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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)             

Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan, dilengkapi dengan 

indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam                  

tahun 2020-2024 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 

(Perkin) setiap tahun. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menetapkan dua 

tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2020-2024, yaitu terwujudnya akuntabilitas keuangan 

dan pembangunan nasional, serta terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, 

akuntabel, dan sehat. 

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2020 merupakan wujud 

akuntabilitas Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2020-2024. LKj ini memuat 

informasi, sebagai berikut: 

1. Hasil pengukuran atas pelaksanaan kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa, secara 

umum capaian kinerja cukup memuaskan dengan faktor pendukung sebagai berikut: 

a. Adanya kewenangan BPKP sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014; 

b. Koordinasi yang baik dengan para stakeholders diantaranya pemerintah daerah, 

BUMD, dan Aparat Penegak Hukum; 

c. Terselenggaranya klinik layanan (coaching clinic) di Kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Banten; 

d. Sumber daya yang mendukung akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah 

daerah; 

e. Integritas dari para pegawai yang memberikan pelayanan. 

Namun demikian masih ada beberapa target IKK yang belum tercapai, antara lain 

disebabkan:  

a. Tidak terdapat Perencanaan Penugasan (PP) untuk Kegiatan Penilaian Kinerja 

BLUD; 

b. Belum ada APIP pada Inspektorat yang mengimplementasikan Siswaskeudes; 

c. Pemerintah daerah belum menetapkan peraturan daerah terkait pengelolaan risiko 

di tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis OPD, dan tingkat operasional 

OPD;  
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d. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

sebagai dasar implementasi Siswaskeudes belum diundangkan;  

e. Pengawasan oleh BPKP harus berdasarkan penugasan/permintaan dari K/L/D yang 

akan melaksanakan revisi anggaran dalam rangka pembayaran kepada penyedia, 

sehingga sulit diprediksi capaian kinerjanya. 

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara 

lain: 

a. Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders; 

b. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam 

pelatihan teknis terkait secara berkesinambungan; 

c. Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah terkait 

pengelolaan risiko di tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis OPD, dan 

tingkat operasional OPD; 

d. Mengusulkan kepada semua pemerintah daerah di Provinsi Banten agar 

menetapkan target Manajemen Risiko Indeks Level 3 sebagai Indikator Kinerja 

Utama (IKU); 

e. Melakukan monitoring atas implementasi Siswaskeudes oleh APIP pada Inspektorat 

di wilayah Provinsi Banten secara berkala dan berkelanjutan. 

2. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 

2020 menggunakan dana sebesar Rp28.448.506.456,00 atau 97,95% dari anggaran 

Rp29.045.221.000,00 dan menggunakan sumber daya manusia sebanyak  13.023 OH 

atau 98,39% dari rencana sebanyak 13.236 OH. 

3. Pemerintah Provinsi Banten dan BPKP melakukan kerja sama dengan  membentuk 

Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten (Satgas AKD), yang 

anggotanya merupakan gabungan dari personel Inspektorat Provinsi Banten dan BPKP. 

Kegiatan Satgas AKD dibentuk berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah 

Provinsi Banten dan BPKP Nomor 120.23/MoU.02-Huk/2018 dan Nomor                         

MoU-6/K/D3/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan 

Daerah Pemerintah Provinsi Banten, terakhir diperbarui dengan Kesepakatan Bersama 

antara Pemerintah Provinsi Banten dan BPKP Nomor 120.33/MoU.06-Huk/2019 dan 

Nomor MoU-3/K/D3/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten. Selama tahun 2020, Satgas AKD 

Provinsi Banten telah menerbitkan laporan sebanyak 83 laporan.  




