

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2015–2019 ini merupakan upaya proaktif sebagai 

tindak lanjut atas Renstra BPKP 2015–2019 yang berisi 

seluruh komponen Renstra sesuai peraturan yang 

berlaku dan fokus pada dukungan penuh atas pencapaian 

visi Misi BPKP baik dalam melaksanakan arah 

pengawasan yang telah digariskan di tingkat pusat 

maupun pengawasan bernuansa regional atas 

pengawasan program pembangunan yang dilakukan 

daerah. Seluruh pengawasan yang bersifat regional ini tentu juga dalam koridor arah 

kebijakan pusat, sehingga mampu mewujudkan sinergi penyampaian informasi baik berasal 

dari daerah maupun dari program atau kegiatan pemerintah pusat.  

Dapat dikatakan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan Visi BPKP 

dengan locus regional Provinsi Sumatera Selatan, Oleh karenanya, Visi Perwakilan BPKP 

2015-2019 adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah 

Sumatera Selatan” merupakan kondisi yang diharapkan dapat mendorong seluruh 

pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan mengarah pada standar 

kualitas kelas dunia. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga siap 

mendukung upaya peningkatan Kapabilitas APIP BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern 

RI berkelas dunia, yaitu minimal berada pada level 3 atau level Integrated. 

Renstra diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencata tahunan, menjadi 

acuan dalam pengembangan standar kinerja individu, menjadi tolok ukur keberhasilan 

organisasi. 

Dalam menjaga kemanfaatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera, perlu secara 

berkelanjutan dilakukan di review disempurnakan mengkikuti dinamika perubahan 

lingkungan, serta reviu dan Penetapan Indikator kinerja  yang benar-benar mencerminkan 

tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP. Dengan kata lain manajemen kinerja dan SAKIP 

harus dikembangkan secara berkelanjutan  
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Semoga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mampu menjawab pentingnya 

dukungan perwakilan atas tugas BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi presiden. 

 

 
Palembang, 18 Desember 2015 

 
Kepala Perwakilan 

 
 
 
 
 

IGB SURYA NEGARA 
NIP 19570311 107803 1001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana strategis (Renstra) mengindikasikan bagaimana suatu organisasi akan dibawa 

pada masa mendatang.  Renstra yang merupakan perencanaan jangka menengah dan 

merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus 

menunjukkan perspektif kedepan yang tercermin dari Visi yang ditetapkan dan  sudah 

seharusnyalah menjadi acuan dalam perencanaan tahunan. 

Perjalanan SAKIP yang telah dirintis sejak Tahun 1999 ini memang harus lebih diakselerasi 

dalam hal implementasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu hal yang positif bagi 

kemajuan SAKIP di Indonesia, ketika terbit  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Setiap instansi wajib  menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Penyusunan Renstra 

berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. 

Pergeseran dari Inpres 7 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak sekedar penguatan dari sisi 

regulasi, namun lebih pada tujuan penyatuan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang 

sebelum terbit undang-undang ini kurang optimal terutama dalam menjalankan program 

pembangunan yang sudah kita kenal sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menjadi  satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan  masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 
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RPJMN tahun 2015 – 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025 memasuki tahapan ketiga, 

diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian 

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana 

disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah 

selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis 

dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memerkuat 

kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.  

Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas Perwakilan BPKP telah 

diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran 

Pokok Pembangunan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas 

akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan 

kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) 

pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan 

pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan 

keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk 

peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah 

dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan 

dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan 

fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan 

nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan 

kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku 
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Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) 

fungsi pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan 

aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. 

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan 

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau 

kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran 

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di 

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) 

pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset 

negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian 

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan 

program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran 

pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-

kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit 

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya 

pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja 

pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan badan lainnya. 

A. Kondisi Umum  Pembangunan di Sumatera Selatan 

Pembangunan di berbagai bidang di Sumatera Selatan, khususnya pada bidang-bidang 

pembangunan Nawa Cita kecuali Maritim perlu mendapat pengawalan khusus agar 

mampu mendukung prioritas pembangunan yang sedang digalakkan Pusat. Uraian 

berbagai pembangunan Bidang Nawa Cita di Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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Pendidikan 

Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas memperlihatkan angka yang stabil, yaitu 97,04 

persen pada tahun 2008, 97,21 persen pada tahun 2009, 97,36 persen pada tahun 2010, 

dan 96,65 persen pada tahun 2011. Dilihat dari jenis kelamin perempuan memiliki angka 

buta huruf lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2008 angka buta huruf perempuan 

sebesar 4,26 persen, laki-laki 2,96 persen, tahun 2009 angka buta huruf perempuan 

sebesar 3,96 persen, laki-laki sebesar 2,79 persen, tahun 2010 angka buta huruf 

perempuan sebesar 3,49 persen, laki-laki sebesar 2,64 persen, dan pada tahun 2011 

angka buta huruf perempuan sebesar 4,82 persen, laki-laki sebesar 3,35 persen. Hal ini 

menunjukkan perempuan masih sedikit tertinggal dibanding laki-laki dalam membaca 

dan menulis. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan.  

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh 

penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2010 baru mencapai 7,82 tahun, berarti rata-rata baru sampai taraf 

pendidikan SMP pada kelas dua.  

Untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota 

Palembang yang mencapai 9,96 tahun, dengan penduduk laki-laki rata-rata 10,24 tahun 

dan perempuan rata-rata 9,68 tahun. Ini berarti penduduk laki-laki rata-rata sudah 

mengenyam pendidikan sampai SLTA kelas dua, sedangkan penduduk perempuan 

secara rata-rata baru menamatkan tingkat SLTA kelas satu.  

Rata-rata lama sekolah terpendek terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu baru 

6,76 tahun atau setara tamat Sekolah Dasar, dimana rata-rata lama sekolah penduduk 

laki-laki 6,92 tahun dan perempuan 6,55 tahun. Demikian juga di Kabupaten Banyuasin 

dan Musi Rawas, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki setara kelas 1 SLTP dan 

perempuan hanya setara kelas 6 SD. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun 

mendatang adalah meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk di daerah perdesaan 

khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi 

Rawas.  



5 

` 

  

 

APK bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada 

suatu tingkat pendidikan. Dilihat dari gambaran grafik \dibawah, Angka Partisipasi 

Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Sumatera Selatan bergerak fluktuatif, 

namun telah menuju ke arah yang lebih baik. APK SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan 

pada tahun 2008 menunjukkan persentase 113,13%, meningkat menjadi 115,75% pada 

tahun 2009 dan menurun menjadi 113,75% pada tahun 2010 dan men dari turun 

kembali pada tahun 2011 menjadi 103,84 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 

106,09 pada tahun 2012.  

Artinya penduduk di Sumatera Selatan yang bersekolah di SD dari tahun 2008-2012 

pada umumnya masih terdapat siswa yang sekolah di SD yang usianya di atas usia 

sekolah SD (di atas 7-12). Untuk APK tingkat SMP selama periode 2009-2012 pada 

umumnya menunjukkan trend meningkat, hanya pada tahun 2009 dan 2012 yang 

mengalami penurunan. Artinya pada tingkat SMP masih banyak anak usia sekolah SMP 

tapi tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Sementara untuk tingkat SMA 

menunjukkan trend meningkat selama periode 2008-2013, kecuali pada tahun 2010 

mengalami sedikit penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia SMA banyak 

yang tidak melanjutkan sekolah ke SMA.  

Pendidikan yang ditamatkan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA maupun SMK 

secara garis besar mengalami peningkatan pada tahun 2012 untuk tamatan tingkat 

pendidikan SD pada tahun ajaran 2007/2008 ialah 128.792 murid dan mengalami 

peningkatan pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 138.525 murid. Untuk tingkat 

pendidikan SLTP pada tahun ajaran 2007/2008 berjumlah 83.472 murid dan mengalami 

peningkatan menjadi 97.983 murid pada tahun ajaran 2011/2012. Begitu pula dengan 

tingkat pendidikan SLTA dan SMK dimana untuk tahun ajaran 2007/2008 SLTA jumlah 

tamatan sebanyak 47.874 dan SMK berjumlah 13.649 mengalami peningkatan pada 

tahun ajaran 2011/2012 untuk SLTA tamatan berjumlah 55.857 murid dan SMK 

berjumlah 20.916 murid.  

APM bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. 

Dari trend grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan 

di Sumatera Selatan cederung fluktuatif. APM SD/MI dari tahun 2008 hingga tahun 2012 
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mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan, dari 92,97 pada tahun 2008 

menjadi 92,67 pada tahun 2012. APM SMP/MTs mengalami penurunan dari 65,07 pada 

tahun 2008 menjadi 67,75 pada tahun 2012. Sementara untuk tingkat SMA selama 

periode tersebut menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dari semua tingkat pendidikan di Sumatera Selatan masih 

banyak anak sekolah yang tidak tepat waktunya.  

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan SD di setiap Kabupaten/Kota sebagian 

besar sudah diatas rata-rata APM Provinsi Sumatera Selatan, anak sekolah yang tidak 

tepat waktunya atau dibawah rata-rata Provinsi tersebar di Kota dan diatas rata-rata 

provinsi tersebar di beberapa Kabupaten kecuali Kabupaten Ogan Ilir.  

Berbeda dengan Angka Partisipasi Murni tingkat pendidikan SLTP dimana untuk seluruh 

kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah diatas rata-rata provinsi dan beberapa 

Kabupaten. APM yang paling rendah terdapat di Kabupaten Ogan Ilir. Peningkatan Angka 

Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Selatan untuk tingkat pendidikan SLTA mengalami 

peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun jika dilihat dari nilai per Kabupaten/Kota 

terdapat 4 Kabupaten yang nilainya dibawah rata-rata Provinsi seperti Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir.  

Kesehatan 

Angka Harapan Hidup merupakan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan 

kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi 

dan lain sebagainya.  

Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka usia harapan 

hidup dibawah rata-rata Provinsi yakni 70,10. Angka usia harapan hidup diatas rata-rata 

Provinsi diantaranya Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan 

kota Pagaralam. Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu 

merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia.  
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Perkembangan kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan cenderung membaik 

yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesehatan. Angka kematian bayi dari 34,80 

per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menurun menjadi 31,50 pada tahun 2008, 

kemudian menurun lagi menjadi 24,40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. 

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2002/2003 sebesar 307 per 100.000 

kelahiran hidup (SDTPTKI 2003), menurun menjadi 150 per 100.000 kelahiran hidup 

pada tahun 2009.  

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terjadi penurunan dari 34,4 persen pada tahun 

1999 menjadi 28 persen pada tahun 2005, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah 

(Riskesdas) tahun 2007, secara umum prevalensi gizi buruk di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan adalah 6,5 persen dan gizi kurang 11,7 persen, balita dengan 

gizi buruk menurun dari 1,3 persen pada tahun 2003 menjadi 0,04 persen pada tahun 

2008, dan persentase kecamatan yang bebas rawan gizi meningkat dari 69,29 persen 

pada tahun 2004 menjadi 70,3 persen pada tahun 2008. Berbagai kemajuan tersebut 

mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dari 67,9 tahun pada tahun 2003 

menjadi 69,40 tahun pada tahun 2009, pada tahun 2010 menjadi 69,60 tahun. Hal ini 

menunjukan perbaikan mutu sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Selatan.  

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, secara umum dapat dilihat dari Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Dimana IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan 

menggunakan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang 

diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan yang 

diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan 

bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), serta suatu 

standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan.  

IPM Provinsi Sumatera Selatan meningkat selama lima tahun terakhir menunjukkan 

adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan 

selalu lebih tinggi di atas nilai IPM nasional. Pada tahun 2012 mencapai 73,99 lebih 

tinggi dari nilai IPM nasional 73,29. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia 

di Sumatera Selatan secara rata-rata nasional lebih baik. Dengan membandingkan nilai 
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IPM provinsi lainnya, nilai IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah. Nilai 

IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi belum termasuk peringkat tinggi.  

Peningkatan nilai IPM ditentukan oleh perbaikan nilai komponen pembentuk IPM. Angka 

Harapan Hidup meningkat dari 67,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,80 tahun pada 

tahun 2011 menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. 

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat sebagai gambaran 

perbaikan derajat pendidikan masyarakat. Daya beli masyarakat Sumatera Selatan juga 

meningkat sebagai wujud perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.  

IPM tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai IPM sebesar 77,38, disusul oleh Kota 

Prabumulih dengan nilai IPM sebesar 75,45. Sedangkan IPM terendah dimiliki oleh 

Kabupaten Musi Rawas dengan nilai IPM sebesar 69,01, disusul oleh Kabupaten Empat 

Lawang dengan nilai IPM sebesar 69,69. 

Perlindungan Sosial 

 
Perkembangan perekonomian di Sumatera Selatan tidak terlepas dari perkembangan 

ekonomi nasional dan dunia. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera 

Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2008-2012 

pertumbuhan ekonomi tanpa migas rata-rata sebesar 6,57 persen per tahun. Sementara 

pertumbuhan ekonomi rata-rata dengan migas hanya sebesar 5,27 persen. Pola 

pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa sektor non migas menjadi penggerak utama 

bagi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, sektor–sektor yang 

mengalami penurunan pertumbuhan antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi 

mengalami penurunan pertumbuhan dari 12,3 persen pada tahun 2011 menjadi 11,2 

persen di tahun 2012, di sektor bangunan juga mengalami penurunan pertumbuhan, 

dimana pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 12,8 persen menjadi 8,9 

persen di tahun 2012. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian 

mengalami penurunan menjadi 0,4 persen pada tahun 2012 dari 2,9 persen di tahun 

2011.  

Rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi adalah sektor pengangkutan dan 

komunikasi sebesar 13,16 persen, sektor jasa-jasa 8,87 persen, sektor bangunan 8,75 



9 

` 

  

 

persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 7,76 persen, dan 

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,22 persen per tahun.  

Pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan telah dilakukan dengan beberapa 

pendekatan program/kegiatan. Sejak tahun 2011 program penanggulangaan kemiskinan 

antara lain dilakukan dengan program MDGs yang difokuskan pada goal 1 

(Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan). Pada tahun 2013 kemiskinan di Sumatera 

Selatan dilengkapi pula lewat program Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang diintegrasikan dengan Program 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

Sebagai langkah awal, pada tahun 2013 dilakukan rekonsilidasi dengan menetapkan 

lokasi Quickwins di beberapa Kab/kota untuk Tahun 2014. Pemerintah Pusat 

menetapkan 2 Kab/Kota itu sebagai lokasi quickwins, yaitu Kabupaten Ogan Komering 

Ilir (Kecamatan Sirah Pulau Padang) dan Kota Palembang (Kecamatan Kertapati). 

Provinsi Sumatera Selatan menambahkan 2 lagi lokasi quickwins Kab/Kota berdasarkan 

prioritas dan perankingan, melengkapi yang telah ditetapkan pusat, yaitu Kabupaten 

Ogan Ilir (Kecamatan Pemulutan), dan Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Tanjung 

Agung).  

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2004-2011 

menunjukkan kecenderungan menurun. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan pada 

tahun 2004 tercatat sebesar 1.379,30 jiwa (20,92 persen) dan berkurang menjadi 

1.057,03 ribu jiwa (13,78 persen) pada tahun 2012. Kondisi ini menempatkan Provinsi 

Sumatera Selatan termasuk kelompok provinsi yang memiliki persentase penduduk 

miskin di atas rata-rata nasional (12,49 persen). Jika dianalisis persebarannya menurut 

wilayah perkotaan dan perdesaan, hingga tahun 2012, 63 persen lebih penduduk miskin 

Sumatera Selatan tinggal tersebar di perdesaan. Namun laju penurunan penduduk 

miskin di perdesaan cenderung lebih cepat daripada di perkotaan dalam lima tahun 

terakhir (2005-2010). 
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Infrastruktur 
 

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, 

meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan 

membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha 

kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan 

kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.  

Infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 mencapai 17.248,65 

Km yang meliputi jalan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jalan 

Nasional di Sumsel dengan kondisi mantap sepanjang 1.389,44 Km (96,20%), jalan 

mantap kewenangan Provinsi sepanjang 1.193,59 Km (81,59%) dan jalan mantap 

kewenangan Kabupaten/Kota sepanjang 8.601,49 Km (59,98%). Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk infrastruktur jalan masih ada sepanjang 6.064 Km jalan di Sumsel yang 

belum dalam kondisi baik, selain itu beberapa ruas jalan utama di Sumsel juga sering 

terjadi kemacetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume 

kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu satu tahun terakhir ini juga laju kerusakan 

ruas jalan melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat 

dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) 

sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton.  

Kemacetan jalan juga diperparah dengan tidak optimalnya pengaturan Ruang Milik Jalan 

(RUMIJA) dengan banyaknya bangunan yang berdiri melanggar batas, pasar tumpah, 

pedagang kaki lima, perguruan tinggi dan sekolah serta tingginya pertumbuhan 

kendaraan dalam lima tahun terakhir ini terutama kendaraan pribadi. Rata-rata terjadi 

peningkatan mencapai 10% setiap tahun. Rasio panjang jalan terhadap jumlah 

kendaraan juga belum berimbang dan masih jauh dari kondisi ideal. Untuk itu 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu memprioritaskan peningkatan jalan dan 

jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan baru menuju daerah-daerah yang 

strategis, serta terus berupaya meningkatkan kualitas jalan yang ada.  

 Dari gambaran kondisi jalan dan jembatan di Sumsel saat ini terlihat bahwa jika tidak 

dilakukan antisipasi ke depannya akan berdampak kepada lamanya waktu tempuh 
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kendaraan yang akan berakibat kepada “ekonomi biaya tinggi” yang pada akhirnya akan 

membuat tingginya biaya pengangkutan barang sehingga dapat melambungkan harga 

barang yang tentu saja akan mempengaruhi sektor perekonomian. Selain itu juga 

lamanya waktu tempuh akan berpengaruh kepada kualitas produk-produk hasil 

pertanian yang diangkut melalui transportasi darat.  

Angkutan umum memang masih menjadi pilihan masyarakat, selain biaya yang 

dikeluarkan masih terjangkau, juga karena lebih aman dan banyak pilihan. Dari data 

yang ada angkutan darat masih menjadi pilihan utama, walaupun memang terjadi 

penurunan tahun 2009. Di sisi lain terjadi kenaikan penggunaan angkutan udara dari 

tahun ke tahun. Harga tiket yang sangat kompetitif diperkirakan menjadi pemicu utama 

masyarakat beralih ke jenis angkutan ini dibandingkan dengan menggunakan angkutan 

darat (bis), sementara walaupun masih perlu analisis lagi, namun banyaknya masyarakat 

yang menggunakan pesawat untuk berpergian bisa menjadi indikasi awal adanya 

perbaikan perekonomian masyarakat.  

Sementara itu, untuk angkutan barang, angkutan laut dan kereta api menjadi pilihan 

utama. Angkutan laut memang menjadi pintu masuk perdangan domestik dan luar 

negeri Provinsi Sumatera Selatan. Jika dihubungkan dengan aktivitas bongkar-muat dan 

ekspor-impor memang sebagian besar melalui jalur laut. Sementara angkutan kereta api 

dimungkinkan dengan aktivitas angkutan barang-barang hasil pertambangan dan 

pertanian.  

Angkutan udara di Sumatera Selatan kini mulai menunjukkan peningkatan aktivitas, 

terutama di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, merupakan Bandara 

Internasional yang dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus 330. 

Banyaknya event bertaraf internasional di Kota Palembang sejak tahun 2011 

memberikan lonjakan arus penumpang dan barang yang cukup signifikan. Misalnya, 

pada tahun 2008 aktivitas kedatangan dan keberangkatan penerbangan internasional 

baru sekitar 469 kali, meningkat menjadi 634 kali di tahun 2014. Sementara 

penerbangan domestik lalu lintas penerbangan mencapai 11.098 kali ditahun 2012, 

dimana pada tahun 2008 baru 7.432 kali.  
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Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan masih 

berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2019, 

yang dijabarkan dalam kawasan andalan provinsi guna perencanaan pemanfaatan ruang 

termasuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.  

Ketahanan Energi 
Penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi akan mendorong 

optimalisasi pengelolaan lahan untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi 

Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi untuk 

penyediaan energi bahan bakar, rumah tangga dan industri. Selain itu, pembangunan 

koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api juga memerlukan lahan 

yang luas sehingga mengubah penggunaan lahan.  

Ketahanan Pangan 

Penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaan 

potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah 

hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering.  

Selain itu Sumatera Selatan juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, 

kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya 

dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia 

secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, 

penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani 

mengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.  

B. Kondisi Umum Ruang Fiskal di Sumatera Selatan 

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

meliputi pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yang dikelola 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

(DBHBP).  

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2008-2013 menunjukkan 

bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp. 2.397.685,72 juta pada tahun 2009 

meningkat menjadi Rp.5.028.742,10 juta pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan 

pendapatan daerah selama periode 2009-2012 adalah 28,06 persen. Dengan 

membandingkan target atau rencana yang telah ditetapkan, realisasi pendapatan daerah 

pada tahun 2009 -10,83 persen kemudian meningkat menjadi 1,25 persen pada tahun 

2010, 4,68 persen pada tahun 2011 dan 1,81 persen pada tahun 2012. Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dari Rp.1.054.332,69 juta pada tahun 2009 

menjadi Rp.1.907.709,08 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 

sebesar 22,70 persen.  

Pendapatan transfer meningkat dari Rp.1.333.161,33 juta pada tahun 2009 menjadi 

Rp.2.240.011,91 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 

19,40 persen.  

Struktur pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sumbangan 

PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 42,98 persen per tahun selama 

2009-2012. Sementara, sumbangan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah 

rata-rata sebesar 51,90 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebut menegaskan 

perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan 

pendapatan daerah periode 2013-2018 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai 

sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan 

prinsip pembangunan berkelanjutan.  

Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah 

terhadap PAD adalah sebesar 88,90 persen per tahun, rata-rata sumbangan Retribusi 

Daerah terhadap PAD adalah 1,04 persen per tahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan 4,71 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 5,36 persen per 
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tahun. Struktur PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2012 tersebut 

mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkah 

yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah peningkatan 

penagihan pajak, sosialiasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pendataan dan penagihan pajak 

kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan. 

C. Kondisi Umum Pengelolaaan Aset/Keuangan di Sumatera Selatan 

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan beberapa waktu 

yang lalu yang melibatkan para pimpinan daerah tentu menjadi pekerjaan rumah yang 

berat dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih. 

Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, BPKP bekerja sama dengan 

KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada 33 provinsi 

dan beberapa kabupaten/kota, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsi 

berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara 

tindak pidana korupsi.  

D. Kondisi Umum Governance di Sumatera Selatan 

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKP melakukan 

asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) pada Kanwil Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian dan Pemda (K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil 

pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, 

dari 18 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang 

telah diaudit oleh BPK, sebanyak 14 atau 77,78 % pemda memeroleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), 2 pemda atau 11,11 % pemda memeroleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WDP) dan 2 atau 11,11% pemda memeroleh opini Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP).  

Opini WTP dari BPK atas LK K/L/Pemda Tahun 2011 – 2014 menunjukkan peningkatan 

kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan sebagaimana terlihat pada Peraga 1.1.  
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Peraga 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadi 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kenaikan opini WTP, atau kualitas 

akuntabilitas pelaporan keuangan negara, paling baik terjadi di tingkat K/L baru 

kemudian di tingkat pemerintah provinsi dan terakhir di tingkat pemerintah 

kabupaten/kota. Masih banyaknya LK yang belum memperoleh opini WTP juga 

disebabkan oleh kurang andalnya SPIP, belum tertibnya pengelolaan aset daerah, dan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Peraga 1. 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pemda di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2011 sampai dengan 2014 

No Nama Pemda Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 Provinsi Sumatera Selatan WDP WDP WDP WTP 

2 Kabupaten OKU WDP WDP WDP WDP 

3 Kabupaten OKI WTP WTP WTP WTP 

4 Kabupaten Muara Enim WDP WDP WTP WTP 

5 Kabupaten Lahat WDP WDP WDP WTP 

6 Kabupaten Musi Rawas WDP WDP WDP WTP 

7 Kabupaten Musi Banyuasin  WDP WDP WTP WTP 

8 Kabupaten Banyuasin WTP WTP WTP WTP 

9 Kabupaten OKU Timur WDP WTP WTP WTP 

10 Kabupaten OKU Selatan WDP WDP WDP WTP 

11 Kabupaten Ogan Ilir WDP WDP WDP WTP 

12 Kabupaten Empat Lawang WDP TMP WDP WDP 

13 Kabupaten PALI - - - TMP 

14 Kabupaten Muratara - - - TMP 

15 Kota Palembang WTP WTP WTP WTP 

16 Kota Lubuklinggau WTP WTP WTP WTP 

17 Kota Pagar Alam WDP WDP WDP WTP 

18 Kota Prabumulih WDP WDP WTP WTP 

Penyebab laporan keuangan pemda masih mendapat opini WDP, rata-rata disebabkan 

 Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai 

 Pengelolaan Belanja Hibah Tidak Tertib 

 Pengelolaan, Penyajian, dan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah Belum 

Memadai 
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 Piutang Tidak didukung dengan rincian 

 Belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan 

Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat 

preventif-edukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, 

penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, 

penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran Asosiasi 

Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik 

Indonesia (AAFI), pemantauan terhadap transparansi proses PBJ, serta pelaksanaan 

fungsi ex officio Quality Assurance Reformasi Birokrasi. Kegiatan pengawasan yang 

bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan 

audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan 

pemberian keterangan ahli. Kegiatan pengawasan represif ini telah berhasil 

mengungkap pelanggaran yang diduga merugikan keuangan negara. 

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan 

penguatan SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi dan 

pengawasan, BPKP juga telah menugaskan 323 pegawai untuk dipekerjakan, yaitu 

sebanyak 224 orang pada 46 K/L dan sebanyak 99 orang pada 68 Pemda. 

E. Permasalahan Pembangunan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat  

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorong pemerataan 

pembangunan antar daerah melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan terutama program pengembangan pendidikan melalui Sekolah Gratis, 

program peningkatan kesehatan masyarakat melalui Berobat Gratis (Jamsoskes Sumsel 

Semesta), program Rumah Murah, program Bantuan Hukum Gratis, Pembangunan 

Pertanian, Peningkatan Usaha UMKMK dan beberapa program/kegiatan lainnya yang 

mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.  

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan Sumatera Selatan yang telah 

dilaksanakan selama 2008-2013 selain membawa kemajuan kehidupan sosial, 

ekonomi, dan budaya, tetapi juga menyisakan berbagai permasalahan yang harus 
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diatasi secara terencana, terukur dan tuntas. Permasalahan pembangunan daerah di 

Sumatera Selatan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2014-2018) adalah 

sebagai berikut:  

Kemiskinan  

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan terus menurun dari 1,254 juta orang 

(17,73%) pada tahun 2008 menjadi 1,104 juta orang (15,47%) pada tahun 2010. 

Jumlah penduduk miskin terus menurun dari 1,042 juta orang pada tahun 2012 

menjadi 1,110 juta orang pada tahun 2013. Sementara, persentase kemiskinan justru 

meningkat dari 13,48 persen pada tahun 2012 menjadi 14,24 persen pada tahun 2013. 

Kondisi ini menyiratkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin lebih lambat dari 

peningkatan jumlah penduduk.  

Permasalahan kemiskinan juga menyangkut tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan 

tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi 

Sumatera Selatan menurun dari 2,63 pada tahun 2010 menjadi 2,41 tahun 2011 dan 

menjadi 1,85 pada tahun 2012. Tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera 

Selatan juga menurun dari 0,71 tahun 2010 menjadi 0,65 pada tahun 2011, dan 0,43 

pada tahun 2012. 

Penduduk miskin sebagian besar tinggal di perdesaan, yaitu sebanyak 725,60 ribu 

(14,50%) lebih besar dibanding jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 384,77 

ribu (13,77%). Perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 

menunjukkan bahwa daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi adalah 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten 

Musi Banyuasin dan Kota Lubuk Linggau. Karaktersitik kemiskinan di Sumatera Selatan 

antara lain adalah terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, 

kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan; terbatasnya akses pelayanan 

dasar seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kecukupan pangan.  

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian 

mengindikasikan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, 

rendahnya kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, 
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rendahnya sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untuk 

permodalan dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi 

lahan utamanya pertanian yang menyebabkan pengangguran, masih adanya 

kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, yang menyebabkan rendahnya kemampuan 

SDM terutama generasi muda miskin yang selanjutnya akan menyebabkan 

pengangguran atau menjadi buruh.  

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan secara nasional, tingkat kemiskinan 

Provinsi Sumatera Selatan berada di atas rata-rata kemiskinan nasional. Provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2011 termasuk peringkat ke-14 provinsi termiskin, 

bahkan pada tahun 2012 memburuk pada peringkat ke-13 termiskin. Hal ini berarti 

bahwa laju penurunan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan masih relatif lambat 

dibanding provinsi lainnya, meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin 

provinsi Sumatera Selatan telah berhasil ditekan dengan signifikan.  

Dalam kurun waktu tahun 2008-2013 tingkat penurunan kemiskinan di Sumatera 

Selatan cenderung mengalami pelambatan yang disebabkan oleh tersebarnya 

penduduk miskin, belum optimalnya belanja pemerintah daerah, belum sinergisnya 

kebijakan, program dan kegiatan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, dan belum 

optimalnya peran dunia usaha/swasta dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, tantangan 

dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan efektivitas program dan kegiatan 

pembangunan berbasis wilayah khususnya daerah perdesaan, daerah pesisir, dan 

daerah pinggiran sungai dengan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan; 

mengoptimalkan pelayanan publik dengan memperkuat kerjasama SKPD Provinsi dan 

SKPD kabupaten/kota; serta mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha dan 

masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan usaha 

mikro, kecil, menengah dan koperasi.  

Pengangguran  

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada Pebruari 2013 mencapai 3.904.978 

orang atau meningkat 158.605 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 dan 

berkurang sebanyak 24.483 orang dibanding Pebruari 2012. Jumlah penduduk yang 
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bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Pebruari 2013 mencapai 3.690.603 orang 

atau meningkat sebesar 157.671 orang dibanding Agustus 2012 dan berkurang 

sebanyak 19.080 orang dibanding Pebruari 2012. Sementara, tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) meningkat sekitar 2,38 persen dari 69,56 persen pada Agustus 

2012 menjadi 71,94 persen pada Pebruari 2013.  

Struktur lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami perubahan. 

Sektor pertanian, perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan masih menjadi 

penyerap tenaga kerja terbesar. Pada Pebruari 2013 sekitar 52,96 penduduk Sumatera 

Selatan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. 

Sementara penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi sebesar 16,41 persen, serta penduduk yang bekerja di sektor jasa 

kemasyarakatan, sosial dan perorangan mencapai 13,84 persen. Selain itu, sekitar 

2.435,8 ribu orang atau 66 persen pekerja di Provinsi Sumatera Selatan bekerja di 

sektor informal.  

Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan pada Pebruari 2013 mencapai 5,49 

persen atau menurun 0,21 persen dibanding Agustus 2012 dan menurun 0,10 persen 

dibanding Pebruari 2012. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan khususnya di 

Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau jauh lebih tinggi dibanding 

tingkat pengangguran di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan 

alamiah penduduk, arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya 

pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan 

penduduk di perkotaan. Sementara itu, kesempatan kerja sektor-sektor produktif di 

perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja. Di sisi lain, 

tingkat pendidikan penduduk di perdesaan umumnya relatif masih rendah sehingga 

angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan 

yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan di sektor tradisional.  

Penyebab utama pengangguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnya 

jumlah tenaga kerja tidak dengan kesempatan kerja dan tidak sesuainya pendidikan 

tenaga kerja dengan pasar kerja. Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu 

mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 
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jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. Dalam lima tahun 

mendatang, permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi 

adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang 

dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, (2) tingginya 

persentase pekerja di sektor informal, (3) adanya kesenjangan upah diantara kelompok 

pekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja khususnya keahlian yang dimiliki sebagai 

akibat kurangnya pelatihan berbasis kompetensi dan masih adanya mismatch antara 

kebutuhan pasar kerja dengan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan maupun 

pelatihan kerja, (5) masih tingginya angka setengah pengangguran.  

Pendidikan  

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah bekerja keras meningkatkan derajat 

pendidikan penduduk melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan khususnya 

sekolah gratis. Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum 

optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam 

penyelenggaraan pendidikan.  

Kesempatan memperoleh pendidikan di Sumatera Selatan terus meningkat, tetapi rata-

rata lama sekolah masih rendah, APS juga masih rendah khususnya pada jenjang SLTP 

dan SLTA. Tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperoleh 

pendidikan yang mencakup pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; 

meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan 

partisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan keberaksaraan; meningkatkan 

pemerataan akses pendidikan.  

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana 

yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang 

rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan 

kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan 

perpustakaan.  
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Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat dengan masih rendahnya kualitas siswa, 

pendidik/tenaga kependidikan serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian 

Akhir Nasional belum optimal yaitu masih di kisaran angka 6-7. Ke depan ditargetkan 

dapat mencapai nilai 7 untuk SD/MI dan 7,5 untuk SMP/MTs.  

Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan 

kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti. Disamping itu terkait dengan keberadaan 

pendidik/tenaga kependidikan adalah masih masih rendahnya kesejahteraan, 

kualifikasi S1/D4 (mencapai sekitar 70%) dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana 

sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun 

prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.  

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya 

pengembangan pendidikan vokasi, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal. Muatan lokal 

penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan “identitas” sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari watak. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakan 

subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap 

kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak 

bangsa.  

Kesehatan  

Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan adalah 

tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yaitu meningkat dari 114,42 (tahun 

2008) menjadi 116,34 (Tahun 2012). Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya 

jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, 

masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan 

ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula 

dengan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 9,71 (tahun 2008) menjadi 10,75 

(Tahun 2012) yang disebabkan masalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat 

lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; 

pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang.  
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Kondisi saat ini adalah masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin, 

masih tingginya angka kematian bayi, serta masih rendahnya balita yang mendapat 

imunisasi lengkap. Tantangan ke depan adalah memperkecil persalinan oleh dukun 

bersalin dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 

melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga 

kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan 

kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.  

Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang cukup penting. Tantangan ke depan adalah meningkatkan 

status gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, 

meningkatkan pola hidup sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuat 

kerjasama lintas sektor, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan 

kualitas kesehatan lingkungan.  

Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak 

menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku 

masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan 

belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Tantangan ke depan adalah 

meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, 

peningkatan survailans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan 

edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, peningkatan kesehatan lingkungan, 

penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiap siagaan menghadapi pandemi penyakit 

zoonotik.  

Tantangan ke depan adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi dan 

pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan penyebaran SDM 

kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauan 

yang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.  

Jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat tetapi akses masyarakat terhadap fasilitas 

kesehatan masih rendah khususnya di daerah pedesaan. Tantangan ke depan adalah 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan 
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sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika 

karakteristik penduduk dan kondisi geografis.  

Permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan 

Jamkesda. Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan akses 

layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak 

berkebutuhan khusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan 

reproduksinya, difabel dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan Jamkesda yang dilaksanakan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi permasalahan terkait 

dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan secara 

umum.  

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal 

pelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota 

rumah tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risiko 

terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif 

dalam gerakan kesehatan masyarakat.  

Sarana pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi 

pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar 

pelayanan kesehatan.  

Terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah 

masih dominannya pelayanan kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum 

optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal 

atau jamu tradisional.  

Keadilan Gender dan Perlindungan Anak  

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang 

dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 yang pada intinya mengintruksikan 

kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pemerintahan 
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pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender 

(aspirasi, pengalaman, masalah dan kebutuhan perempuan serta laki-laki) ke dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program 

pembangunan.  

Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuk 

semua upaya penguatan kapasitas birokrasi dalam kapasitasnya melayani kepentingan 

masyarakat. Melalui perspektif gender sangat membantu birokrasi dalam menjalankan 

tata kerja dan tupoksinya. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan 

keadilan gender dan perlindungan anak adalah masih lemahnya fungsi 

pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasi 

dan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik berbagai permasalahan 

terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan 

terhadap anak dan perempuan.  

Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan 

publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini 

disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan 

berpartisipasi di politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil 

perempuan di lembaga legislatif.  

Dari sisi perlindungan anak permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya 

sistem perlindungan anak utamanya terhadap anak yang rentan (kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perlu 

dilakukan adalah melakukan pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko 

terhadap anak-anak yang rentan sedangkan terhadap anak yang berkebutuhan khusus 

lebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus.  

Arus masuk barang dari luar baik dari daerah maupun dari negara lain akan 

mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan 

para pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan. 
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Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar 

internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya 

kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka 

kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan.  

Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi 

kelangsungan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:  

Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali 

memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada 

kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan;  

Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam 

bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan 

mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;  

Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.  

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu 

kelancaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:  

Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang 

sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan di daerah;  

Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan 

daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan 

mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;  

Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan 

lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;  



26 

` 

  

 

Meningkatnya kesenjangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai 

akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.  

Dari beberapa permasalahan tersebut Isu Strategis Daerah dapat diuraikan menjadi 

sebagai berikut: 

Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, 

kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan 

lingkungan hidup;  

Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi 

oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, 

serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;  

Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya 

prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran 

tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup 

bersih dan sehat;  

Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan 

perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan 

prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginya 

fluktuasi harga pasar;  

Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat-

pusat pengolahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh belum 

meratanya pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan 

yang menghubungkan antarkabupaten/kota dan antarkecamatan; serta belum 

terpadunya sistem transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan 

seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;  
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Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana 

ketenagalistrikan;  

Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah 

sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, 

dan terbatasnya kerjasama antardaerah;  

Belum optimalnya layanan di bidang hukum dan pemerintahan terutama dalam 

memberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;  

Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya 

manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju, rendahnya budaya 

masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan belum optimalnya sinergi 

Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam 

pengembangan teknologi dan inovasi daerah;  

Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah 

menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan 

penurunan daya dukung lingkungan; 

Lemahnya koordinasi antarSKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah;  

Belum dimanfaatkannya potensi wilayah yang ada secara optimal. Masih banyak yang 

tidak produktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih 

bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya. 

Pemanfaatan dan peningkatan produktifitas pada kawasan ini akan memberikan 

dukungan pada program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. 

Program lumbung pangan nasional memiliki pengertian bahwa Sumatera Selatan 

sebagai produsen pangan dan penyedia cadangan pangan nasional, sebagai pusat 

pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tentu saja 

pemanfaatan ini harus didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan; 
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Saat ini, sistem transportasi yang ada masih kurang terpadu dan kapasitas moda 

transportasi masih rendah. Perlu pengembangan sistem transportasi multimoda secara 

terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api, dan terminal peti 

kemas; 

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak sungai, baik sungai besar maupun kecil 

yang selain merupakan potensi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila 

penanganan lingkungan tidak dilakukan dengan cermat, misalnya timbulnya masalah 

banjir. Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat 

mempertimbangkan perwilayahan DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan dalam 

pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secara berkelanjutan; 

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Sumatera Selatan 

menghadapi masalah kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan 

pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan 

lapangan pekerjaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalian 

pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara 

berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. 

Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud mengindikasikan meningkatnya 

kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah 

diantaranya dengan kembali menggalakkan Program KB untuk pengaturan kelahiran;  

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan selama setahun terakhir menunjukkan 

kondisi yang terjadi secara umum, dimana peningkatan jumlah penduduk 

menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia; 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lumbung pangan, lumbung energi, 

koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api antara lain adalah 

meningkatnya lahan kritis, meningkatnya alih fungsi lahan, maraknya penimbunan 

rawa, rusaknya daerah hutan mangrove dan pesisir, banyaknya tambang galian C liar 

dan pembalakan hutan, meningkatnya konflik kepemilikan lahan, serta meningkatnya 

spekulasi lahan yang menyebabkan harga lahan tinggi.  
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Peran Pengawasan Intern di daerah 

BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenangan yang 

tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral 

yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat 

lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi 

pemerintah yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, 

kewenangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program 

strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, 

kewenangan untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan 

pengembangan kapasitas APIP di instansi pemerintah. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang diuraikan di bab ini 

merupakan gambaran besar tentang tekad besar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi 

dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya 

pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ke satu arah yang sama, yaitu Visi 

Pembangunan Nasional 20152019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. 

A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan 

tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan suatu 

komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu: 

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan” 

Pernyataan visi ini relevan dengan visi BPKP dan telah konsisten dengan visi Presiden 

yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.  

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.  

Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat 

membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan. 
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1. Auditor Internal Pemerintah RI 

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit 

intern dan auditor pemerintah RI. 

i) Audit Intern 

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi 

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

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

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

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 

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

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan 

pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa 

consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut 

jasa assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang 

sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, 

untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP 

menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan 

rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut. 

 

ii) Auditor Pemerintah RI 

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan 

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai 

pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga 

Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta 

lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu 

sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.  
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Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, 

Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan 

Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra 

strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi (KLPK) 

dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance di atas 

menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, 

maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi 

risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran 

pembangunan nasional, dapat tercapai.  

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung 

jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun 

simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. 

Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan 

keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi 

terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan 

manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance.  

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai Auditor Internal 

Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan 

prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua 

instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan 

korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan 

pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak 

diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip 

independensi. 

2. Auditor Berkelas Dunia 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal 

berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. 
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i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia  

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care 

dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi 

persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam 

standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.  

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, 

diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan 

sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran 

profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard 

operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari 

AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas 

proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak 

perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan 

memperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaan 

pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (audit risk) untuk 

melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.  

 

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi 

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga 

dan pemerintah daerah diwujudkan dalam  pemberian kualitas yang 

independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam 

sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan 

kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, 

paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di 

samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam 

berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam 

mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan 

terkait dan standar baru di bidang pengawasan. 
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Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi 

kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses governance 

yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang 

disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang 

bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar 

dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait 

dengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program 

pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah 

dinyatakan dalam audit charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang 

lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui 

Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung 

peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran 

pengawasan intern.  

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan 

reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung 

di negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur 

maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan 

perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi 

pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya. 

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP 

diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan 

target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance & consulting 

diarahkan  menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and 

Role of Internal Audit Element).  

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang 

profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan 

kerjasama tim (People Management Element).  
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3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada 

kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus 

prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan 

perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan 

(Professional Practices Element).  

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun 

individu, melalui SIM HP dan Integrated Performance Management System 

(IPMS) untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk 

manajemen sumber daya pengawasan (Performance Management and 

Accountability Element). 

5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam 

melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi  mitra pemerintah dalam 

tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara 

itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan 

pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan 

efektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship and Culture 

Element). 

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan 

pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan 

mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk 

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern 

dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong 

tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element). 

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa 

dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk 

memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem 

pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan 

kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan 

SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah 
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menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok 

BPKP, sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur 

atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional 

telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.  

iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi 

assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance memberikan jaminan 

kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas 

seluruh program prioritas pembangunan telah  dijalankan  sesuai  dengan 

standar,  aturan,  kebijakan  atau instrumen  operasional  manajemen risiko dan 

governance lainnya. Informasi  consultancy  berwujud  rekomendasi  tentang  

perbaikan  manajemen  risiko,  aktivitas  pengendalian dan  proses 

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program  

pembangunan. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis 

tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) 

yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program 

pembangunan. 

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup 

pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, 

pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional 

dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan 

yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden 

atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran 

strategis. 

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPK dalam 

mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.  
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Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran Visi BPKP 

yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan 

Nasional Tahun 2015  2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan 

antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA 

CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir 

dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang 

dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting 

yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam 

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. 

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam 

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut 

dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:  

Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir  

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada 

tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan 

oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan 

sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau 

hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang 

pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.  

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik 

program lintas sektoral maupun  program yang masuk  dalam kategori current 

issue mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan 

akuntabilitasnya diharapkan  menghasilkan informasi hasil pengawasan yang 

sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, 

beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh 

BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau added value 

yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan. 
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Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih 

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun 

suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari 

perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa 

sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. 

Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP 

dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak 

Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).  

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat 

memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta 

mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya 

yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di 

samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan 

memfasilitasi APIP untuk meningkatkan  kapabilitas pengawasan intern masing-

masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik 

maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.  

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif 

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat 

dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan 

berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.  

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat 

memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat 

menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap 

perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan 

untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat dengan 
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barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP 

dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut. 

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya 

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik 

pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian 

masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan 

berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar 

kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat 

mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong 

aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  

B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan  

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern 

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi 

Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 

Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah: 

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan 

dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan; 

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di 

Wilayah Sumatera Selatan; dan 
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3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan. 

 

1. Misi Pertama dan Penjelasannya 

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Menyelenggarakan 

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi 

yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan”. Misi ini mengandung dua hal 

yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah 

“Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan 

korporasi yang bersih dan efektif”. 

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Akuntabilitas 

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan 

rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah 

kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan 

stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya 

yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. 

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 

2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, 

BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan 

consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden 

tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. 

Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang  mempunyai daya 

ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan 
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peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan 

keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan 

aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya 

penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang 

memadainya  kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan 

risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015  

2019. 

Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan 

assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 

Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden 

Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai 

seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 

yang baik. 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP 

melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya 

banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi : 

pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, 

maka pada periode 2015  2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan 

intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program 

pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.  
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Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka 

APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan 

berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.  

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra 

kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) 

yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan 

pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum 

mendapatkan opini WTP dari BPK.  

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada 

penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan 

untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan 

ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan 

kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun 

implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk 

korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah 

ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan 

Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan 

Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang,        

(e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi. 

Pengelolaan Pembangunan Nasional 

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara 

menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus 

pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan 

nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi 

pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor 
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unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. 

Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai 

prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi 

pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 

2015  2019. 

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program 

lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang 

dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan 

sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi 

dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah 

Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran 

Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN. 

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk 

melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan 

nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP 

terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, 

APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-

masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP. 

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan 

juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern 

diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang 

integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus 

dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk 

mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara 

melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya 

memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi 

aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran 

Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015  2019.  
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Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan 

sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu 

program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan 

pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi 

prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian 

tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan 

Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan 

tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang 

bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-

masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan 

nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai 

dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering 

menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan 

semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP 

diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja 

program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi 

perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan. 

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif 

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang 

bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP 

diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara 

partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur 

organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam 

menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan 

termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap 

informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan 
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pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana 

tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka 

transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan 

capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan 

pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian 

efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi 

masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata 

kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. 

2. Misi Kedua dan Penjelasannya 

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Membina 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah 

Sumatera Selatan”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin 

pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan 

suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan 

suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa 

kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang 

handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. 

Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan 

penyelenggaraan SPIP. 

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk 

meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program 

(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan 

tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai 

pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas 

penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh 

elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut 

dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua 

personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan 
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dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan 

evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai 

SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan 

pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK. 

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung 

dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan 

korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik 

antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk 

penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan 

fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan 

untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem 

Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk 

lanjutan dari pengawasan melekat. 

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya 

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan”. Misi ini 

juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu 

Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk 

membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku 

positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan 

organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan 

melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang 

efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern 

diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 
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Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP 

 

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas 

dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan 

PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP 

diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan 

kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan 

enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola 

pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) 

eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur 

dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata 

kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. 

Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1 

sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 di atas. 

C. Tujuan dan Sasaran Strategis (Sasaran Program) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan  2019 

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan  

menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2019 yaitu: 
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1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan; 

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Wilayah Sumatera Selatan; dan 

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan. 

1. Tujuan dan Sasaran Strategis (Sasaran program) Satu 

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Sumatera Selatan 

Sasaran 

Strategis/Sasaran 

Program  

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan 

Pengelolaan Keuangan Negara 

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan 

dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan” secara 

kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah 

adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan”. 

Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 

2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu 

“Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan 

Negara.” 

Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi 

yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil 

(outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini 
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sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan 

“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan”.  

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan 

pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. 

BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan 

indikator yang menunjukkan level assurance BPKP tentang kemampuan institusi 

publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau 

kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat 

pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan 

menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola 

keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua 

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan 

Sasaran 

Strategis/Sasaran 

Program  

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 

Pemda/Korporasi 

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif di Wilayah 

Sumatera Selatan” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif 

pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan 

kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan 

tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran 

sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas SPIP Pemda/Korporasi”. 
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Sasaran strategis meningkatnya Kualitas SPIP Pemda/Korporasi di Wilayah 

Sumatera Selatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan 

kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK di Wilayah Sumatera Selatan pada 

tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil 

(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program 

prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan”.  

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas 

dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat 

Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang 

menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang 

terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif 

dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. 

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional 

menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan 

nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan 

melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan 

korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional 

yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di 

bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, 

kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. 

Penyelenggaraan ini mencakup: 

a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah 
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Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah 

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan 

antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi. 

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi 

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat 

meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata 

kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, 

peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di 

sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap 

APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam 

membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas 

SPI korporasi. 

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga 

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan 

Sasaran 

Strategis/Sasaran 

Program  

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah Pemerintah Daerah  

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan” perlu 

diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah 

adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional 
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dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan kapabilitas pengawasan 

intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai 

di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran 

strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah 

Pemerintah Daerah”. 

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada 

KLPK di Wilayah Sumatera Selatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK di Wilayah 

Sumatera Selatan pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan 

oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran 

strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian 

tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional 

dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan”.  

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif 

peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran 

ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu 

kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui 

langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat 

menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan 

kompleks. 

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern 

pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan 

pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus: 

a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah; 
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b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 

c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN 

A. Arah Kebijakan 

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern 

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien 

dilakukan strategi antara lain penetapan kebijakan nasional pengawasan intern 

untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional untuk lebih 

menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan 

nasional secara lebih maksimal serta peningkatan kelembagaan APIP untuk 

mendukung implementasi SPIP. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern ini 

diharapkan menjadi acuan pelaksanaan dari masing-masing APIP termasuk BPKP. 

Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat 

periode lima tahun mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara berpartisipasi secara terbuka menyikapi 

kebijakan dan program pemerintah dalam RPJMN tersebut. Di satu sisi, partisipasi 

tersebut wajib dikelola secara baik oleh pemerintah dalam suatu tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimana 

tertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).  

Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tata 

kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatu kegamangan bagi 

pemerintah, khususnya bagi pimpinan KLPK dengan minim latar belakang birokrasi. 

Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah, 

diarahkan untuk mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari 

Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN berbasiskan pada magnitut dan 
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kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko dimaksud adalah risiko yang 

menghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

Dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitas 

pengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasan intern diarahkan 

untuk membangun kapabilitas pengawasan intern yang mampu mengawal 

pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan Kapabilitas APIP 

dan peningkatan Maturitas SPIP. 

Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitas yang 

mampu melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan 

pembangunan nasional  secara komprehensif, sinergis dan integratif didukung oleh 

SPIP yang handal. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran 

pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian-pencapaian 

sasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya dan BPKP meningkatkan Kapabilitas 

pengawasan intern APIP. Bersama-sama dengan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan SPIP maka kebijakan nasional pengawasan intern adalah 

sebagaimana tersaji pada Peraga 3.1. 
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Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap Strategi 

Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjadi 

tanggung jawab APIP Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. Fokus 

BPKP adalah pada program pembangunan yang bersifat lintas bidang, dan fokus 

APIP KLPK adalah pada program pembangunan yang hanya menyangkut KLPK. 

Namun, BPKP mempunyai tanggung jawab untuk membuat APIP berdaya atau 

mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan intern 

terhadap program pembangunan tersebut.  

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern 

No Arah Pengawasan 

  

Penanggung 

Jawab 

APIP Lain Keterangan 

A. Dimensi Pembangunan Manusia 

1. Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program Pendidikan 

BPKP APIP 

terkait 

Wajib 

2. Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Progam Kesehatan 

BPKP APIP 

terkait 

Wajib 

3. Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program 

Perlindungan Sosial 

BPKP APIP 

terkait 

Wajib 

B Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 

1 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program 

Kedaulatan Pangan 

BPKP APIP 

terkait 

Prioritas 

2 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program 

Pembangunan Kedaulatan Energi 

dan Kelistrikan 

BPKP APIP 

terkait 

Prioritas 

3 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program 

Pembangunan Kemaritiman 

BPKP APIP 

terkait 

Prioritas 

4 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program 

Pembangunan Pariwisata dan 

Industri 

 

BPKP APIP 

terkait 

Prioritas 
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No Arah Pengawasan 

  

Penanggung 

Jawab 

APIP Lain Keterangan 

C Kondisi Yang Perlu 

1 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Pokok Program 

Pembangunan Tata Kelola 

Pemerintahan dan Reformasi 

Birokrasi 

BPKP APIP 

terkait 

 

D Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Korporasi 

1 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Program dan Sasaran 

Kegiatan K/L 

APIP K/L -  

2 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Program dan Sasaran 

Kegiatan Pemda 

APIP Pemda  -  

3 Pengawasan Terhadap Pencapaian 

Sasaran Program dan Sasaran 

Kegiatan Korporasi 

SPI Korporasi _  

 

Mengikuti model sederhana manajamen dalam planning, organizing, actuating dan 

controlling, hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen atau mekanisme 

manajemen RPJMN 2015–2019, khususnya dalam pelaksanaan tahunan APBN. Hasil 

Pengawasan yang jelas berupa produk assurance BPKP terhadap capaian target 

kinerja KLPK, atau produk assurance APIP terhadap capaian kinerja unit 

kolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalam perencanaan dan penganggaran 

kinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP atau APIP, sesuai dengan lingkup kajiannya, 

sudah harus sedia dengan rekomendasi alternatif tentang pengarahan alokasi 

anggaran berdasarkan output consultingnya. 

Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan dan 

penganggaran kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya. 

Pertama, Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 

Laporan evaluasi tentang kinerja program menjadi pertimbangan untuk analisis 

anggaran tahun berikutnya. Kedua, untuk memenuhi Pasal 7 PP Nomor 21 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang 
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menuntut bahwa “dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan evaluasi 

kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembaga 

wajib melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi dan 

efektivitas, serta konsistensi program dan atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan 

termasuk pencapaian sasaran program pembangunan. 

2. Arah Kebijakan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk memperjelas tentang upaya 

yang perlu dilakukan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi. 

Meskipun peran Perwakilan dituntut aktif dalam memberikan input bagi perbaikan 

kualitas hasil pengawasan namun seluruh arah kebijakan, strategi, kerangka 

regulasi, dan kerangka kelembagaan sepenuhnya mengikuti Arah kebijakan, 

strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang ditetapkan BPKP, 

dengan uraian sebagai berikut: 

Pengawalan atas Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan 

Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritas karena 

adanya isu keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalah perlunya 

pengamanan terhadap keuangan dan aset disertai dengan peningkatan tata kelola 

kepemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di bawah ini.  

Untuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintah 

memfokuskan pada tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu program wajib, 

program percepatan, dan program pendukung untuk mengatasi permasalahan 

dimensi pembangunan manusia dan permasalahan dimensi pembangunan sektor 

unggulan.  

Isu-isu strategis di bidang pembangunan nasional perlu  dijawab melalui perumusan 

sasaran pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel 5.1 RPJMN 

2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi 

melalui fungsi pengawasan.   
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Kapasitas Fiskal 

Ruang fiskal sebagaimana sering disebutkan oleh pemerintah sebagai pengeluaran 

diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan 

proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa 

menyebabkan terjadinya fiscal insolvency. Menyempitnya ruang fiskal disebabkan 

oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib, 

seperti pembayaran bunga utang dan subsidi. 

Ruang fiskal yang sempit tersebut akan menjadi ancaman bagi pembangunan 

nasional. Beberapa sektor pembangunan, khususnya pada bidang infrastruktur yang 

masih membutuhkan intervensi dari pemerintah akan sulit terwujud. Rendahnya 

pembangunan infrastruktur ini menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan 

baik dan cenderung inefisien dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Anggaran 

untuk belanja infrastruktur di Indonesia tidak sampai 3% dari PDB, sedangkan 

anggaran infrastruktur di Vietnam dan Malaysia sudah mencapai 9%, India 7%, dan 

Cina sekitar 10%.  

Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaan 

pembangunan nasional. Penerimaan pemerintah saat ini masih didominasi dari 

penerimaan pajak selain penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP). Negara 

sebesar Indonesia masih memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang besar 

untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di samping penyelamatan 

dan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada. Meskipun 

penerimaan negara terbesar dari penerimaan pajak, namun tax ratio belum 

maksimal yang pada tahun 2013 baru mencapai 11,47%. Berdasarkan data OECD, 

tax ratio tersebut masih tergolong rendah.  
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Grafik 3.1 Perbandingan Anggaran Infrastruktur terhadap PDB 

 

 

 

 

Sumber: McKinsey Global Institute analysis 

Pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran atau dana transfer dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah semakin besar dan akan terus bertambah seiring dengan 

adanya pemekaran daerah.  

Dalam APBD, dana transfer merupakan porsi terbesar dari sisi penerimaannya. Ini 

juga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah belum sesuai 

dengan harapan pemerintah. 

Pemanfaatan Keuangan/Aset Negara/Daerah 

Terkait dengan pemanfaatan aset negara, sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 

terhadap 37 BUMN dan badan lainnya, BPK menemukan masalah di antaranya: aset-

aset tetap yang dibeli dari entitas publik tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan 

keuangannya, terdapat aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, dan aset 

tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan. BPK juga menemukan penyertaan 

saham yang belum jelas status dan nilainya, serta belum dicatat atau diungkapkan 

dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan 

pemanfaatan aset negara yang belum dilakukan secara maksimal.  

Isu strategis lain dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah adalah rendahnya 

penyerapan anggaran dan penyerapan yang kurang terencana terlihat dari 

pencairan anggaran cenderung melonjak secara cukup signifikan di akhir tahun. 

Selain itu beberapa pemerintah daerah bahkan mengalami SILPA dengan jumlah 

signifikan sebagai akibat tidak terealisasinya kegiatan. Hal tersebut tentu saja 
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berakibat tidak maksimalnya proses pembangunan yang berimbas pada pergerakan 

ekonomi di sektor riil.  

Governance 

Permasalahan tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kematangan 

implementasi (maturitas) penyelenggaraaan SPIP dan kapabilitas APIP yang belum 

memadai. 

a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

ditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada 

KLPK dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan, Berkembang, 

Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasi 

penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi 

(KLPK) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-

menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah 

handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan 

peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari 

upaya strategis dalam mendorong KLPK dalam meningkatkan kualitas SPIP-nya. 

Sampai dengan tahun 2014 belum ada penyelenggaraan SPIP yang mencapai 

level 3 (Tersistem). Berdasarkan piloting penilaian tingkat kematangan 

implementasi penyelenggaraan SPIP pada tiga pemerintah kabupaten 

menunjukkan bahwa, nilai maturitas masing-masing instansi pemerintah 

tersebut masih berada di antara level 2 dan level 3 dengan nilai 2; 2,5 dan 2,95.  

b. Kapabilitas Pengawasan Intern 

Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas 

APIP menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil 

assessment BPKP terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP 



62 

` 

  

(sampai dengan pertengahan tahun 2014) masih belum menggembirakan. 

Sejumlah 362 APIP atau 91,42% APIP masih berada pada level 1 (initial), 33 

APIP atau 8,33% berada pada level 2 (infrastructure), dan hanya 1 APIP atau 

(0,25%) berada pada level 3 dari lima level 5 yang mungkin dicapai.  

Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaan Pejabat 

Fungsional Auditor (PFA). Dari sisi kuantitas auditor secara keseluruhan, jumlah 

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 12.755 orang, tersebar pada 407 

atau 65,3% dari 623 APIP nasional, terdiri dari 57 (dari 86 unit) APIP Pusat dan 

350 (dari 537) APIP Daerah. Jumlah tersebut hanya memenuhi 27,39% dari 

kebutuhan formasi auditor sebanyak 46.560 auditor. Kecilnya jumlah APIP yang 

berada pada posisi level 3 perlu menjadi perhatian segenap komponen 

pemerintah dengan berbagai upaya maksimal guna mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang bersih dan akuntabel.  

Melihat beberapa isu strategis dan mempertimbangkan kondisi yang telah 

dikemukakan di muka, seperti pelayanan publik yang masih belum memuaskan, 

pembangunan manusia yang belum maksimal, tingkat pendidikan dan standar 

hidup serta daya saing yang masih perlu diperbaiki, kualitas lembaga publik 

yang perlu ditingkatkan, demikian juga dengan persepsi korupsi yang masih 

tinggi, maka BPKP akan lebih fokus untuk melakukan pengawasan dan 

pembinaan yang terkait dengan program pembangunan sumber daya manusia 

baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi obyek pembangunan nasional yaitu 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar pendukungnya. 

Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan intern 

dan pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplisitkan dan 

diperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yang mengemuka adalah 

kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain. Sinergi dan 

koordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalam 

pelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan 
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dalam meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, meningkatkan maturitas 

SPIP dan dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah 

dan pembangunan nasional. 

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satu 

dengan lainnya. Kebijakan BPKP merupakan penjabaran dari urusan 

pengawasan intern nasional sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional 

yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis 

penyelenggaraan pengawasan dan pembangunan pengawasan intern dengan 

indikator kinerja yang terukur. Untuk mencapai sasaran strategis yang 

dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi BPKP sebagai langkah-langkah yang 

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPKP. 

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung 

terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat 

pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam 

meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan 

sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola 

pemerintahan dan aparatur di daerah tidak dapat lepas dari pengawasan intern 

yang akan diperankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.  

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 

strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan 

menjadi acuan terutama bagi seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan  untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan 

perencanaan pembangunan nasional.  

Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam 

program teknis pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, 

Program 06 yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 

dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern 
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Pemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan, untuk pembagian intern tugas pengawasan.  

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan  dalam kurun 

waktu 20152019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil 

pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan 

kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam 

empat butir strategi sebagai berikut: 

a) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi 

pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan 

penyelenggaraan SPIP; 

b) Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program 

pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 20152019, 

termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program 

lintas; 

c) Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan  

d) Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan  menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah 

pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam 

pelaksanaan operasional pengawasan. 

Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal 

(supporting), yaitu: 
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a) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan  

dan ketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko; 

b) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT) 

berbasis BPKP’s Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture untuk 

setiap sasaran strategis pengawasan; dan 

c) Peningkatan sarana dan prasarana. 

Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKP 

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI. 

Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan  selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan 

dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.  

Program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan turunan dari 

Program BPKP yang dirancang dalam mencapai visi dan misi BPKP secara 

keseluruhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan 

berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja 

yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi 

Program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan 

sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiri 

dari: 

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan 

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pemerintah (Program 06); 

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

(Program 01). 

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan 
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terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan 

oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun 

program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP. 

Peraga 3.2. Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP 

 

Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP ditata mengikuti alur logika 

program pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visi misi 

sebagaimana terlihat pada Peraga 3.3 berikut: 

 

 

 

 



67 

` 

  

Peraga 3.3. Alur Logika Program Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Regulasi 

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikan 

di atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan  memuat kerangka regulasi yang terdapat pada Kerangka regulasi 

BPKP. Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantau 

baik oleh Bappenas maupun pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan 

untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dalam hal ini 

masyarakat pengawasan dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Pengawasan intern yang dimandatkan kepada BPKP diselenggarakan dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. 
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Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akan 

dibakukan dalam suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengawasan intern demi terlaksananya peran pengawasan intern yang 

dijalankan oleh BPKP. Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang terkait dengan 

pelaksanaan peran pengawasan dan terkait ruang lingkup pengawasan BPKP, yaitu 

regulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

oleh Presiden RI; regulasi yang mengatur tentang pengawasan kebendaharaan umum 

negara; regulasi pengawasan terkait aset negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasi 

yang mengatur BPKP sebagai reviewer Laporan Keuangan Republik Indonesia 

(konsolidasi antara LKPP dan LKPD).  

C. Kerangka Kelembagaan: Menuju Level 3 IA-CM 

Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasan BPKP, 

penataan kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secara efektif 

mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP berdasarkan pada Perpres 192 

Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk dapat meningkatkan APIP yang mampu melakukan 

pengawasan pembangunan, peningkatan kapabilitas pengawasan (pembangunan 

pengawasan) di lingkungan internal BPKP wajib dibangun terlebih dahulu sebagai 

kondisi yang perlu agar dapat bersinergi dengan APIP lainnya mengawal keberhasilan 

pembangunan nasional. Penataan kelembagaan BPKP Pengawasan pembangunan 

membutuhkan peran setiap satuan kerja pengawasan BPKP dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik dalam memberi saran dan rekomendasi atas tata kelola 

organisasi, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dari setiap instansi (badan 

usaha milik pemerintah) baik dari sudut pemberian jasa assurance maupun consultancy. 

Untuk membangun kemampuan assurance dan consultancy tersebut, pembangunan 

pengawasan yang akan dilakukan BPKP berfokus pada (1) peningkatan kapasitas 

internal BPKP; (2) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern berkelas dunia; dan (3) 

Penguatan struktur tata kelola dan budaya organisasi dalam kerangka (framework) IA-

CM. Kerangka IA-CM ini mengidentifikasi kebutuhan fundamental untuk pelaksanaan 

pengawasan intern yang efektif, yang mengarah kepada pemenuhan tata kelola 

organisasi dan praktek-praktek profesional. Kerangka ini menguatkan pengawasan 
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intern melalui lima tahapan atau level mulai dari Initial, Infrastructure, Integrated, 

Managed hingga Optimizing. Tahapan tersebut sekaligus menunjukkan pengembangan 

untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat 

dan efektif. 

Dalam setiap level, pengembangan dilakukan dalam enam elemen penting IA-CM yaitu:      

(1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern (Service and Role of Internal Auditing); (2) 

Pengelolaan SDM (People Management); (3) Praktik Profesional (Professional Practices); 

(4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas (Performance Management and 

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

Culture); dan (6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure). 

Kerangka kelembagaan diselenggarakan untuk memastikan bahwa pada tahun 2019 

atau sebelumnya, kapabilitas BPKP sebagai aparat pengawasan intern berada pada 

Level 3–Integrated. yaitu bahwa BPKP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis 

suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, 

dan pengendalian intern, dengan karakteristik sebagai berikut: 

1) Kebijakan, proses, dan prosedur pengawasan BPKP ditetapkan, didokumentasikan, 

dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi; 

2) Manajemen serta praktik profesional BPKP mapan dan seragam diterapkan di 

seluruh kegiatan pengawasan; 

3) Kegiatan pengawasan BPKP diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang 

dihadapi; 

4) BPKP berbenah dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi 

mengintegrasikan diri sebagai kesatuan dari Pemerintah RI dan memberikan saran 

terhadap kinerja dan manajemen risiko; 

5) BPKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independesi serta 

objektivitas; serta  

6) Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara umum telah sesuai dengan standar.  
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Penataan kerangka kelembagaan mengarahkan perangkat organisasi dan sumber daya 

manusia BPKP dan proses pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan  

Peningkatan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan diarahkan 

untuk memastikan bahwa kapasitas SDM memenuhi kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern sebagaimana tuntutan visi dan misi 

dan dikelola untuk dapat memenuhi praktik profesional sesuai tuntutan standar 

profesi dan kode etik organisasi. Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan 

kompetensi, keahlian dan sikap SDM BPKP yang mendukung pencapaian misi dan 

visi organisasi sebagai Auditor Pemerintah RI berkelas dunia, dengan sasaran: 

- Terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi auditor yang profesional dengan 

kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, baik melalui 

rekrutmen maupun melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan; 

- Terpenuhinya kemampuan kerja sama tim yang lebih kuat, baik dalam 

koordinasi perencanaan pengawasan maupun optimalisasi sumber daya dalam 

pelaksanaan pengawasan; dan 

- Terpeliharanya keanggotaan SDM BPKP dalam organisasi profesi pengawasan 

intern. 

Dalam kerangka IA-CM, ketiga sasaran tersebut terkait dengan elemen 2 dan elemen 

3 IA-CM. 

a. Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Pola Karir SDM BPKP 

Dengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan teknis dan profesional dengan pendidikan dan 

pelatihan yang berkelanjutan, menyelenggarakan sertifikasi keahlian 

pengawasan, mengikutsertakan auditor dalam asosiasi profesi, serta 

peningkatan kompetensi SDM pengawasan dalam optimalisasi dan alokasi 
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komposisi tenaga pengawasan dalam waktu yang tepat sesuai dengan keahlian 

yang dibutuhkan.  

Keahlian SDM yang dibangun terutama dalam bidang pengawasan intern yang 

bersifat mikro dan makro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut 

diharapkan adalah kapasitas teknis (hard skill) yang dibutuhkan untuk dapat 

mencapai misi dan visi BPKP. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk 

membangun personal mastery insan BPKP dalam bidang (1) pengendalian intern 

dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (governance) dan tools audit. 

Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel 

SDM yang dapat bersikap outward-looking dan forward-thinking, termasuk 

membangun kemampuan tools audit seperti evaluasi program atau evaluasi 

kebijakan. 

Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas soft skill. Di 

dalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, 

mentoring, team building dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam pemberian 

jasa consultancy dan dalam melakukan sinergi dan koordinasi. Peningkatan 

kapasitas kompetensi diharapkan memampukan SDM untuk menganalisis dan 

menilai prioritas pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemerintah RI dan 

mampu mengalokasikan auditor pada pengawasan yang berdampak besar dan 

berisiko tinggi. 

Peningkatan kompetensi tersebut dibangun terintegrasi dengan pengembangan 

pola karir di BPKP. Pengelolaan kompetensi SDM yang dimulai periode 

sebelumnya dengan identifikasi kebutuhan kompetensi dalam Human Capital 

Development Plan, perlu dilanjutkan dan diintegrasikan dengan pengembangan 

pola karir BPKP. Untuk melengkapi integrasi pengembangan kompetensi, 

pengelolaan SDM perlu diintegrasikan atau dikaitkan dengan penerapan 

penilaian kinerja pegawai melalui Sistem Kinerja Kinerja Pegawai (SKP). 

b. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi 

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah didisain dalam Enterprise 

Architecture (EA BPKP). Termasuk di dalam desain ini adalah membangun 
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literacy SDM dalam bidang teknologi informasi yang dapat menunjang tugas 

pengawasan intern, pembinaan SPIP maupun peningkatan kapasitas APIP. 

Literacy ini diharapkan memampukan SDM BPKP menggunakan TI dalam proses 

audit dan/atau reviu, membuat Kertas Kerja elektronik (paperless working 

paper) dan dalam komunikasi hasil audit. 

Terkait dengan pembangunan “Presiden Accountability Sistems atau PASs yang 

pada periode sebelumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi 

Presiden”, keberadaan suatu sistem seperti PASS dapat memberi feedback 

berupa informasi assurance kepada Presiden. BPKP tetap membutuhkan 

keberadaan PASs sebagai kondisi yang perlu. Namun, karena pengembangan 

PASs ini secara peraturan bukan tugas utamanya, BPKP wajib berkoordinasi 

dengan pihak K/L lainnya untuk menjadikan Sistem Informasi Hasil 

Pengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atau Sistem Informasi Management 

Akuntabilitas, sebagai media untuk menghasilkan informasi kepada Presiden. 

SIMA dibangun berdasarkan BPKP’s Enterprise Architecture (EA BPKP). 

Subunsur selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKP secara 

metodologis. Berdasarkan EA BPKP, dilanjutkan dengan pengembangan 

Bussiness Architecture, sebagai operasionalisasi misi, baru dilanjutkan dengan 

penyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasan seperti SOP dan pendukung 

pengawasan, khususnya ICT seperti Application Architecture, Infrastructure 

Architecture, Data Architecture dan lain sebagainya. Pengembangan SOP dalam 

SIMA tersebut hendaknya diintegrasikan atau dikaitkan dengan penggunaan IT 

dalam tugas pengawasan. 

c. Praktik Profesional dan Manajemen Kualitas Pengawasan 

Penguatan praktik profesional pengawasan diarahkan untuk memberikan 

jaminan kepada pihak pengguna atau pihak ekstern lainnya tentang kualitas 

pengawasan, baik dari sudut persyaratan umum SDM, proses maupun hasil 

pengawasan sebagaimana dituntut oleh ketaatan praktik pengawasan intern 

terhadap suatu standar profesi atau kode etik organisasi. Mengacu pada standar 

profesi, untuk menunjang dan memelihara praktik profesional pengawasan ini, 
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BPKP perlu mengembangkan kerangka kerja pengelolaan kualitas pengawasan 

yang selama ini dikenal dengan sistem kendali mutu. 

Dikaitkan dengan pengembangan kapasitas TI SDM BPKP, penguatan praktik 

profesional dan peningkatan kualitas manajemen pengawasan dilakukan 

dengan memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk knowledge based  hasil 

pengawasan dan penerapan e-document dan e-office (e-audit/ paperless audit).  

d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis Prioritas 

Untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko dan berbasis 

prioritas, perencanaan pengawasan akan dimulai dengan identifikasi obyek 

pengawasan atau audit universe (program, kegiatan, entitas). Bersama-sama 

dengan auditan, BPKP menganalisis risiko masing-masing obyek dalam audit 

universe tersebut. Analisis harus menghasilkan daftar kegiatan berdasarkan 

prioritas penanganan risiko untuk setiap auditan sebagai Risk-based Audit 

Universe. Keputusan untuk menetapkan rencana kerja pengawasan dalam PKPT 

dilakukan berdasarkan prioritas risiko dalam audit universe tersebut. 

Setiap direktorat yang mempunyai portopolio KLPK wajib menyusun audit 

universe direktorat yang sudah berbasis risiko. Kumpulan audit universe 

direktorat ini selanjutnya dianalisis untuk lingkup nasional atau lingkup BPKP 

sebagai bahan perencanaan tahunan BPKP searah dengan risiko pencapaian 

tujuan dan sasaran pembangunan nasional. dan mampu memberikan masukan 

atas pengelolaan risiko bagi Pemerintah RI. Peran serta direktorat teknis 

pengawasan untuk dapat menyediakan profil obyek pengawasan berbasis risiko 

sangat diperlukan melalui kerja sama yang intensif dengan mitra kerja masing-

masing untuk menjamin data yang up to date dan relevan. 

2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia 

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern BPKP diarahkan untuk meningkatkan 

elemen IACM dalam peran layanan pengawasan intern (elemen 1) dan pengelolaan 

kinerja dan akuntabilitas (elemen 4). 
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a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern  

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasan peran 

dan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1) peningkatan kualitas 

pengawasan terhadap ketaatan; (b) peningkatan kualitas pengawasan terhadap 

kinerja/value-for-money audit; dan (3) peningkatan kualitas advisory services. 

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan 

(compliance) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkan 

mampu menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan KLPK bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau dengan 

rencana, atau informasi yang disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya. 

Pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKP 

selama ini, namun masih berfokus pada individual kegiatan. Fokus ini perlu 

diperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan manajemen akan assurance 

atau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan tuntutan standar, target 

atau aturan. 

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/value-for-money 

audit, BPKP perlu mengagregasi dan/atau memperdalam lingkup auditnya 

untuk bisa memberikan assurance bahwa kegiatan yang dilakukan oleh obyek 

telah efektif dan efisien. Untuk menyiapkan kapabilitas tersebut, SDM yang telah 

dibekali dengan pengetahuan teknis melalui pendidikan dan pelatihan wajib 

dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilan untuk memahami substansi 

permasalahan pengawasan sesuai dengan bidang organisasi yang akan 

dilakukan pengawasan.  

Audit kinerja BPKP selama ini juga mengandung baik unsur assurance maupun 

unsur consultancy. Unsur consultancy ditunjukkan oleh rekomendasi perbaikan 

yang dihasilkan dari tugas assurance, yaitu audit. Namun rekomendasi 

perbaikan ini masih baru dilembagakan dalam Renstra 2015–2019 melalui 

pewajiban unit operasional menghasilkan rekomendasi strategis. 

Pengembangan rekomendasi strategis ini menjadi inti dari pemberian jasa 

consultancy, dalam hal ini policy advice dari kegiatan assurance. Untuk dapat 

menghasilkan policy advice dari kegiatan assurance memerlukan penerapan 
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metodologi yang tepat dalam perencanaan audit, sinerji dan koordinasi 

pengolahan hasil audit untuk menghasilkan ouput audit berupa policy advice 

dimaksud. 

Selain hasil dari kegiatan assurance, peningkatan kualitas jasa advisory juga 

dapat menghasilkan rekomendasi dari pendidikan dan pelatihan (diklat), 

pemberian bimbingan ahli dan bimbingan teknis, yang dapat memampukan 

SDM KLPK untuk melaksanakan fungsi dasarnya. Fungsi dasar dimaksud 

mencakup pengelolaan keuangan (termasuk penyusunan laporan keuangan) 

pengembangan sistem, pelaksanaan audit, penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern, bahkan pelaksanaan audit oleh SDM APIP. Peningkatan 

kualitas ini memampukan BPKP bukan hanya untuk melakukan kegiatan 

assurance di atas, namun juga memberikan rekomendasi bahwa SDM yang 

mendapatkan jasa consultancy tersebut telah dapat melaksanakan tugas teknis 

atau tugas substantif yang didapatnya. Pusdiklat Pengawasan, misalnya, setelah 

mendiklatkan SDM APIP, perlu memberikan rekomendasi bahwa anak didiknya 

telah mampu melaksanakan audit sesuai dengan peran fungsional yang 

diperolehnya dari diklatwas. Hal yang sama bagi unit direktorat teknis atau 

perwakilan, dalam melakukan konsultasi dan jasa advisory lainnya diharapkan 

bermuara pada pemberian rekomendasi kepada unit organisasi penerima jasa 

consultancy tersebut. 

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan pada 

pemberian assurance dan consultancy pada kegiatan lintas bidang dalam sasaran 

pembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 dengan dimensi 3 : 4 : 1 

masing-masing untuk dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor 

unggulan, dan pembangunan tata kelola dan reformasi Birokrasi. BPKP 

diharapkan menganalisis secara mendalam dan komprehensif dan proaktif 

masalah strategis terkait dengan risiko, pengendalian dan proses governance 

dalam pencapaian sasaran pembangunan dimaksud. 
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b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKP 

Penataan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan diarahkan untuk 

memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan terkait dengan 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan serta kapasitas unit 

pendukung lainnya. Penataan kelembagaan dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan pencapaian visi, misi dan kinerja pengawasan dengan pokok kegiatan 

sebagai berikut: 

- Mengakomodasi perubahan perbaikan business process terkait dengan 

pengawasan pembangunan nasional dan pemberian rekomendasi 

pengawasan yang lebih bersifat strategis. Penyesuaian kelembagaan 

dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi terkait dengan 

kedeputian dan unit perwakilan dalam bentuk penyesuaian struktur 

perencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan; 

- Mengakomodasi peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitas terkait 

dengan pembiayaan pengawasan dilakukan dengan memperbaiki struktur 

organisasi dalam bentuk penyesuaian unit perencanaan dan penganggaran; 

- Mengakomodasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan 

dilakukan dengan optimalisasi dan pemberdayaan SDM pengawasan sesuai 

dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam bentuk perbaikan 

sistem terkait dengan perekrutan, pola pengembangan kompetensi dan 

karir, penghargaan dan promosi serta pengisian dan penempatan jabatan; 

dan  

- Melembagakan proses bisnis yang lebih baik dan profesional dalam bentuk 

pengembangan budaya organisasi untuk meningkatkan independensi, 

obyektivitas, komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pihak 

lainnya diluar organisasi. 
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c. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas  

Manajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan dan 

pengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1) 

tersedianya pengukuran kinerja pengawasan yang lebih akurat; (b) tersedianya 

alat analisis penggunaan sumber daya pengawasan yang lebih komprehensif; 

dan (3) tersedianya media akuntabilitas perencanan dan pelaksanaan 

pengawasan yang lebih baik. 

Dengan ketiga sasaran tersebut maka manajemen kinerja dan akuntabilitas 

dilakukan dengan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis TI yang 

dikenal dengan Integrated Performance Management System atau IPMS. IPMS ini 

diharapkan dapat merekam jejak rencana dan realisasi kinerja, realisasi 

penggunaan sumber daya pengawasan, dan merekam capaian kinerja 

pengawasan dengan real time online.  

IPMS ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi perencanaan pengawasan yang 

terintregrasi dengan pengembangan knowledge management atas hasil-hasil 

pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, informasi 

pengawasan dapat diketahui sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan pengguna 

jasa BPKP, sistem perlu dilengkapi pula dengan analisis atas ketepatan waktu 

penyampaian hasil pengawasan dan media untuk merekam respon kepuasan 

satkeholder atas penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan. 

Sistem IPMS diharapkan membantu Satuan Kerja menyediakan laporan 

monitoring kepada Kepala BPKP tentang pencapaian kinerja (capaian output) 

secara bulanan. Monitoring output ini bukan sekedar memberi laporan kepada 

Kepala BPKP, namun juga menjadi media evaluasi bagi unit kerja untuk 

memastikan target kinerjanya tercapai. Pencapaian kinerja outcome menjadi 

tanggung jawab deputi. IPMS diharapkan dapat menyediakan bahan 

penyusunan Laporan Deputi kepada Kepala BPKP tentang capaian outcome 

pengawasan yang dilakukan secara berkala. 
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d. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan 

Penyelenggaraan IPMS di atas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

pemanfaatan sumber daya pengawasan dan mengukur efektivitas pencapaian 

tujuan dan misi BPKP. Oleh karena pengembangan IPMS harus diprioritaskan, 

karena selain dapat digunakan untuk mengukur efisiensi, juga dapat digunakan 

untuk meningkatkan efisiensi baik intra maupun antar unit organisasi BPKP, 

termasuk dalam memastikan optimalisasi alokasi anggaran pada pengawasan 

prioritas. 

Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dipermudah 

dengan penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) pengawasan. Untuk itu, dalam 

perencanaan dan penganggaran pengawasan di masa mendatang, Sekretariat 

Utama wajib menyusun SBK, untuk diterapkan paling tidak dalam perencanaan 

dan penganggaran tahun 2017. 

3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi 

Penguatan ini diarahkan untuk memenuhi elemen 5 dan elemen 6 IACM dalam 

pengembangan hubungan organisasi dan budaya dan struktur tata kelola. Struktur 

tata kelola diharapkan mengefektifkan terpenuhinya kepentingan para stakeholder 

dengan sasaran: (1) adanya reviu bahwa rencana kerja pengawasan BPKP telah 

berbasis risiko; (2) adanya reviu terhadap kecukupan anggaran dan ketepatan 

struktur organisasi; (3) dan adanya komunikasi hasil pengawasan BPKP kepada 

kantor kepresidenan.  

a. Hubungan Kerja dengan BPK RI 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan perlu menjalin hubungan kerja 

dengan Perwakilan BPK RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 

negara/daerah yang akuntabel, antara lain dengan  mengomunikasikan kepada 

BPK kondisi penyelenggaraan SPIP. Pemaparan kondisi penyelenggaraan 

pengendalian intern pemerintah ini, selain dapat memberi guidance kepada 

pemeriksa BPK terhadap lingkup pemeriksaannya, juga menambah leverage 
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pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP. Dengan hubungan kerja ini, 

selanjutnya diharapkan menjadi sarana perbaikan tata kelola pemerintahan 

yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan keberhasilan pembangunan nasional 

dan kemajuan bangsa. 

b. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi Pereviu Lainnya 

Sinerji dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkan 

coverage dan kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugas pengawasan 

pada bidang prioritas sesuai dengan keahlian dan kewenangan. Sinerji dan 

koordinasi dengan APH diarahkan untuk menindaklanjui hasil pengawasan 

investigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana 

korupsi. Koordinasi dengan instansi lainnya dengan DPRD dan lembaga assesor 

lain dalam menilai kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikan pemahaman atas 

peran dan fungsi BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 

2014 sehingga pelaksanaan pengawasan dan berjalan efektif. 

c. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP 

Penguatan tata kelola tidak lepas dari stakeholder intern Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan. Budaya organisasi yang unggul di Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan dibentuk oleh nilai positif yang diyakini dan 

dipraktekkan oleh setiap individu di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan. Nilai-nilai unggul Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

berupa profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, 

independen dan responsibel disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata 

pioner atau perintis. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dikenal unggul 

dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 

Untuk memelihara keberlanjutannya, nilai-nilai dalam PIONIR ini wajib 

dilaksanakan secara integral dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk 
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memastikan pelaksanaannya, praktis nilai ini perlu dipastikan secara konsisten 

dengan operasionalisasi pelaksanaan etika pengawasan dalam Kode Etik.  
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN 

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, 

sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja 

dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. 

A. Target Kinerja 

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja 

sasaran strategis (impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan 

(output). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.  

1. Pengukuran Kinerja 

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan 

pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan 

pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas 

pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. 

Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat mengetahui sejauh mana 

rencana dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berhasil 

dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, 

sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. 

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja 

program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja 

tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya 

sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, 

sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran 

strategis. 
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Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, 

ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target 

kinerja. Spesifiknya, target Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan 

hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan 

di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan 

antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja 

baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil 

indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah Spesific, Measurable, 

Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran 

target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran 

Kinerja BPKP. 

2. Target Kinerja Sasaran Program 

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan 

cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome 

program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis 

sebagai kondisi nyata per tahun hingga akumulasi pada tahun 2019 untuk tiga 

sasaran strategis BPKP yaitu (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Outcome 

Satuan Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tersedianya informasi 
hasil pengawasan 
dalam mencapai 
perbaikan tata kelola, 
perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan 
peningkatan 
kapabilitas APIP 

Persentase 
perbaikan 
tata kelola 
manajemen 
risiko dan 
pengendalian 
intern 
pengelolaan 
keuangan 
negara 

% 5 10 20 30 40% 
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Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Outcome 

Satuan Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase 
penerapan 
kelima unsur 
SPIP pada 
KLPK secara 
memadai 

% 10 20 30 40 50 

Peningkatan 
Kapabilitas 
APIP 

% 10 15 20 30 40 

2 Tersedianya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan 
layanan  

Kepuasan 
layanan 
Bidang Tata 
Usaha 

Skala 
likert 
 

7 7 7 7 7 

3 Termanfaatkannya aset 
secara optimal dalam 
mencapai kepuasan 
layanan pegawai 

Kepuasan 
layanan 
penyediaan 
sarana 
prasarana 

Skala 
likert 

7 7 7 7 7 

 

Pencapaian Indikator Kinerja Outcome pada sasaran strategis pertama, 

“Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, 

perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan 

peningkatan kapabilitas APIP” diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian 

kegiatan teknis pengawasan di Perwakilan BPKP baik kegiatan Perwakilan maupun 

dukungan kegiatan teknis pengawasan dari Deputi Rendal yang keduanya 

menggambarkan keberhasilan tugas utama bidang pengawasan di wilayah 

Sumatera Selatan. 

Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Outcome pada sasaran kedua dan 

ketiga  “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

dalam mencapai kepuasan layanan” dan “Termanfaatkannya aset secara optimal 

dalam mencapai kepuasan layanan pegawai” diharapkan dapat dicapai melalui 

kegiatan dukungan teknis manajemen lainnya yang menggambarkan keberhasilan 

ketatausahaan dalam mendukung tugas teknis pengawasan. 
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3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) 

Sasaran program pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan utama 

pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan 

daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta 

pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan 

dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 
Output 

Satuan Target 
2015 

Target 
2016 

Target 
2017 

Target 
2018 

Target 
2019 

1 Tersedianya 
informasi hasil 
pengawasan 
dalam mencapai 
perbaikan tata 
kelola, perbaikan 
sistem 
pengendalian 
intern pengelolaan 
keuangan 
negara/daerah 
dan peningkatan 
kapabilitas APIP 

Rekomendasi 
Hasil 
Pengawasan 

Rekomen
dasi 

160 160 160 160 160 

Rekomendasi 
Pembinaan 
Penyelenggar
aan SPIP  

Rekomen
dasi 

2 2 2 2 2 

Rekomendasi 
Pembinaan 
Kapabilitas 
APIP 

Rekomen
dasi 

2 2 2 2 2 

2 Tersedianya 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 
dalam mencapai 
kepuasan layanan  

Laporan 
Dukungan 
Manajemen 
Perwakilan 
BPKP 

Lap 60 60 60 60 60 

3 Termanfaatkannya 
aset secara 
optimal dalam 
mencapai 
kepuasan layanan 
pegawai 

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
BPKP 

unit 2 2 2 2 2 
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Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, 

target output pengawasan sebesar 164 rekomendasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3. Tabel Target Output per bidang 

 

 

Bidang IPP dengan target 16 diusulkan berdasarkan jumlah direktorat pada Deputi 

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman kecuali Direktorat Fiskal dan Investasi 

serta Deputi Politik Hukum Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Target Bidang APD sebesar 12 berdasarkan intensitas pemda yang menjalin kerja 

sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 65% dari 18 

pemda, target Bidang AN dan Bidang Investigasi berdasarkan korporasi dan kasus 

yang dapat dilaksanakan sesuai kapasitas SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan, sebagaimana gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGET KINERJA Jumlah 

IPP 16 

APD 12 

AN 34 

INVEST 98 

Adhoc 4 

TOTAL 164 
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Gambar 4.1 Penyusunan Target Output Perwakilan 

Bidang IPP

DEPUTI 1

DEPUTI V

DEPUTI  III

DEPUTI 1I

DEPUTI 1V

Bidang APD

Bidang AN

Bidang Invest

∑ Direktorat pemberi tugas x 

target output ke PWK

Target Output PWK

8 dit x 2 output = 16  0utput pwk

Persentase ∑ Pemda yang 

intensitas pembinaannnya 

prediktable 65% dari 18 

pemda=12 pemda

Penugasan per korporasi

Penugasan per kasus

 

Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskan 

dalam Renja tahunan. 

Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan 

kegiatan dukungan pengawasan. 

4. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi isu sentral 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola 

pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik 

jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola 

pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada 

peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata 
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kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya 

aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, 

dan partisipasi masyarakat. 

Konsep good governance di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat 

desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan 

tidak efektif (bad government). Untuk mengatasi hal ini, negara perlu membagi 

kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (private sector) dan 

masyarakat sipil (civil society). Interaksi di antara ketiga aktor ini dalam mengelola 

kekuasaan dalam penyelenggaraan pembangunan disebut governance. Interaksi 

dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (equality) diantara aktor-aktor 

terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan 

lain sebagainya dapat terwujud. 

Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan good governance belum 

mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam 

penyelengaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peran 

pemerintah sebagai aktor kunci (key actor) pembangunan cenderung berkurang 

dikarenakan pembagian peran dengan swasta.  

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong 

perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan, yaitu dengan 

terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip governance 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi 

keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.  

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupaya 

memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area 

perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun 

perubahan mind set dan culture set. Reformasi birokrasi diharapkan dapat 
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menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga 

kualitas pelayanan BPKP kepada stakeholders akan meningkat. 

1) Sasaran 

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah 

(i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) 

meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan 

publik. 

2) Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan 

strategi sebagai berikut: 

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di antaranya 

melalui pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, di 

antaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik; 

3. Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatan 

pengawasan oleh masyarakat. 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga ikut mendukung 

ketercapaian indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu 

diterapkan di BPKP seperti disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4  

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik 
 

No. Isu/ 
Kebijakan 
Nasional 

  Kebijakan dalam 
Renstra 

Indikator Sasaran 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pembentukan 
Pusat 
Pelayanan 
Informasi dan 
Dokumentasi 
(PPID) dalam 
rangka 
Keterbukaan 
Informasi 
Publik 

Pembentukan PPID 
pada setiap unit 
organisasi 

PPID di BPKP Pusat  
   100% 

 
   100% 

 
  100% 

 
   100% 

  
  100% 

% PPID di Perw. BPKP  
   100% 

  
   100% 

 
  100% 

 
   100% 

 
  100% 

Kerjasama dengan 
media massa dalam 
rangka public 
awareness campaign 
(PAC) 

% unit kerja yang 
melakukan kerjasama 
dengan media massa  

 
20% 

 
40% 

 

 
60% 

 
80% 

 
  100% 

Publikasi semua 
proses perencanaan 
dan penganggaran 
ke dalam website 
BPKP 

% unit kerja yang 
mempublikasi proses 
perencanaan & 
penganggaran  

 
30% 

 
60% 

 
100% 

 
  100% 

 
  100% 

Publikasi informasi 
penggunaan 
anggaran 

% unit kerja yang 
mempublikasi 
penggunaan anggaran  

 
30% 

 
60% 

 
100% 

 
  100% 

 
  100 % 

 
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 
 

No. Isu/ 
Kebijakan 
Nasional 

  Kebijakan dalam 
Renstra 

Indikator Sasaran 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penciptaan  
ruang-ruang 
partisipasi dan 
konsultasi 
publik 

Pembentukan forum 
konsultasi publik 
dalam perumusan 
kebijakan  

% unit kerja yang 
melaksanakan forum 
konsultasi publik  

 
20% 

 
40% 

 
60% 

 
80% 

 
  100% 

Pengembangan 
sistem publikasi 
informasi proaktif 
yang dapat diakses 
dan mudah 
dipahami 

% unit kerja yang 
memiliki sistem 
publikasi informasi dan 
mudah dipahami 

 
20% 

 
40% 

 
60% 

 
80% 

 
  100% 

Pengembangan 
website yang 
berinteraksi dengan 
masyarakat  

% unit kerja yang 
memiliki website yang 
interaktif 

 
50% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

  
   100% 
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Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi 
 

No. Isu/ 
Kebijakan 
Nasional 

  Kebijakan dalam 
Renstra 

Indikator Sasaran 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penyusunan 
Grand Design 
dan Road Map 
Reformasi 
Birokrasi 

Penyusunan Grand 
Design dan Road 
Map Reformasi 
Birokrasi BPKP 

Tersusunnya Grand 
Design dan Road Map 
Reformasi Birokrasi 
BPKP 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
  100% 

 
  100% 

2 Penataan 
kelembagaan 
instansi 
Pemerintah 
yang mencakup 
penataan fungsi 
dan struktur 
organisasi 

Melakukan 
restrukturisasi 
organisasi dan tata 
kerja instansi untuk 
rightsizing di 
dasarkan pada 
sasaran dan 
kebijakan RPJMN 

% tersusunnya struktur 
organisasi dan tata 
kerja yang proporsional, 
efektif, efisien 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
   100% 

 
100% 

3 Penataan 
ketatalaksana-
an instansi 
pemerintah 

Penyederhanaan 
proses bisnis dan 
penyusunan SOP 
utama khususnya 
yang berkaitan 
dengan pelayanan 
kepada masyarakat 

% SOP utama telah 
tersusun sesuai dengan 
proses bisnis organisasi 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
   100% 

 
   100% 

4 Penerapan SPIP Percepatan 
penerapan SPIP di 
setiap unit 
organisasi 
pemerintah  

% jumlah unit kerja 
yang menerapkan SPIP 

100%     100% 100%    100%   100% 

5 Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan 
negara 

Penyusunan laporan 
keuangan yang 
akuntabel dan 
sesuai dengan SAP  

Opini WTP BPKP  
100% 

 
100% 

 
100% 

 
  100% 

 
  100% 

6 Sistem seleksi 
PNS melalui 
CAT System 

Penerapan sistem 
seleksi berbasis CAT 
system  

% penggunaan CAT 
system 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
  100% 

 
  100% 

7 Pengembangan 
dan penerapan 
e-Government 

Pengembangan dan 
penerapan e-
Government 

% jumlah unit kerja 
yang membangun dan 
menerapkan e-
Government  

 
40% 

 
55% 

 
65% 

 
75% 

 
90% 

8 Penerapan         
e-Arsip 

Penerapan e-Arsip 
di BPKP 

% unit kerja yang telah 
menerapkan 
manajemen arsip secara 
lebih efektif 

8% 20% 40% 60% 80% 

9 
 

Penyelenggara-
an Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Aparatur 

Penerapan sistem 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 
berbasis TI  

% penerapan SAKIP 
yang berbasis TI  

 
20% 

 
40% 

 
60% 

 
80% 

 
   100% 

Penyusunan LAKIP 
yang berkualitas 

 LAKIP BPKP 
memeroleh   nilai A 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

   
   100% 

 
   100% 
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
No. Isu/ 

Kebijakan 
Nasional 

  Kebijakan dalam 
Renstra 

Indikator Sasaran 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pembentukan 
unit pengaduan 
masyarakat 
yang berbasis 
TI  

Penerapan 
manajemen 
pengaduan berbasis 
TI yang efektif pada 
setiap unit 
pelayanan publik 

% unit pengaduan 
masyarakat berbasis TI  

 
50% 

 
100% 

 
100% 

 
   100% 

 
   100% 

2 
 

Membangun 
sistem 
pengelolaan 
dan layanan 
informasi 
publik yang 
andal dan 
profesional 

Mengembangkan 
sistem publikasi 
informasi proaktif 
yang dapat diakses, 
dengan bahasa yang 
mudah dipahami 

% unit kerja yang 
memiliki sistem 
publikasi informasi 
proaktif yang dapat 
diakses, dan mudah 
dipahami 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
   100% 

 
  100% 

Mengembangkan 
website yang 
berinteraksi dengan 
masyarakat  

  % unit kerja yang 
memiliki website yang 
interaktif 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
   100% 

 
   100% 

 

 

B. Kerangka Pendanaan  

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi 

dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan 

dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalam menyusun kerangka 

pendanaan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program 

yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan BPKP diperoleh dari 

sumber APBN, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pembiayaan hibah bantuan 

luar negeri (PHLN).  

Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019 harus 

memerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasil pengawasan 

yang ditargetkan, dan ketersediaan dana. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat 

secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Dengan rata-

rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah sebesar 5%, maka alokasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan dapat diprediksi sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2015-2019 

Program 2015 2016 2017 2018 2019 

01 28.433.241.540 28.720.446.000 30.156.468.300 31.664.291.715 33.247.506.301 

06   4.399.858.980    4.444.302.000    4.666.517.100   4.899.842.955   5.144.835.103 

 32.833.102.535 33.164.748.000 34.822.985.400 36.564.134.670 38.392.341.404 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 

merupakan dokumen perencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi rancangan 

kerja yang memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap 

unit organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.  

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai auditor internal pemerintah RI 

berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

nasional di Wilayah Sumatera Selatan adalah impian sekaligus leverage (daya ungkit) 

peningkatan kualitas pengawasan intern sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja 

keuangan dan pembangunan, yang pada akhirnya terwujud peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-

2019. Untuk berubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersama 

dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan baik pimpinan maupun 

pegawai fungsional dalam seluruh tingkatan.  

Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat dalam 

setiap kegiatan dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dan kualitas 

karakter sebagai auditor berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami 

kemana arah pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ke depan. 

Seluruh pimpinan dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan diharapkan 

hadir menjadi wakil pemerintah di bidang pengawasan, selalu hadir dalam membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengawasan yang 

dapat memberi output assurance dan output consultancy kepada Presiden dan kabinetnya 

sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian Enam Sasaran Pokok 

Pembangunan yang dirancang sebagai indikator peningkatan kesejahteraan rakyat. 


