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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang

:

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 20202024, BPKP telah menetapkan Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024;

2.

bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah
satu unit kerja Eselon II Mandiri di lingkungan BPKP, perlu juga
menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

3.

bahwa sesuai butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana
Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20202024.
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:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

4.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

5.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20202024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019
tentang

Tata

Cara

Penyusunan

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 352);

8.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024.
Memutuskan:

Menetapkan

:

Pertama

: Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2020-2024, untuk selanjutnya disebut Rencana Strategis, sebagairnana
tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Kedua

: Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2015-2019 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku;
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BAB I
PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur di dalam pasal 15 ayat (1) bahwa Menteri
dan Kepala Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra). Renstra tersebut
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam masa tugas Kabinet
di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo periode tahun 2020 hingga tahun 2024, teknis
penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 20202024.
Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) wajib menyusun Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 unutk
memenuhi ketentuan UU nomor 25 tahun 2004. Selain alasan legal di atas, penyusunan
Renstra ini secara teknis memang layak mengingat dengan adanya pergantian kabinet, maka
akan terjadi perubahan lingkungan strategis yang sangat berdampak pada tujuan. Perubahan
lingkungan dan tujuan ini pada gilirannya akan mengubah kondisi strategis dan seterusnya
mengubah peluang dan tantangan bagi suatu lembaga pemerintah. Pada akhirnya,
perubahan latar belakang dan kondisi lingkungan, tujuan, tantangan dan peluang ini, dalam
wacana manajemen modern, merupakan alasan utama bagi perubahan strategi, program dan
kegiatan. Jadi penyusunan Renstra BPKP Tahun 2020-2024 perlu dilakukan dengan
memerhatikan perubahan latar belakang dan kondisi lingkungan strategis dewasa ini serta
tantangan dan peluang yang lahir dari perubahan itu. Selain sebagai suatu tanggapan,
Renstra BPKP tentu harus merupakan wahana yang memungkinkan BPKP beraktivitas
selaras dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi unik BPKP, dalam hal
ini sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden Republik Indonesia.
Perwakilan BPKP Kalimantan Timur menyusun renstra 2020-2024 dengan tujuan
menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan dan mengalokasikan seluruh
sumber daya yang ada secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu Renstra
Perwakilan BPKP Kalimantan Timur juga menjabarkan sasaran kegiatan dan target kinerja
yang harus dicapai dan menjadi instrumen awal dalam menilai dan mengevaluasi kinerja
organisasi. Dokumen renstra juga menjamin tersedianya kegiatan organisasi yang berbasis
kinerja dan terukur, serta menjadi dasar penyusunan laporan kinerja organisasi.
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I.1

Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Kalimantan Timur
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan 1. pengawasan intern atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan
negara; dan 2. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum
penyelenggaraan pemerintahan, dalam perjalanannya 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 Kepala BPKP Nomor: PER-955/K/SU/2011, Perwakilan BPKP
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Perwakilan BPKP menyelenggarakan
fungsi:
1. penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
2. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan
pengurusan barang milik/kekayaan Negara;
3. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
4. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerntahan yang bersifat strategis
dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
5. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat
dan daerah;
6. evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina,
kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate govermance dan laporan akuntabilitas
kinerja pada badan usaha milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor
bagi hasil, kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara, badan usaha milik
Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan
pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
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10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian
mutu pengawasan;
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
I.2

Struktur Organisasi BPKP Kalimantan Timur
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Kepala BPKP
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,
Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua, dengan struktur dan nama
pejabatnya tersaji pada Gambar 1.1 berikut ini:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
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I.3

Capaian Kinerja Periode Sebelumnya
Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP, yang

kemudian diturunkan ke sasaran kinerja program dan sasaran kinerja kegiatan. Pencapaian
sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran
program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Selama periode Renstra 20152019, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah menghasilkan capaian kinerja
sebagai berikut.
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah/Korporasi
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan
Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan negara, BPKP melakukan reviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait
dengan

Laporan

Keuangan

(LK)

Kementerian/Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian/Pemda (K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK
terhadap laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan akhir 2019, dari 87 Laporan
Keuangan KementerianNegara/Lembaga (LKKL) (termasuk BPK yang diperiksa oleh
Kantor Akuntan Publik) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN),
menunjukkan terdapat 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), 2 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
serta 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga terus mengalami
peningkatan. Sampai akhir tahun 2019, opini WTP yang diraih LKPD meningkat dari
58% (313 LKPD) pada tahun 2015 menjadi 82% (443 LKPD) pada tahun 2018. LKPD
tersebut terdiri atas 34 LK pemerintah provinsi, 415 LK pemerintah kabupaten, dan 93
LK pemerintah kota.
Di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, dukungan terhadap
capaian data di atas dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Buku 2015-2019
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No.

Pemerintah Daerah

1
2
3
4
5
6
7

Provinsi Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
Kota Samarinda
Kota Bontang
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Barat

Opini BPK per Tahun Buku
2015
2016 2017 2018
WTP
WTP WTP WTP
WTP
WTP WTP WTP
WTP
WTP WTP WTP
WTP
WTP WTP WTP
WTP
WTP WTP WTP
WTP
WTP WDP WTP
WTP
WTP WTP WTP

2019
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
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No.
8
9
10
11

Opini BPK per Tahun Buku
2015
2016 2017 2018
WTP
WTP WTP WTP
WDP
WTP WTP WTP

Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser
Kabupaten Penajam Paser
Utara
Kabupaten Berau
Kabupaten Mahakam Ulu

WTP
Disclaimer

WDP
WDP

WTP
WDP

WTP
WDP

2019
WTP
WTP
WTP
WTP

Dukungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui kegiatan asistensi
pengelolaan keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA. Sampai dengan
31 Desember 2019, 8 dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur dengan
opini WTP merupakan pengguna Aplikasi SIMDA, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.2
Pengguna Aplikasi SIMDA di Provinsi Kalimantan Timur
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pemerintah Daerah

Aplikasi SIMDA

Provinsi Kalimantan Timur

Keuangan, BMD dan Integrated

Kabupaten Kutai Barat

Keuangan, BMD, Integrated

Kabupaten Berau

Keuangan, BMD, Integrated

Kabupaten Kutai Timur

Keuangan, BMD, Pendapatan, Integrated

Kabupaten Paser

Keuangan, BMD dan Pendapatan

Kabupaten Penajam Paser Utara

BMD

Kota Samarinda

Keuangan, BMD, Pendapatan dan Gaji

Kota Balikpapan

BMD

Selain mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKP
juga mengembangkan aplikasi SIMDA Desa yang digunakan oleh pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangannya. Dalam perkembangannya, BPKP bekerja sama
dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga kemudian aplikasi tersebut berubah
nama menjadi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Sampai dengan 31 Desember 2019, seluruh desa di wilayah Provinsi Kalimantan
Timur telah menggunakan Aplikasi SISKEUDES, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.3
Pengguna Aplikasi SISKEUDES di Provinsi Kalimantan Timur
No.

Nama Kabupaten

1
2
3
4
5
6

Paser
Kutai Kartanegara
Berau
Kutai Barat
Kutai Timur
Penajam Paser Utara

Jumlah
Desa

Bimtek

139
193
100
190
139
30

139
177
100
190
113
30

Jumlah Desa Implementasi
PenataAPBDes
Pelaporan
usahaan
139
125
125
177
177
177
100
100
100
190
190
190
113
113
113
30
30
30
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No.
7

Nama Kabupaten

Jumlah
Desa

Bimtek

50
841

31
780

Mahakam Ulu
Jumlah

Jumlah Desa Implementasi
PenataAPBDes
Pelaporan
usahaan
31
31
31
780
766
766

b. Penerimaan Negara/Daerah
Dalam penugasan optimalisasi penerimaan negara yang dilaksanakan pada tahun
2016,

diperoleh

tambahan

potensi

penerimaan

keuangan

negara

sebesar

Rp222.530.000,00 dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu juga diperoleh
tambahan potensi PNBP dari penerimaan royalti sektor pertambangan sebesar
US$5.538.592,02 dan Rp7.913.211.989,24.
Sementara itu dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan evaluasi penerimaan pajak daerah dan
uji potensi penerimaan sebesar Rp2.095.759.631,95. Kegiatan evaluasi potensi
tambahan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 telah menghasilkan tambahan
potensi pendapatan asli daerah sebesar Rp5.061.629.366,67. Kemudian pada tahun
2018, potensi penerimaan keuangan negara sebesar Rp148.206.359,30, namun
terdapat kelebihan pembayaran PNBP Pertambangan sebesar US$1.546.770,50.
Pada tahun 2019, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, terdapat potensi
kelebihan

pembayaran

PNBP

Pertambangan

oleh

wajib

bayar

sebesar

Rp1.101.810.095,97 dan US$1,954.94. Sementara itu dalam rangka optimalisasi
pendapatan asli daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah
melaksanakan evaluasi penerimaan pajak daerah dan uji potensi penerimaan dengan
hasil sebagai berikut:
1) Kabupaten Kutai Kartanegara
Terdapat potensi pajak daerah yang tidak menjadi pendapatan asli daerah
sekurang-kurangnya sebesar Rp2.311.941.709,09, yang terdiri atas:
a) Pajak hotel sebesar Rp1.642.931.997,18
b) Pajak restoran sebesar Rp624.428.811,91
c) Pajak hiburan sebesar Rp44.580.900,00.
2) Kabupaten Berau
Terdapat potensi pajak daerah yang tidak menjadi pendapatan asli daerah
sekurang-kurangnya sebesar Rp269.779.716,00, terdiri atas:
a) Pajak hotel sebesar Rp137.183.600,00
b) Pajak restoran sebesar Rp121.544.150,00
c) Pajak hiburan sebesar Rp11.051.966,00.
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c. Pengeluaran Negara/Daerah
Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, kegiatan pengawasan dalam rangka
efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar
Rp39.521.389.642,00

yang

diperoleh

dari

koreksi

atas

audit

klaim

Rp31.197.385.101,00, audit penyesuaian harga Rp3.965.781.902,00, verifikasi
Rp3.611.636.691,00, evaluasi DAK Rp28.253.279,00 dan audit kewajiban pemerintah
atas subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp718.332.669,00, dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 1.4
Kegiatan Pengawasan dalam rangka Efisiensi Pengeluaran Keuangan Negara/Daerah
Tahun 2016-2019
Jenis Audit
Audit Klaim
Audit
Penyesuaian
Harga
Verifikasi
Evaluasi
DAK
Audit
Kewajiban
Pemerintah
(Subsidi
Bunga Kredit
Perumahan)
Jumlah

Tahun (Rp)
2016

2017

2018

2019

2.820.854.000
-

8.044.201.133
3.871.724.000

19.779.869.799
-

552.460.169
94.057.902

-

3.611.636.691

-

-

-

-

28.253.279

-

2016-2019
31.197.385.101
3.965.781.902

3.611.636.691
28.253.279

-

718.332.669

-

-

718.332.669

2.820.854.000

16.274.147.772

19.779.869.799

646.518.071

39.521.389.642

d. Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran
Kementerian PAN RB telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap pemerintah daerah di Provinsi
Kalimantan Timur. Nilai SAKIP selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.5
Perkembangan Nilai SAKIP di Provinsi Kalimantan Timur
Nilai SAKIP
No

Pemerintah Daerah
2015

1

Provinsi Kalimantan Timur

2

Kota Balikpapan

3

Kota Samarinda

4

Kota Bontang

5

Kabupaten Kutai Timur

75,15
(BB)
55,19
(CC)
53,56
(CC)
61,94
(B)
62,24
(B)

2016
77,36
(BB)
60,85
(B)
56,11
(CC)
64,68
(B)
62,55
(B)

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024

2017
77,50
(BB)
66,19
(B)
60,93
(B)
65,10
(B)
60,69
(B)

2018
74,89
(BB)
68,13
(B)
61,00
(B)
65,81
(B)
61,88
(B)

2019
76,55
(BB)
68,68
(B)
62,12
(B)
67,66
(B)
60,92
(B)
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Nilai SAKIP
No

Pemerintah Daerah
2015

6

Kabupaten Kutai Kartanegara

7

Kabupaten Kutai Barat

8

Kabupaten Paser

9
10

Kabupaten Penajam Paser
Utara
Kabupaten Berau

11

Kabupaten Mahakam Ulu

65,02
(B)
50,69
(CC)
50,03
(CC)
56,86
(CC)
50,18
(CC)
Belum
dinilai

2016
66,01
(B)
51,93
(CC)
52,24
(CC)
58,26
(CC)
52,24
(CC)
Belum
dinilai

2017
65,08
(B)
52,62
(CC)
53,40
(CC)
58,24
(CC)
53,40
(CC)
41,95
(C)

2018
64,55
(B)
56,23
(CC)
43,87
(C)
57,14
(CC)
60,05
(B)
42,01
(C)

2019
64,88
(B)
60,61
(B)
56,21
(CC)
58,61
(CC)
62,86
(B)
42,01
(C)

e. Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah (Pencegahan dan Penanganan Perkara
Korupsi)
Dalam upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan keuangan negara/daerah,
BPKP melaksanan penugasan dari sisi edukatif, preventif, dan represif. Sesuai
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, kegiatan pencegahan
yang dilakukan dari sisi edukatif dan preventif bertujuan untuk menjadikan
kementerian/lembaga/pemda/korporasi lebih kuat dalam mengelola risiko fraud.
Penugasan dari sisi edukatif dan preventif antara lain Fraud Risk Assessment (FRA),
Masyarakat Pembelajar Antikorupsi (MPAK), Fraud Control Plan (FCP), dan Indeks
Efektivitas Pencegahan Korupsi (penugasan mulai dilakukan tahun 2020). Kegiatan
edukatif dan preventif selama tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.6
Kegiatan Edukatif dan Preventif Pencegahan Korupsi
No.
1
2
3

Jenis Penugasan
MPAK
FRA
FCP

Jumlah Penugasan
Selama 2016 - 2019
3
12
6

Penugasan FRA mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Selama tahun 2017 sampai
dengan 2019 telah dilaksanakan sebanyak 12 kali pada 12 kementerian/lembaga/
pemda/korporasi. Melalui penugasan FRA diharapkan kementerian/lembaga/pemda/
korporasi mampu menyusun daftar risiko terjadinya kecurangan, sehingga perbuatan
curang/korupsi dapat dicegah.
Penugasan MPAK dan FCP mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Melalui penugasan
MPAK akan terbentuk kelompok-kelompok (group) pembelajar anti korupsi yang
diharapkan peserta memiliki kesadaran lebih tinggi atas perilaku curang/korupsi dan
14
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dapat menjadi whistleblower. Outcome kegiatan MPAK adalah berkembangnya sistem
pengaduan/whistleblowing yang merupakan salah satu atribut FCP dan bagian dari
unsur informasi dan komunikasi dalam SPIP. Sampai dengan tahun 2019 telah
terbentuk 3 kelompok pembelajar anti korupsi yang terdiri dari instansi pemerintah
daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Tenaga Pendidik tingkat Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Timur.
FCP dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu organisasi untuk
mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian dan pengungkapan
kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan
implementasi beberapa atribut dalam upaya mencapai organisasi secara keseluruhan.
Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, korporasi yang telah mendapatkan
pendampingan dalam fraud control plan adalah PT. Pupuk Kaltim dan Perusahaan
Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) Kutai Kartanegara.
Sedangkan, langkah represif dalam penanganan perkara korupsi dilakukan dengan
penugasan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN). Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, penugasan AI dan PKKN adalah
sebagai berikut:
Tabel 1.7
Penugasan AI dan PKKN Tahun 2016 - 2019
No.
1
2
Dari

Jenis Penugasan

Jumlah Kasus

Audit Investigatif
PKKN

hasil

audit

investigatif

9
66
75
tersebut,

Kerugian Keuangan
Negara (Rp)
47.862.064.942,00
157.426.873.744,00
205.288.938.686,00
terdapat

pengembalian

sebesar

Rp900.000.000,00 ke Kas Daerah Kota Balikapapan untuk perkara Pengelolaan
Keuangan oleh KPU Kota Balikpapan Dalam Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Balikpapan Tahun Anggaran 2015.
Hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara digunakan oleh Hakim sebagai
bahan pertimbangan berapa negara dirugikan dan harus dikembalikan ke kas
negara/daerah.
Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, Pemberian Keterangan Ahli oleh auditor
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.8
Pemberian Keterangan Ahli
No.
1
2

Jenis Pemberian Keterangan
Ahli
PKA di Hadapan Penyidik
PKA di Persidangan
Jumlah

2016
23
18
41

Tahun
2017
2018
22
21
22
27
44
48

2019
16
11
27

PKA dilakukan atas hasil penugasan Audit PKKN tahun berjalan atau tahun
sebelumnya atau PKA diberikan atas permintaan hakim/aparat penegak hukum untuk
didengar keahliannya dalam perkara lain yang sebelumnya tidak dilakukan audit
PKKN oleh BPKP.
f.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Peningkatan kontribusi BUMN terhadap fiskal dan pembangunan tidak lepas dari
peran BPKP dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan korporasi melalui asesmen
good corporate governance (GCG).
Pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan
asesmen penerapan GCG BUMN pada PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan.
Berdasarkan asesmen yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan
praktik GCG pada PT PLN Tarakan mencapai skor aktual 73,362 dari skor maksimal
100 atau 73,36%. Capaian skor tersebut berada pada kategori “Cukup Baik”. Asesmen
penerapan GCG juga dilakukan terhadap PT Pupuk Kalimantan Timur. Dalam
asesmen ini disimpulkan PT Pupuk Kalimantan Timur mencapai skor 95,191 dari skor
maksimal 100. Capaian PT Pupuk Kalimantan Timur ini berada pada kategori “Sangat
Baik”.

g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
daerah dan bagi pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai return yang tinggi, maka
BUMD harus memiliki tingkat kesehatan yang memadai. Pada tahun 2019, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi kinerja BUMD terhadap
PT Ketenagalistrikan dan PT Migas Mandiri Pratama. Hasil evaluasi kinerja terhadap
PT Ketenagalistrikan dengan capaian skor 54,97 atau kategori “Kurang”. Sedangkan
PT Migas Mandiri Pratama mendapatkan skor 64,61 atau kategori “Cukup”. Selain itu,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan evaluasi kinerja
pada 9 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Kalimantan Timur dengan
hasil 8 PDAM dalam kategori “Sehat” dan hanya 1 (satu) PDAM dalam kategori
“Kurang Sehat”.
Pada Tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan
evaluasi kinerja BUMD terhadap Perusda Melati Bhakti Satya, Perusda Pergudangan
16
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dan Aneka Usaha, dan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (khusus Perusda Bara Kaltim
Sejahtera untuk tahun buku 2017 dinilai berdasarkan Draf Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Provinsi
Kalimantan Timur). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perusda Melati Bhakti Satya
mendapatkan nilai 69,55 atau masuk kategori “Cukup”, Perusda Pergudangan dan
Aneka Usaha mendapatkan nilai 60,75 atau masuk kategori “Cukup”, dan Perusda
Bara Kaltim Sejahtera mendapatkan nilai 61,50 atau masuk kategori “Kurang
Sehat/BBB”.
h. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Undang-undang Nomor 44
Tahun 2009 mewajibkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh seluruh Rumah Sakit Daerah. Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 telah melakukan evaluasi kinerja terhadap
RSUD A.W. Sjahranie, dengan hasil evaluasi capaian skor 66,62. Sementara itu, pada
tahun 2018, telah dilakukan evaluasi kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung dan
mendapatkan nilai 65,71 atau masuk kategori “Baik” dalam kelompok A, sedangkan
RSUD A.M. Parikesit mendapatkan nilai 82,64 atau masuk kategori “Baik” dalam
kelompok AA.
i.

Proyek Strategis Nasional (PSN)
Selama kurun waktu empat tahun terakhir dari 2017-2020, terdapat beberapa
penugasan mengenai proyek strategis nasional (PSN). Pada tahun 2017 terdapat 9
penugasan PSN. Tahun berikutnya, 2018 terdapat 9 penugasan PSN. Selanjutnya
pada tahun 2019 terdapat 23 penugasan PSN, sedangkan pada tahun berjalan yaitu
2020 terdapat 9 penugasan atas PSN yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan
bulan Maret 2020.
1) Proyek Pembangunan Bendungan Teritip
Penugasan berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil
reviu tata kelola, telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan/Provisional Hand
Over (PHO) pada tanggal 29 Desember 2016 kepada Panitia Penyerahan Pertama
Pekerjaan atas pekerjaan 100%.
2) Proyek Pembangunan Bendungan Marangkayu
Penugasan berlangsung dari tahun 2017 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Pada tahun 2019, berdasarkan hasil reviu tata kelola ditemukan bahwa capaian
pembebasan lahan baru 11,55%.
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3) Proyek Pembangunan Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta
Trans Kalimantan (MBTK)
Penugasan berlangsung dari tahun 2017 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Pada tahun 2019 Trans Kalimantan (MBTK), dengan hasil yaitu operasional
Pelabuhan CPO Maloy yang direncanakan awal tahun 2020 membutuhkan
fasilitas pendukung pelabuhan.
4) Proyek Perhutanan Sosial
Penugasan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan simpulan belum ada
sinkronisasi data secara periodik antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)
Wilayah Kalimantan.
5) Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Penugasan berlangsung dari tahun 2019 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Pada tahun 2019 hasil menunjukkan bahwa, pada Program Redistribusi Tanah
dari target 30.000 bidang tanah objek TORA, sebanyak 2.544 bidang atau 8,48%
sudah dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat yang akan diserahkan
kepada subjek penerima TORA. Sementara itu, terjadi keterlambatan kegiatan
Inver PTKH tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6) Program Kebijakan Pemerataan Ekonomomi Sertifikasi
Penugasan berlangsung dari tahun 2019 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Pada tahun 2019 hasil menunjukkan bahwa realisasi fisik Sertitikasi Hak Atas
Tanah (SHAT), sertifikat yang terbit mencapai 67,99% (30.602 bidang dari target
45.011 bidang).
7) Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat
Penugasan berlangsung dari tahun 2019 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Pada tahun 2019 hasil menunjukkan bahwa penanaman karet dan kelapa sawit
belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
8) Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
Penugasan berlangsung dari tahun 2017 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Sampai dengan hasil pengawasan pada Triwulan I Tahun 2020 menunjukkan
masih terdapat permasalahan pembebasan lahan serta konstruksi pembangunan
jalan tol.
9) Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan PLTU Tanjung Redeb
Penugasan berlangsung dari tahun 2018 dan masih berlangsung di tahun 2020.
Sesuai hasil pengawasan pada Triwulan I Tahun 2020 menunjukkan bahwa
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progress fisik pekerjaan sudah mencapai 95,52% dan dalam tahap comissioning
yaitu performance test untuk Unit I dan Unit II telah selesai performance test.
Selain itu, pada tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah
melakukan Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213, Audit atas
Laporan Keuangan PNPM Perdesaan National Program for Community Empowerment in
Rural Areas 2012-2015 Loan IBRD No 8217-ID, dan Audit atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC3)/PAMSIMAS) (Loan ID 8259).
Sampai tahun 2019, terdapat program kegiatan yang belum tercapai yaitu pada Sasaran
Program: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
dengan Indikator Kinerja: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang
Dimanfaatkan di Persidangan. Dari target sebesar 80%, realisasi sebesar 0%, sehingga
capaiannya

sebesar

0%.

pemerintah/BUMN/BUMD

Hal

yang

ini

diakibatkan

mempunyai

minimnya

potensi

informasi

terhambat

dalam

proyek
proses

pembangunannya. Informasi tersebut menjadi sangat penting untuk menjadi titik awal
dalam pelaksanaan tugas ini. Selain itu ketidaktahuan stakeholders BPKP terhadap
kemampuan BPKP dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat
kelancaran pembangunan.
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
SPIP memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang
akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan

perundang-undangan.

Seluruh

instansi

pemerintah

diwajibkan

untuk

mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi
sebagaimana

diatur

dalam

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Sampai dengan tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah
melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP di Provinsi
Kalimantan Timur. Penilaian dilaksanakan terhadap 1 pemerintah provinsi dan 10
pemerintah kabupaten/kota dengan hasil Provinsi Kalimantan Timur berada di level
maturitas 3, sebanyak 9 kabupaten/kota berada di level maturitas 3, dan 1 kabupaten
berada di level maturitas 2, atau mencapai 90.90%.
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas
pengawasan secara efektif dan efisien. Sebagai upaya pembinaan APIP, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penilaian atas kapabilitas APIP dengan
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menggunakan model kapabilitas APIP yang mengacu kepada internal audit capability
model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA).
Dari 11 APIP di Provinsi Kalimantan Timur, seluruhnya telah dilakukan penjaminan
kualitas/quality asssurance (QA) level kapabilitas. Hasil penjaminan kualitas menunjukkan
8 (delapan) APIP (72,73%) berada pada level 3 dan 3 (tiga) APIP (27,27%) berada pada
level 2+.
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BAB II
TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI

II.1

Kegiatan dan Sasaran Kegiatan
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi dari

Renstra BPKP Tahun 2020-2024 maka disusunlah kegiatan pengawasan yang harus
dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Dari enam sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020, Perwakilan BPKP
melaksanakan enam sasaran strategis tersebut. Pencapaian enam sasaran strategis tersebut
di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh program pengawasan
pembangunan dan kegiatan pelaksanaan pengawasan pembangunan, diuraikan sebagai
berikut:
1.

Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pengawasan
Keuangan Negara/Daerah

IKK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pembangunan

atas

Akuntabilitas

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi
Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur memiliki indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. IKK 1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi diukur dengan
menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah
disetor/ditetapkan. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur melaksanakan kegiatan:
1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu Optimalisasi
PAD (OPAD) perlu dilaksanakan untuk menciptakan tambahan ruang fiskal guna
meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kegiatan OPAD dilakukan dengan
menganalisis rasio pajak dan retribusi terhadap pendapatan daerah, derajat
desentralisasi fiskal, rasio pajak daerah, pertumbuhan PAD dan capaian PAD
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terhadap target selama dua tahun terakhir serta evaluasi terhadap proses bisnis utama
penerimaan pajak daerah.
Evaluasi atas proses bisnis utama penerimaan pajak daerah dilakukan dengan
analisis capaian realisasi penerimaan pajak daerah dan menganalisis pengelolaan
pajak daerah mulai aspek perencanaan, penganggaran, penetapan pajak daerah,
pemeriksaan, penagihan dan pelayanan pajak daerah.
2) Penugasan audit penerimaan dan audit verifikasi pada penerimaan negara.
Audit PNBP pada sektor pertambangan memiliki fokus pengawasan untuk mendorong
ruang fiskal. Tujuan pemeriksaan ini untuk menguji ketaatan atas pemenuhan
kewajiban PNBP oleh perusahaan berupa royalti atas hasil penambangan dan iuran
tetap (Deadrent/Landrent) atas areal Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai tahapan
kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan.
b. IKK 2: Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi
IKK Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi diukur dengan menghitung
jumlah nilai selisih dari potensi penerimaan negara/daerah dari hasil kegiatan
pengawasan BPKP dengan target yang dianggarkan oleh K/L/D. Untuk mencapai IKK
tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan:
1) Evaluasi Potensi Pajak Pemerintah Daerah.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini
dilakukan dengan uji potensi pajak daerah terhadap subjek pajak yang belum terdaftar
sebagai wajib pajak dan subjek pajak yang sudah terdaftar guna melihat kepatuhan
wajib pajak. Uji potensi terhadap subjek pajak yang belum terdaftar dilakukan melalui
obsevasi lapangan atas subjek pajak self assessment (hotel, restoran, hiburan). Uji
potensi pajak terhadap subjek pajak yang sudah terdaftar dilakukan guna melihat
kepatuhan wajib pajak, yaitu terhadap wajib pajak yang memiliki risiko tinggi dalam
kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan dan kepatuhan dalam melunasi utang
pajak.
2) Evaluasi Potensi Penerimaan Negara.
Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada kegiatan pemeriksaan dengan arah
peningkatan porsi kegiatan non pemeriksaan seperti kajian/evaluasi potensi
penerimaan negara yang pada gilirannya akan mengerucut pada suatu simpulan
besar terhadap pengelolaan penerimaan negara yang efisien dan efektif.
c. IKK 3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
IKK Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah diukur dengan menghitung nilai
pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/ kegiatan/program yang tidak tepat.
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Untuk

mencapai

IKK

tersebut,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Timur

melaksanakan kegiatan berupa audit kinerja.
Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang
terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
Audit kinerja dapat dilakukan pada semua bidang di pemerintah daerah. Audit kinerja yang
telah dilakukan BPKP antara lain audit kinerja pelayanan pemerintah daerah bidang
pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman.
d. IKK 4: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara diukur dengan menghitung nilai belanja yang
dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan
BPKP dan nilai aset yang dipulihkan. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan berupa audit penghitungan kerugian
keuangan negara.
Audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan
oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan
litigasi.
Audit PKKN dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum.
Meskipun demikian, audit PKKN harus dilakukan dengan pendekatan investigatif dengan
menerapkan konsep dan prinsip-prinsip audit investigatif. Hal yang membedakan dengan
audit investigatif adalah dalam audit PKKN, auditor tidak perlu lagi menetapkan hipotesis
penyimpangannya, karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik dan bukti yang
harus diperoleh melalui penyidik (pro justitia). Sasaran audit PKKN adalah penghitungan
nilai

kerugian

keuangan

negara

dengan

menggunakan

metode

yang

dapat

dipertanggungjawabkan secara keahlian.
e. IKK 5: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
IKK Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer diukur dengan menghitung nilai
penyelamatan dari hasil pengawasan dana transfer. Untuk mencapai IKK tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas
atas reviu dana transfer pada pemerintah daerah.
Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan transfer ke daerah dan
dana desa, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) ke pemerintah daerah maka
Inspektorat wajib melaksanakan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang untuk pemenuhan
persyaratan penyaluran DAK Fisik. Pelaksaan reviu oleh Inspektorat dilaksanakan sesuai
pedoman dari Kementerian Keuangan tentang panduan reviu laporan realisasi
penyerapan dana dan capaian output. Untuk mengetahui apakah proses reviu yang
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dilakukan Inspektorat telah sesuai dengan pedoman dan berjalan dengan efektif maka
Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk melakukan penjaminan kualitas atas proses
reviu yang dilakukan oleh Inspektorat.
Proses penjaminan kualitas dilakukan mulai dari tahap perencanaan reviu, pelaksanaan
reviu dan pelaporan hasil reviu. Pada akhir penilaian diambil kesimpulan berdasarkan nilai
dari tiga tahap yang merupakan simpulan pemenuhan keseluruhan kesesuaian dengan
panduan reviu dari Kementerian Keuangan. Simpulan tersebut menghasilkan skor dalam
skala 3 simpulan kesesuaian.
f.

IKK 6: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah
IKK Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah diukur dengan menghitung nilai
penyelamatan dari hasil pengawasan pembiayaan daerah. Untuk mencapai IKK tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Verifikasi pinjaman daerah
Pinjaman daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah yang merupakan alternatif
sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran
pembiayaan atau kekurangan kas. Kegiatan verifikasi pinjaman daerah dilakukan
untuk menganalisis apakah pengelolaan pinjaman daerah memenuhi prinsip taat
peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta
prinsip kehati-hatian.
b. Asistensi penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD
Penyertaan

modal

pemerintah

daerah adalah

pengalihan

kepemilikan

kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
Kegiatan asistensi penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD dilakukan untuk
memberikan saran, arahan dan masukan mengenai proses penyertaan modal,
kemampuan daerah, serta analisa rasio-rasio yang menunjukan tingkat kemandirian
pemerintah daerah.
2. Sasaran Kegiatan 2
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan Nasional

IKK

1.
2.
3.
4.
5.
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Pembangunan

atas

Akuntabilitas

Jumlah PP yang tercapai sesuai target
Jumlah KP yang diawasi
Jumlah KP yang tercapai sesuai target
Jumlah PSN yang tercapai sesuai target
Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang
Tercapai Sesuai Target
6. Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik
7. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan
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Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur memiliki indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. IKK 7: Jumlah PP yang tercapai sesuai target
IKK Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target diukur dengan menghitung
jumlah program prioritas yang dilakukan pengawasan yang tercapai sesuai target.
Program Prioritas bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses
kesehatan, pangan dan pendidikan yang layak, mendukung peningkatan ketersediaan
lapangan pekerjaan, dan mendukung pemenuhan energi terbarukan. Untuk mencapai IKK
Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan sesuai mandat dari presiden maupun kementerian teknis.
b. IKK 8: Jumlah KP yang diawasi
IKK Jumlah Kegiatan Prioritas diukur dengan menghitung jumlah kegiatan prioritas
nasional yang diawasi. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan prioritas pada 6
pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan kegiatan prioritas dilaksanakan sesuai dengan
mandat dari Presiden maupun dari kementerian teknis. Pengawasan kegiatan prioritas ini
dilakukan untuk mengetahui hambatan/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan setiap
program unggulan dari pemerintah sehingga program pemerintah dapat terealisasi lebih
cepat dan tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
c. IKK 9: Jumlah KP yang tercapai sesuai target
IKK Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target diukur dengan menghitung
jumlah kegiatan prioritas yang dilakukan pengawasan yang tercapai sesuai target. Untuk
mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan
kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi atas kegiatan prioritas). Dari kegiatan
prioritas yang telah diawasi dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis agar target
kegiatan prioritas dapat tercapai dan diberikan solusi atas permasalahan yang mungkin
terjadi. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan untuk menilai pencapaian target seluruh
kegiatan prioritas yang telah diawasi.
d. IKK 10: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target
IKK Jumlah PSN yang tercapai sesuai target diukur dengan menghitung Jumlah PSN yang
tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan. Untuk mencapai IKK
tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan reviu atas
proyek strategis nasional. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi,
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keandalan,

keabsahan

informasi

yang

disajikan

sebelum

disampaikan

oleh

menteri/pimpinan lembaga kepada presiden melalui Menteri Keuangan.
Proyek strategis nasional (PSN) yang ada di wilayah Kalimantan Timur antara lain PSN
sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat berupa Pembangunan Bendungan
Marangkayu, PSN sektor Kementerian Perhubungan berupa Pembangunan Pelabuhan
KEK Maloy, PSN Kegiatan Peremajaan Perkebunan Rakyat, PSN sektor pertahanan
berupa Kegiatan Sertifikasi Lahan, PSN Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanahan atas
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan PSN Pembangunan Jalan Tol BalikpapanSamarinda, dan PSN atas PLTU Tanjung Redeb.
e. IKK 11: Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai
Sesuai Target
IKK Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target
diukur dengan menghitung jumlah pengawasan program lintas sektoral pembangunan
daerah yang tercapai sesuai target. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pengawasan Current Issue Program
Lintas Sektoral Pembangunan Daerah.
Program lintas sektoral merupakan program yang melibatkan dua atau lebih instansi baik
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dari sudut pandang pengawasan program
lintas sektoral dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana kerja yang yang melibatkan
dua/lebih

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah

yang

tidak

dapat

dilakukan

pengawasannya oleh APIP selain BPKP karena keterbatasan kewenangannya.
Dalam kegiatan pengawasan current issues program lintas sektoral pembangunan daerah
ini, BPKP berperan sebagai pemberi peringatan dini (early warning system) bagi presiden,
menteri, pimpinan lembaga maupun kepala daerah dengan memanfaatkan konsep
manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi titik-titik kritis
penghambat dalam pencapaian target/sasaran suatu program.
f.

IKK 12: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik
IKK Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik diukur dengan menghitung
perbandingan antara jumlah desa yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh desa
yang diaudit kinerja. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur melaksanakan kegiatan:
a. Audit Kinerja Desa
Tujuan audit kinerja dana desa adalah untuk menilai aspek penerapan SPM di desa
mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan analisis
untuk menguji ketercapaian kinerja implementasi kebijakan serta pemenuhan aspek
3E (efektivitas, efisiensi dan ekonomi).
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b. Evaluasi Dana Desa
Evaluasi dana desa dilaksanakan untuk menganalisis ketepatan waktu dan jumlah
penyaluran, ketepatan penggunaan dana desa, output, pemanfaatannya, dan
penyertaan modal pada BUMDes serta observasi lapangan dan konfirmasi
pemanfaatan hasil kegiatan dan keterlibatan masyarakat desa sesuai sasaran dalam
program padat karya tunai desa.
g. IKK 13: Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan
IKK Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan diukur dengan menghitung
jumlah LEHKP yang kesepakatannya terlaksana dibagi dengan total penugasan EHKP
yang diterbitkan Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur melaksanakan kegiatan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan (Evaluasi
HKP).
Evaluasi HKP adalah evaluasi secara independen dan objektif terhadap hambatan
pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku
melalui mediasi.
3. Sasaran Kegiatan 3
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan
Usaha

IKK

1. Persentase dan Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya
baik
2. Persentase dan Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
3. Persentase dan Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur memiliki indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. IKK 14: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik
Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan
pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai
pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang
terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition) yaitu Komitmen,
Aturan Main, serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis secara Sehat dan Beretika.
Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang
Pengkajian

Sistem

Manajemen

BUMN

dengan

Prinsip-Prinsip Good

Corporate

Governance, Menteri Keuangan meminta BPKP untuk melakukan kajian dan
pengembangan sistem manajemen BUMN yang mengacu pada prinsip Good Corporate
Governance (GCG). Demikian pula halnya dengan GCG di Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), BPKP telah melakukan interaksi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
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Daerah (Otda) cq. Dirjen Otda. Upaya yang dilakukan oleh Tim GCG BPKP berupa
menyusun kajian dan bahan untuk sosialisasi GCG di BUMN/D.
IKK Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik diukur dengan menghitung
jumlah BUMD/BLUD dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMD/BLUD. Untuk
sosialisasi GCG di BUMD yang berkaitan dengan IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa consulting seperti Pemberian
Konsultansi Perumusan Kebijakan/Perkada Penerapan GCG BUMD di wilayah
Provinsi/Kab/Kota, maupun assurance berupa Evaluasi/Diagnostic Assesmen GCG pada
BUMD.
b. IKK 15: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah
dan bagi pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai return tinggi, maka BUMD harus
memiliki tingkat kesehatan yang memadai. Tingkat kesehatan BUMD ditetapkan
berdasarkan kinerja perusahaan yang meliputi aspek keuangan, operasional, dan
administrasi. Untuk meningkatkan kinerja/kesehatan BUMD yang diukur melalui IKK
jumlah BUMD dengan kinerja sehat, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan
melaksanakan kegiatan berupa asistensi penyusunan SOP terkait pengadaan barang dan
jasa, dan evaluasi kinerja BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD.
c. IKK 16: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit mewajibkan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum daerah (PPK-BLUD) oleh seluruh rumah sakit daerah. IKK Jumlah BLUD dengan
kinerja sehat diukur dengan menghitung jumlah BLUD dengan tata kelola sehat dibagi
jumlah total BLUD Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD,
Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Timur

akan

melaksanakan

kegiatan

asistensi/bimbingan teknis dan evaluasi kinerja pada BLUD serta monitoring peran BLU
dan BLUD dalam mendukung program peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
pada rumah sakit daerah (RSD) yang diukur melalui IKK jumlah BLUD dengan kinerja
sehat.
d. IKK 17: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan
Salah satu kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu membentuk BUMDes yang
dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola oleh desa. BUMDes bertujuan meningkatkan
perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa dan mengembangkannya untuk
menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan
pendapatan asli desa.
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Sesuai Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa,
dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, desa melakukan
pencatatan data dan informasi aktivitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Pencatatan data dan informasi nantinya akan menghasilkan
laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
IKK persentase dan jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan diukur dengan
menghitung jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah dilakukan
pendampingan oleh BPKP. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta
implementasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa dengan SIA
BUM Desa.
4. Sasaran Kegiatan 4
Sasaran Strategis

Meningkatnya
Pengawasan
Pengendalian Korupsi

Pembangunan

atas

Efektivitas

IKK

1. Persentase
Hasil
Pengawasan
Represif
yang
Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
2. Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang
Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
3. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
4. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur memiliki indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. IKK 18: Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
IKK persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur
dengan menghitung jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi jumlah
penugasan pengawasan represif. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Audit Investigatif
Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan
menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang
kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang
sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya
sesuai peraturan yang berlaku. Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan
yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ruang
lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang
relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.
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2) Pemberian Keterangan Ahli
Pemberian keterangan ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi
auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk
membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
b. IKK

19:

Persentase

Hasil

Pengawasan

Preventif

dan

Edukatif

yang

Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
IKK persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/
ditindaklanjuti diukur dengan menghitung jumlah KLPBU yang menindaklanjuti
rekomendasi dibagi jumlah KLPBU sasaran pengawasan preventif/edukatif. Untuk
mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)
Sesuai dengan mandat BPKP yang diterima melalui Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf
e, Pasal 27, dan Pasal 28 huruf c dan huruf f, BPKP menyelenggarakan fungsi
pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada
masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan, dan badan-badan lainnya dan
pemberian bimbingan teknis investigasi.
Amanat tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak terputus pada
kegiatan sosialisasi program anti korupsi, namun perlu dilanjutkan dengan kegiatan
bimbingan teknis. BPKP perlu lebih jauh meyakini bahwa tingkat pemahaman dan
kepedulian tersebut diikuti dengan (i) perubahan perilaku menjadi anti korupsi dalam
diri pegawai, pimpinan, pelanggan, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang
berkepentingan lainnya serta masyarakat luas, (ii) terjadinya perubahan sistem dalam
organisasi ke arah sistem yang mampu mencegah fraud, dan (iii) terjadinya perubahan
budaya organisasi menjadi budaya organisasi yang anti korupsi.
Pengembangan MPAK bersifat berkelanjutan berbentuk siklus dan sasarannya tetap,
bersifat massal namun fokus pada para pihak yang berkepentingan dengan
organisasi. Selain itu kegiatan MPAK terkait langsung dengan Fraud Control Plan
(FCP) dan SPIP. Outcome kegiatan MPAK yaitu berkembangnya sistem pengaduan/
whistleblowing merupakan salah satu atribut FCP dan bagian dari unsur informasi dan
komunikasi dalam SPIP. Pada KLPK yang telah mempunyai sistem pengaduan/
whistleblowing, kegiatan MPAK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem
tersebut. Metode sosialisasi dalam kegiatan MPAK bersifat interaktif dan berefek riak
yaitu dengan cara mendapatkan, menganalisis, meredistribusikan pengetahuan, dan
menggunakannya untuk kepentingan organisasi KLPK, BPKP, dan APIP lainnya.
Dalam konteks ini, BPKP tidak berperan sebagai penyuluh melainkan sebagai
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fasilitator proses belajar, navigator perubahan, dan knowledge hub (institusi atau
jaringan yang berperan untuk mendapatkan, membagikan dan saling mempertukarkan
pengetahuan dan pengalaman anti korupsi yang dimiliki KLPK dalam rangka
mempercepat peningkatan pemahaman dan kepedulian anti korupsi pegawai,
pelanggan, penyedia barang/jasa dan para pihak yang berkepentingan lainnya serta
masyarakat luas).
Konsep MPAK juga berorientasi pada pengguna dan kebutuhan stakeholders yaitu
aparat penegak hukum, pemilik risiko korupsi dan, pegawai/pejabat berisiko korupsi.
Para stakeholders tersebut berstatus sebagai peserta belajar sekaligus sumber belajar
yang berkolaborasi dalam komunitas pembelajaran anti korupsi untuk bersama-sama
merubah perilaku menjadi anti korupsi dengan BPKP sebagai fasilitator dan navigator
perubahan.
b. Pelaksanaan Kegiatan Kajian Peraturan Berpotensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Kajian atas kelemahan peraturan merupakan salah satu bentuk kegiatan Bidang
Investigasi yang bersifat pencegahan. Fokus pengkajian adalah atas peraturan yang
berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mendeteksi dan
menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaannya
kelak. Hasil kajian berupa rekomendasi perbaikan peraturan.
c. Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment)
Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi
potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi. Penilaian risiko kecurangan adalah
proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan
instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak
eksternal (ACFE, 2016). Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu
pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan
terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan
berupa apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh
karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung
pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah. Terdapat beberapa alasan
penting,

mengapa

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah/korporasi

perlu

menerapkan penilaian risiko kecurangan, yaitu:
1) FRA menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk
merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif;
2) FRA, merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan; dan
3) Sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan
sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang
masih terjadi (seperti adanya OTT).
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c. IKK 20: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
IKK jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik diukur berdasarkan skor
indeks pemerintah daerah atas efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan
komposit skor atas tiga pilar yaitu kapabilitas, keberterapan (implementedness) strategi
pencegahan, dan penanganan keterjadian. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan efektivitas pengendalian
korupsi. Efektivitas pengendalian korupsi diukur dengan upaya pencegahan korupsi yaitu
kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (kapasitas kelembagaan, kewenangan pimpinan,
kompetensi pegawai, dan ketersediaan sumber daya), strategi pencegahan korupsi
(edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, sistem pencegahan korupsi
dan integritas), dan penanganan kejadian korupsi (keterjadian korupsi dan deteksi dini
dan tindakan korektif). Di samping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen
hasil melalui survei persepsi anti korupsi kepada stakeholders. Indeks Pengendalian
Korupsi menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah jika nilainya di atas 7.
d. IKK 21: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
IKK jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik diukur berdasarkan
skor indeks badan usaha atas efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit
skor atas tiga pilar yaitu kapabilitas, keberterapan (implementedness) strategi
pencegahan, dan penanganan keterjadian. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan fraud control plan (FCP). FCP
merupakan pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu
organisasi untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan

pendeteksian dan

pengungkapan kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan
eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam upaya mencapai tujuan organisasi
secara keseluruhan. FCP merupakan integrasi program preventif dan represif dalam satu
sistem meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi
fraud, penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi
fraud, aktivitas pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud,
dan informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian dalam
mencegah fraud.
5. Sasaran Kegiatan 5
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya
Pengawasan
Pengendalian Intern K/L/P/BU

IKK

1. Persentase dan Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP
≥ Level 3
2. Persentase dan Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level
3
3. Persentase dan Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3
4. Persentase dan Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3
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Pembangunan

atas

Kualitas
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5. Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Daerah
6. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota
7. Persentase
Jumlah
Desa
yang
Menyusun
Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
8. Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara
Memadai
9. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes
10. Persentase dan Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3
11. Persentase dan Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3
12. Persentase dan Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3
13. Persentase dan Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan
Pengawasan Intern ≥ Level 3
14. Persentase dan Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan
Pengawasan Intern ≥ Level 3
Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Kalimantan
Timur memiliki indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut:
a. IKK 22: Persentase dan Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3
IKK persentase dan jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 diukur
dengan menghitung APIP K/L/D dengan level kapabilitas APIP ≥ Level 3 dibandingkan
dengan jumlah total APIP K/L/D. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan quality assurance (QA)
atas penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP.
Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP
pemerintah daerah. Materi yang diberikan berupa audit kinerja berbasis risiko,
perencanaan pengawasan berbasis risiko, manajemen risiko, dan pemenuhan elemen
dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP ≥ Level 3. Quality assurance atas penilaian
mandiri peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan apabila APIP telah melakukan
penilaian mandiri.
b. IKK 23: Persentase dan Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3
IKK IKK persentase dan jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 diukur
dengan menghitung K/L/D dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP ≥ Level 3
dibandingkan dengan jumlah K/L/D. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan penilaian maturitas SPIP terhadap
pemerintah daerah dan QA/reviu hasil penilaian maturitas SPIP terhadap pemerintah
daerah.
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat
karakteristik dasar yang menunjukkan kematangan penyelenggaraan SPIP yang
terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat
kematangan/kesempurnaan

penyelenggaraan

SPIP

dalam
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mencapai

tujuan
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pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan,
berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara
masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Hasil penilaian ini diharapkan menjadi
ukuran penyelenggaraan SPIP bagi pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah
dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan self assessment/SA
maturitas SPIP. Hasil SA akan dilakukan penjaminan kualitas/QA oleh BPKP. Diharapkan
pemerintah daerah akan melakukan self assessment secara berkala.
c. IKK 24: Persentase dan Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3
IKK persentase dan jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3 diukur dengan
menghitung persentase pemda provinsi yang melaksanakan pengelolaan risiko dan
memenuhi karakteristik MRI ≥ Level 3 dibandingkan dengan total pemda provinsi. Untuk
mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan
kegiatan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko dan penilaian manajemen risiko
indeks (MRI) pada pemerintah provinsi.
Kegiatan bimbingan teknis manajemen risiko dilaksanakan untuk memberikan gambaran
mengenai proses dan infrastruktur dalam pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
Mulai dari penyusunan pedoman MR di lingkup provinsi, penetapan struktur pengelola
risiko, pelaporan dan pemantauan pengelolaan risiko.
Indeks penerapan manajemen risiko (Indeks MR) dapat diartikan sebagai sistem
pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu
organisasi pada waktu tertentu. Indeks MR diperoleh dari serangkaian perhitungan
parameter penilaian yang tercakup pada model penilaian kualitas penerapan manajemen
risiko. Indeks ini menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi
pemerintah. Indeks MR diharapkan dapat membantu kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah mengetahui kondisi penerapan manajemen risiko pada pemerintah
daerah, mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan peningkatan dan menjadi
acuan dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Secara keseluruhan
terdapat tujuh area penilaian dan parameter-parameter pembentuknya. Simpulan
penilaian didasarkan pada penghitungan atas penilaian pada ketujuh area tersebut
dengan menggunakan pembobotan. Simpulan penilaian untuk Indeks MR terdapat lima
level kelompok indeks, yaitu Ad-Hoc, Repeatable, Defined, Managed dan Optimum.
d. IKK 25: Persentase dan Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3
IKK persentase dan jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 diukur dengan
menghitung persentase pemda kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan risiko
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dan memenuhi karakteristik MRI ≥ Level 3 dibandingkan dengan total pemda
kabupaten/kota. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko dan
penilaian manajemen risiko indeks (MRI) pada pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan bimbingan teknis manajemen risiko dilaksanakan untuk memberikan gambaran
mengenai proses dan infrastruktur dalam pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
Mulai dari penyusunan pedoman MR pada pemerintah kabupaten/kota, penetapan
struktur pengelola risiko, pelaporan dan pemantauan pengelolaan risiko.
Seperti Indeks MR di lingkup provinsi, secara keseluruhan terdapat tujuh area penilaian
dan parameter-parameter pembentuknya dalam indeks MR kabupaten/kota. Simpulan
penilaian

didasarkan pada

penghitungan

atas

ketujuh

area tersebut

dengan

menggunakan pembobotan. Simpulan penilaian untuk Indeks MR kabupaten/kota juga
meliputi lima level kelompok indeks, yaitu Ad-Hoc, Repeatable, Defined, Managed dan
Optimum.
e. IKK 26: Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan
dan Kinerja Daerah
IKK persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja
daerah diukur dengan menghitung (jumlah pemerintah daerah dengan Opini LKPD WTP
dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB/jumlah pemerintah daerah di Indonesia) dikali 100%.
Untuk

mencapai

IKK

tersebut,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Timur

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Bimbingan Teknis Reviu LKPD
Laporan keuangan merupakan tanggung jawab kepala daerah dan kepala daerah
wajib membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa laporan keuangan disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, kepala daerah menjamin bahwa laporan
keuangan memuat informasi yang memenuhi kualitas yang disyaratkan. Di sinilah
diperlukan peran APIP untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
sebelum disampaikan kepala daerah kepada BPK sebagaimanan dinyatakan dalam
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah. Tujuan APIP daerah melaksanakan reviu atas LKPD berbasis akrual
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang
memadai dan disajikan sesuai dengan SAP. Kegiatan bimbingan teknis ini
dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas SDM APIP
daerah dalam melaksanakan reviu LKPD agar terstandar dan sesuai dengan SAP.
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b. Asistensi Penyusunan LKPD
Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
LKPD merupakan output yang vital sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintah
daerah. Penyusunan LKPD yang berkualitas tentunya diharapkan oleh pemangku
kepentingan. Indikator kualitas LKPD apakah telah sesuai dengan SAP adalah opini
dari hasil audit BPK atas LKPD pemerintah daerah. Kegiatan asistensi penyusunan
LKPD ini dilakukan untuk memberikan saran, arahan dan masukan bagi pemerintah
daerah agar penyajian LKPD sesuai dengan SAP.
c. Evaluasi SAKIP Kabupaten/kota
Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.
Hal tersebut merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang
merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi.
Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana
instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk
mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan
suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong
pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya
dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam
RPJMD. Evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis
kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi

internal

serta

pencapaian

kinerja.

Informasi

kinerja

yang

dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan
dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal
(knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan
instansi
f.

IKK

27:

Tersedianya

Rekomendasi

Strategis

(Policy

Brief)

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota
IKK tersedianya rekomendasi strategis (policy brief) kepada provinsi/kabupaten/kota
diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan kepada
para stakeholders terkait. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Identifikasi current issues di pemerintah
daerah.
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Dalam rangka penguatan peran auditor BPKP sebagai pemberi jasa assurance maka
BPKP berperan sebagai mitra yang dapat memberikan solusi perbaikan atau
permasalahan yang ditemui atau sebagai early warning yang dibutuhkan pemerintah
daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
Kegiatan identifikasi current issues di pemerintah daerah dilakukan agar BPKP dapat
memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah agar kepala daerah dapat
mengambil langkah tepat, efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan dalam rangka
percepatan penyelesaian masalah. Diharapkan BPKP dapat memberikan keyakinan
memadai dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan nilai tambah terkait
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
g. IKK 28: Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan
IKK persentase jumlah desa yang menyusun laporan diukur dengan menghitung (jumlah
desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibagi total
jumlah desa) dikali 100%. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, asistensi dan evaluasi
penyusunan laporan keuangan desa.
Implementasi Aplikasi Siskeudes di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan timur dan
desa-desa di wilayahnya tentunya akan membantu percepatan proses pengelolaan
keuangan desa. Penyusunan laporan keuangan pun dapat langsung dihasilkan dari
Aplikasi Siskeudes. BPKP berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa
untuk melakukan bimbingan teknis bagi seluruh desa mengenai penyusunan laporan
keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes serta melakukan monitoring secara
berkala berapa desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai
ketentuan.
h. IKK 29: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai
IKK jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai diukur
dengan menghitung jumlah APIP yang telah menerapkan Aplikasi Siswaskeudes sebagai
alat untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Untuk mencapai IKK tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan bimbingan teknis,
asistensi dan evaluasi atas pengelolaan aset desa.
Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian. Dengan kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan pemerintah desa
memahami pengelolaan asetnya dan mempersiapkan infrastrukturnya sesuai dengan
ketentuan.
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i.

IKK 30: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes
IKK jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes diukur dengan menghitung
jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes. Untuk mencapai IKK tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan bimbingan teknis
Aplikasi Siswaskeudes dan evaluasi penerapan atas Aplikasi Siswaskeudes
Aplikasi Sistem Pengawasan Keuanagan Desa (Siswaskeudes) merupakan alat bantu
bagi APIP kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siswaskeudes dikembangkan secara bersamasama antara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dan
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Syarat utama agar Aplikasi
Siswaskeudes dapat berjalan adalah kabupaten dan desa-desa di wilayahnya telah
mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes. Pengguna Aplikasi Siswaskeudes ini adalah
APIP daerah/Inspektorat. Manfaat aplikasi ini antara lain untuk menentukan desa prioritas
yang akan diaudit (menggunakan faktor risiko keuangan dan non keuangan), merumuskan
peta permasalahan sebagai dasar tindakan selanjutnya, menghasilkan output KKA dan
draf LHA secara otomatis dan terstandar, pendokumentasian pengawasan lebih tertib dan
rapi, waktu audit lebih efisien, serta dashboard manajemen hasil pengawasan desa.

j.

IKK 31: Persentase dan Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3
BPKP sebagai auditor intern pemerintah berupaya menciptakan nilai yang bermanfaat
bagi pihak-pihak

yang

berkepentingan (stakeholders)

dan diharapkan mampu

meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN,
meningkatkan penerimaan negara dan mendorong terwujudnya good governance baik
sektor pemerintah maupun korporat.
Aktivitas perusahaan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat
dengan fungsinya untuk menciptakan nilai bagi para stakeholders. Pesatnya
perkembangan lingkungan internal dan eksternal perusahaan menyebabkan semakin
kompleksnya risiko bisnis. Agar mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis, penerapan
manajemen risiko secara formal, terstruktur dan terintegrasi merupakan keharusan bagi
perusahaan.
Pentingnya penerapan manajemen risiko di BUMN dipertegas dengan Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep–117/M.BU/2002 tentang Penerapan Praktik Good
Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Dalam Pasal 28 (2) peraturan tersebut
dinyatakan bahwa selain laporan tahunan dan laporan keuangan, BUMN harus
mengungkapkan hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang
saham, kreditur, dan para stakeholders lain, antara lain mengenai faktor risiko material
yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor
risiko.
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Indeks manajemen risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur
karakteristik dasar dan tingkat kematangan risiko di suatu organisasi. Model tersebut
memadukan budaya, tata kelola, dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi
indeks manajemen risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen
risiko dan pencapaian tujuan organisasi.
IKK jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3 diukur dengan menghitung persentase BUMN
yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI ≥ Level 3
dibandingkan dengan total BUMN. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penerapan manajemen risiko pada BUMN
akan melaksanakan beberapa tahap kegiatan, di antaranya sosialisasi manajemen risiko,
bimbingan teknis dan implementasi manajemen risiko. Setelah implementasi dilakukan
maka akan dilakukan evaluasi terhadap manajemen risiko pada BUMN/BUMD/BLUD
sehingga diharapkan BUMN/BUMD/BLUD akan memperoleh capaian Level 3.
Pencapaian manajemen risiko BUMN/BUMD/BLUD diukur melalui IKK persentase dan
jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3.
k. IKK 32: Persentase dan Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3
Sama halnya dengan BUMN, untuk penerapan manajemen risiko di BUMD, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan sosialisasi manajemen risiko,
bimbingan teknis dan implementasi serta evaluasi manajemen risiko, dan sistem
pengendalian intern pada BUMD dalam rangka mendukung penerapan good corporate
governance di dalam perusahaan secara keseluruhan yang diukur melalui pencapaian
IKK persentase dan jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3.
l.

IKK 33: Persentase dan Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3
Selain BUMN dan BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga akan
melaksanakan sosialisasi manajemen risiko, bimbingan teknis dan implementasi serta
evaluasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pada BLUD. Kegiatan tersebut
akan diukur melalui pencapaian IKK persentase dan jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3.

m. IKK 34: Persentase dan Jumlah BUMD dengan Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3
Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
diselenggarakan untuk mendukung tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP
diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan
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pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan
dan efektif.
Di sektor korporasi, unit satuan pengawasan intern (SPI) merupakan salah satu pilar yang
dibangun

manajemen

untuk

memberikan

keyakinan

memadai

bahwa

tujuan

BUMN/BUMD/BUL akan tercapai. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut,
unit kerja dan auditor SPI harus memiliki atribut yang memadai. SPI harus memiliki struktur
dan

posisi

yang

tepat

dan

langsung

berada

di

bawah

pimpinan

tertinggi

BUMN/BUMD/BUL, infrastruktur berupa pedoman yang memadai, dukungan dari
pimpinan BUMN/BUMD/BUL, dan SDM auditor yang kompeten. Untuk itu personil auditor
di SPI harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang risiko, tata kelola dan
pengendalian

yang

memadai,

dan

kesempatan

untuk

selalu

meningkatkan

kompetensinya.
IKK persentase dan jumlah BUMD dengan satuan pengawasan intern ≥ Level 3 diukur
dengan menghitung jumlah dan persentase BUMD yang melaksanakan pengelolaan risiko
dan memenuhi kapabilitas SPI ≥ Level 3 dibandingkan dengan total BUMD. Untuk
mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan
kegiatan pembinaan berupa bimbingan teknis satuan pengawasan intern pada BUMD,
dan evaluasi atas penerapan dan peningkatan tata kelola dan kapabilitas SPI pada BUMD.
n. IKK 35: Persentase dan Jumlah BLUD dengan Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit
kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BPKP sebagai auditor internal pemerintah selain berfungsi sebagai pengawal kebijakan
pemerintah, juga memberikan bantuan perbaikan sistem pengendalian manajemen agar
dapat

meningkatkan

kinerja

yang

lebih

efektif

dan

efisien

serta

dapat

dipertanggungjawabkan.
IKK persentase dan jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level
3 diukur dengan menghitung jumlah dan persentase BLUD yang melaksanakan
pengelolaan risiko dan memenuhi kapabilitas SPI ≥ Level 3 dibandingkan dengan total
BLUD. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan
melakukan pembinaan atas satuan pengawasan internal berupa kegiatan bimbingan
teknis peningkatan tata kelola dan kapabilitas SPI pada BLUD serta evaluasi atas
penerapan dan peningkatan tata kelola dan kapabilitas SPI pada BLUD yang diukur
dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatan berupa persentase dan jumlah BLUD
dengan satuan pengawasan intern ≥ Level 3.
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6. Sasaran Kegiatan 6 (kegiatan pendukung)
Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Layanan “Ketatausahaan” Unit Kerja

IKK

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
3. Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja
5. Skor IKPA Unit Kerja
6. Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu
7. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
8. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja
9. Nilai SAKIP Unit Kerja
10. Maturitas SPIP Unit Kerja
11. Indeks MR Unit Kerja
12. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja
13. Indeks Kepuasaan Layanan Unit Kerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur memiliki indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. IKK 36: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan oleh Kementerian
PAN & RB kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. IKK nilai skor zona
integritas unit kerja diukur dengan menghitung Skor Zona Integritas, sesuai dengan
kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, mengacu kepada pedoman
yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa pembentukan
satgas pembangunan zona integritas, melakukan pembangunan zona integritas diseluruh
komponen yang harus dipenuhi dengan didukung oleh seluruh pegawai perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur, dan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

b. IKK 37: Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang
dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan
jabatan yang disandangnya.
Kompetensi yang diperlukan oleh pegawai BPKP adalah kompetensi umum dan khusus.
Kompetensi Umum meliputi Skill, Knowledge dan Attitude yang harus dimiliki oleh seluruh
pegawai, sedangkan kompetensi khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki pegawai
sesuai keahlian seperti assurance dan consulting untuk auditor, kerasipan untuk
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arsiparis, manajemen kepegawaian untuk analis kepegawaian, pengelola keuangan
untuk verifikatur, dll.
IKK persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi diukur dengan
menghitung Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi (Diklat, PPm, Workshop,
dll) dibagi Jumlah Pegawai dikali 100%. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa evaluasi kompetensi
pegawai sehingga tersusun peta kompetensi pegawai, menyusun rencana peningkatan
kompetensi sesuai kebutuhan, pelasanaan kegiatan peningkatan kompetensi, dan
monitoring dan evaluasi.
Kegiatan peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui diklat tatap muka di
Pusdiklatwas BPKP, diklat online/mooc/e-learning, mentoring, coaching maupun PKSPPM.
c.

IKK 38: Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu
Administrasi adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan
ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
Administrasi terkait SDM di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur meliputi
penyelenggaraan surat masuk/keluar di Kepala Perwakilan, Surat Keputusan Penetapan
Angka Kredit, Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor. IKK
persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan menghitung
administrasi SDM (Kepangkatan, Database kepegawaian, KGB, dll) yang selesai tepat
waktu dibagi Total Administrasi SDM dikali 100%. Untuk memenuhi IKK tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa
perencanaan kegiatan administrasi yang terkait SDM, pembagian uraian kerja, monitoring
dan evaluasi dari setiap kegiatan administrasi SDM.

d.

IKK 39: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja
Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) adalah proses penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan satker serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya. IKK persentase penyusunan RKA tepat waktu unit kerja diukur dengan
menghitung jumlah penyusunan RKA tepat waktu dibagi jumlah penyusunan RKA dikali
100%. Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan
melaksanakan kegiatan berupa perencanaan kegiatan penyusunan RKA, pelaksanaan
kegiatan sesuai jadwal, dan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan RKA.

e.

IKK 40: Skor IKPA Unit Kerja
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja
pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan
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efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKK Skor IKPA Unit Kerja diukur dengan menghitung
SKOR Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan
Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan
melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi regulasi pada pejabat keuangan, pelaksanaan
kegiatan sesuai anggaran dan regulasi yang berlaku, monitoring dan evaluasi agar
kegiatan efektif dan efisien.
f.

IKK 41: Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
SPM diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem
Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada
KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan dana APBN.
IKK persentase SPM yang terbit tepat waktu diukur dengan menghitung jumlah SPM terbit
5 HK setelah berkas lengkap tanpa pengembalian dari KPPN dibagi total SPM dikali
100%. Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan
melaksanakan kegiatan berupa penyiapan SPM dan data dukungnya dengan lengkap
sesuai regulasi dan tepat waktu, verifikasi bukti pendukung SPM, dan monitoring dan
evaluasi kegiatan pengajuan SPM.

g.

IKK 42: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
satker dalam satu periode tertentu yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
IKK persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP diukur dengan menghitung
laporan keuangan sesuai SAP. Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa kegiatan sosialisasi SAP pada
pejabat keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan
tepat waktu.

h.

IKK 43: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja
Pengelola BMN meliputi pencatatan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
penyusutan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara. ). IKK nilai pengelolaan
BMN unit kerja diukur dengan menghitung Pengelolaan BMN Baik sesuai ketentuan
Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan
melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi peraturan terkait pengelolaan BMN kepada
pejabat pengelola barang, pengelolaan BMN menggunakan sistem aplikasi, pemenuhan
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bukti pendukung BMN, inventarisasi BMN secara regular, penyusunan laporan dan
monitoring evaluasi kegiatan BMN.
i.

IKK 44: Nilai SAKIP Unit Kerja
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini
merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem
pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan
SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi
pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini
diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara
konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja
sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.
IKK Nilai SAKIP Unit Kerja diukur dengan menghitung nilai SAKIP Unit Kerja (Self
Assesment dengan QA Inspektorat). Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa perencanaan kinerja
yang terukur, penyusunan SOP untuk setiap kegiatan utama, penyusunan laporan
capaian kinerja periodik, monitoring dan evaluasi.

j.

IKK 45: Maturitas SPIP Unit Kerja
Tingkat

maturitas

penyelenggaraan

Maturitas

SPIP

adalah

tingkat

kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan,
berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara
masing-masing dengan level 0,1,2,3,4 dan 5.
IKK Maturitas SPIP Unit Kerja diukur dengan menghitung Maturitas SPIP (Self Assesment
dengan QA Inspektorat). Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa pembentukan satgas SPIP,
sosialisasi SPIP, menyusun perencanaan pemenuhan SPIP didukung oleh semua
pegawai, penyusunan laporan SPIP, monitoring dan evaluasi.
k.

IKK 46: Indeks MR Unit Kerja
Implementasi manajemen risiko dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi
pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan
setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan
cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
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IKK Indeks MR Unit Kerja diukur dengan menghitung Indeks MR (Self Assesment dengan
QA Inspektorat). Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur akan melaksanakan kegiatan berupa, sosialisasi manajemen risiko, penyusunan
register risiko dan rencana tindak pengendalian, evaluasi secara periodik, penyusunan
laporan manajemen risiko.
l.

IKK 47: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja
Bagian Tata Usaha meliputi Subbagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum yang
berfungsi

untuk

melayani

bidang-bidang

teknis

dalam

rangka

melakukan

penyelenggaraan pengawasan kepada stakeholders.
Subbagian Kepegawaian antara lain melayani pemrosesan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, penilaian angka kredit, pemrosesan surat keterangan untuk memperoleh
tunjangan keluarga (KP4), dll.
Subbagian Keuangan antara lain melayani pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang
makan, uang lembur dan perjalanan dinas.
Subbagian Umum melayani penyiapan sarana dan prasana seperti pemeliharaan gedung
kantor dan halaman, ac, kendaraan dinas, dll.
IKK Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja diukur dengan menghitung
Indeks kepuasan layanan ketatausahaan. Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa Menyusun SOP
untuk setiap kegiatan pelayanan, melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan baik antar sub bagian atau dengan bidang teknis pengawasan, dan
monitoring dan evaluasi.
m. IKK 48: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja
BPKP dalam tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada stakeholders berupa
kegiatan assurance dan consulting.
Yaitu bidang IPP meliputi pelayanan kepada stakeholders berupa penugasan assurance
(audit, reviu, monitoring, evaluasi) dan consulting (pendampingan penyusunan laporan
keuangan).
Bidang APD meliputi pelayanan kepada stakeholders berupa penugasan assurance
(EKPPD, reviu PBJ, monitoring DAK, evaluasi) dan consulting (pembinaan SPIP dan
manajemen risiko pendampingan penyusunan laporan keuangan, bimtek siskeudes,
simda).
Bidang AN meliputi pelayanan kepada stakeholders berupa penugasan assurance (Audit
kinerja

PDAM,

Evaluasi

GCG,

Evaluasi

manajemen

risiko)

dan

consulting

(pendampingan bimtek BLUD, bimtek SIA PDAM).
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Bidang Investigasi antara lain meliputi pelayanan kepada stakeholders berupa
penugasan assurance (Audit Investigasi, audit PKKN, audit Klaim/Eskalasi) dan
consulting (Fraud Control Plan, Masyarakat pembelajar anti korupsi (MPAK)).
Bidang P3A antara lain meliputi pelayanan kepada stakeholders berupa penugasan
assurance (Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP dan penugasan consulting (pembinaan
kepada APIP Daerah setempat untuk mencapai level 3 APIP).
IKK Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja diukur dengan menghitung Indeks kepuasan
Layanan Unit Kerja Perwakilan. Untuk memenuhi IKK tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa penyusunan SOP untuk
setiap jenis kegiatan layanan, menjalin hubungan baik dengan stakeholders, dan
monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan layanan.
II.2

Analisis Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan
analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan
pencapaian sasaran. Analisis tersebut juga menjadi bahan penyusunan strategi perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pencapaian sasaran setiap kegiatan.
Analisis terbagi dalam gambaran kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang
dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diikuti strategi yang
direncanakan.
Adapun rincian analisis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kekuatan
Analisis kekuatan adalah analisis terhadap karakteristik organisasi yang memberikan
kelebihan/keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun analisis kekuatan yang
dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
a. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
menjelaskan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan kegiatan pengawasan
secara komprehensif di berbagai sektor, pembinaan penyelenggaraan SPIP, penyedia
laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden,
b. Memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif,
responsif, dan terpercaya untuk melaksanakan semua kegiatan pengawasan yang
diembannya;
c. Memiliki produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders dalam lingkup tata kelola
korporasi (governance), manajemen risiko (risk management) dan pengendalian intern
(internal control). Sebagai contoh adalah Aplikasi SIMDA yang merupakan salah satu alat
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perwujudan akuntabilitas keuangan daerah
d. BPKP sebagai pembina SPIP memiliki dukungan dan komitmen dari Presiden untuk
melakukan penilaian maturitas SPIP dan pengelolaan risiko di pemerintah daerah
e. Lokasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Ibu Kota
Provinsi Kalimantan Timur, menjadi salah satu potensi yang dimiliki, yaitu meminimalkan
kendala jarak dan waktu ke tempat objek pelaksanaan tugas
f.

Adanya core competency unggulan di bidang pengawasan intern, baik consulting maupun
assurance serta pembinaan penyelenggaran sistem pengendalian intern

g. Unit kerja memiliki jejaring yang cukup baik terhadap stakeholders.
h. Unit kerja memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakan evaluasi kebijakan
atau evaluasi program
2. Kelemahan
Analisis kelemahan adalah analisis terhadap karakteristik organisasi yang bersifat
kelemahan/kekurangan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun analisis kelemahan
yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
a. Kurang meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
b. Kurang meratanya pengembangan kompetensi SDM
c. SOP bidang pengawasan belum memadai
d. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan pengawasan di pemerintah
daerah
e. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan belum optimal
f.

Belum terbangunnya sistem informasi profil pemerintah daerah secara baik

g. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lintas sektoral belum terkoordinasi dengan baik.
h. Dukungan implementasi sistem manajemen kinerja SDM belum optimal dalam mendorong
motivasi dan kinerja pegawai.
3. Peluang
Analisis peluang adalah analisis terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan bagi
organisasi untuk dapat berkembang di kemudian hari. Adapun analisis peluang yang dimiliki
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
a.

Meningkatnya jumlah permintaan assurance dan consultancy dari pemerintah daerah
membuktikan tingkat kepercayaan yang tinggi dari stakeholders

b.

Meningkatnya permintaan stakeholders dalam rangka penyelenggaraan SPIP dan
pengelolaan risiko di pemerintah daerah

c.

Meningkatnya permintaan stakeholders dalam rangka peningkatan SDM dalam
pengelolaan keuangan daerah

d.

Meningkatnya permintaan stakeholders dalam rangka audit atas proyek/program
prioritas di daerah
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e.

Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola negara yang bersih, tertib,
dan bertanggung jawab (clean government and good governance)

f.

Munculnya permintaan stakeholders sehubungan dengan komitmen untuk menerapkan
wilayah bebas dari korupsi dan pencanangan zona intregitas, seperti penilaian BUMN
bersih.

g.

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan lokasi calon Ibukota Negara (IKN)
Indonesia yang baru, sehingga diperkirakan dalam beberapa waktu ke depan akan
banyak sekali pekerjaan pembangunan sarana utama maupun penunjang IKN di
Kalimantan Timur dan membutuhkan peran pengawasan.

II.3
1.

Tantangan dan Strategi
Tantangan
Unsur tantangan dalam bagian ini disajikan berdasarkan sasaran kegiatan, yaitu
sebagai berikut:
a. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara/Daerah
1) Alokasi dana desa semakin besar dan meningkat setiap tahun. Dengan jumlah
yang makin meningkat tentunya harus didukung dengan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa dan pengawasan yang efektif dari APIP. Semakin besar dana
yang dikelola oleh desa tentunya rawan akan terjadinya penyimpangan.
Beberapa risiko yang mungkin terjadi adalah:
-

Risiko dana desa tidak dialokasikan pada kegiatan prioritas sesuai dengan arahan
dari Kemendes PDTT

-

Risiko pemanfaatan atas pembangunan yang bersumber dari dana desa tidak
optimal

2) Dana alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh pemda semakin besar untuk
berbagai bidang. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan risiko antara lain hasil
kegiatan yang bersumber dari DAK penggunaan dan pemanfaatannya tidak
optimal.
3) Tantangan yang dihadapi atas kegiatan QA atas reviu APIP dalam rangka
pengajuan penggunaan DAK adalah seluruh APIP yang melakukan reviu meminta
BPKP untuk melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan reviu atas pengajuan
pembayaran kontrak yang bersumber dari DAK. Risiko yang mungkin terjadi
adalah reviu yang dilakukan oleh APIP daerah tidak sesuai dengan pedoman reviu
dari Kemenkeu, SDM BPKP tidak menguasai materi reviu atas pengajuan DAK.
4) Kegiatan OPAD belum dapat dilakukan untuk seluruh wajib pajak karena
jumlahnya cukup banyak. Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
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kegiatan OPAD adalah data-data keuangan WP belum memadai/WP tidak
melakukan pembukuan.
5) Pada penugasan yang membutuhkan cek fisik, lokasi sulit diakses dengan moda
transportasi yang ada.
6) Objek pengawasan tidak atau terlambat melaksanakan tindak lanjut temuan.
7) Minimnya informasi proyek pemerintah/BUMN/BUMD yang mempunyai potensi
untuk dilakukan audit klaim, atau proyek dengan pendanaan multiyears yang
berpotensi adanya pengajuan eskalasi harga. Informasi tersebut menjadi sangat
penting untuk menjadi titik awal dalam pelaksanaan kegiatan audit klaim.
8) Fraud/korupsi mempunyai karakteristik tersembunyi, tidak mudah bagi auditor
BPKP/APIP/penegak hukum untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan
kegiatan yang menyimpang dari ketentuan atau yang berindikasi tindak pidana
korupsi. Kondisi ini menyebabkan sedikit sekali kejadian/kasus berindikasi tindak
pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti dengan audit penghitungan kerugian
keuangan negara.
b. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan Nasional
1) Pada kegiatan pengawasan proyek strategis nasional, beberapa lokasi cek fisik
sulit diakses dengan moda transportasi yang ada.
2) Pada kegiatan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, permasalahannya
adalah minimnya informasi proyek pemerintah/BUMN/BUMD yang mempunyai
potensi terhambat dalam proses pembangunannya. Informasi tersebut menjadi
sangat penting untuk menjadi titik awal dalam pelaksanaan tugas ini. Selain itu
ketidaktahuan

stakeholders

BPKP

terhadap

kemampuan

BPKP

dalam

menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat kelancaran pembangunan.
3) Banyaknya pihak yang terlibat di PSN menyebabkan informasi yang diperoleh
bersifat parsial namun anggaran waktu penugasan belum memadai sehingga
kualitas hasil pengawasan menjadi kurang maksimal.
c. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Badan Usaha
1) Munculnya alternatif penyedia jasa dari pihak lain yang produknya sejenis dengan
BPKP.
2) Adanya sebagian kelompok stakeholders yang belum memahami peran BPKP
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011,
serta penugasan terkait dengan pengawasan BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
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3) Kurangnya kesadaran dari stakeholders akan pentingnya tata kelola korporasi
(governance) yang baik.
d. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi
1) Kurangnya kesadaran K/L/P/BU betapa korupsi/kecurangan/fraud masih menjadi
ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan
2) Ketidaktahuan stakeholders bahwa BPKP memiliki suatu tools yang dapat menilai
efektivitas pengendalian korupsi
3) BPKP tidak memiliki data populasi badan usaha di Kalimantan Timur, baik BUMN,
BUMD, perusahaan daerah, anak perusahaan BUMN dan BUMD/perusahaan
daerah.
4) Fraud/korupsi mempunyai karakteristik tersembunyi, tidak mudah bagi auditor
BPKP/APIP/penegak hukum untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan
kegiatan yang menyimpang dari ketentuan atau yang berindikasi tindak pidana
korupsi. Kondisi ini menyebabkan sedikit sekali kejadian/kasus berindikasi tindak
pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
5) Dalam hal pelaksanaan pemberian keterangan ahli di persidangan tidak dapat di
prediksi

pelaksanaannya,

disebabkan

kegiatan

menyesuaikan

dengan

pelaksanaan persidangan. Beberapa faktor yang membuat waktu tidak dapat di
prediksi di antaranya, jumlah saksi yang dihadirkan, penyesuaian jadwal kehadiran
saksi, jumlah ahli yang dihadirkan, penyesuaian jadwal kehadiran ahli, jumlah
kasus yang sedang ditangani majelis hakim, dan sebagainya. Ahli dari BPKP
biasanya mendapatkan jadwal di akhir proses persidangan, yaitu sebelum proses
pembacaan putusan.
e. Sasaran

Kegiatan

Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan

atas

Kualitas

Pengendalian Intern K/L/P/BU
1) Sepuluh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur telah mencapai tingkat
maturitas SPIP Level 3. Risiko yang mungkin terjadi adalah kesadaran pemerintah
daerah untuk melakukan self assessment secara berkala pada pemda dengan
maturitas SPIP level 3 masih rendah.
2) Pengukuran Indeks Manajemen Risiko (MRI) pada pemerintah daerah sesuai
dengan RPJMN tahun 2020-2024. Permasalahan yang terjadi adalah Infrastruktur
dalam pengelolaan risiko di pemerintah daerah belum memadai. Risiko kurangnya
komitmen

dan

kurangnya

pemahaman

pemerintah

daerah

dalam

penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko. Hal ini disebabkan
kurangnya kesadaran dari pemerintah daerah dan jajarannya dalam memahami
pentingnya SPIP dan manajemen risiko dalam pencapaian tujuan organisasi.
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3) Pada pemerintah daerah yang terkena kasus korupsi/OTT, APIP dari pemerintah
daerah yang bersangkutan terkendala dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3
4) Tidak terpenuhinya infrastruktur APIP yaitu dalam hal jumlah auditor yang menjadi
permasalahan dalam peningkatan kapabilitas APIP ke level 3.
f. Sasaran Kegiatan Pendukung Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit
Kerja
Tantangan yang dihadapi ke TU an antara lain adalah sebagian besar pegawai tata
usaha sudah berusia di atas 50-an dan dalam waktu 5 tahun ke depan sebagian besar
pension, karena hal tersebut maka dalam implementasi teknologi informasi juga
menjadi kendala yang cukup besar.
2.

Strategi
Untuk

mencapai

sasaran

kegiatan

dan

mempertimbangkan

tantangan

serta

permasalahan yang terjadi, strategi yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
a. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara/Daerah
1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait, melakukan pembinaan melalui
kegiatan bimbingan teknis bagi seluruh desa serta melakukan monitoring atas
penggunaan dana desa secara berkala
2) Berkomunikasi secara intens dengan pemerintah daerah mengenai penggunaan
DAK serta berbagai permasalahannya.
3) Mengadakan sosialisasi bagi seluruh APIP di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
mengenai reviu dana transfer di pemerintah daerah.
4) Meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur mengenai pengelolaan dana transfer dan pengelolaan
keuangan daerah secara umum.
5) Memberikan saran bagi kepala OPD pengelola penerimaan daerah agar
mengadakan sosialisasi bagi wajib pajak mengenai tata cara pembukuan dan
menyusun SOP database potensi
6) Peningkatan SDM di pemerintah daerah dengan mempromosikan kegiatan diklat
dan sertifikasi yang dapat dilakukan oleh BPKP
7) Pada penugasan yang memerlukan cek fisik dan sulit diakses, strateginya adalah
dengan mengoptimalkan komunikasi eksternal via online.
8) Membuat surat atensi pelaksanaan tindak lanjut kepada objek pengawasan.
9) BPKP dapat memanfaatkan hubungan baik yang telah dijalin dengan pemerintah
daerah dan BUMN/BUMD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan
cara berkomunikasi dan berkoordinasi lebih intens untuk mendapatkan
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data/informasi proyek pemerintah/BUMN/BUMD yang memiliki potensi audit klaim
atau pengajuan eskalasi harga.
10) Strategi dalam pengungkapan/pencarian informasi awal terjadinya korupsi,
dikenal adanya sinyal awal terjadinya korupsi atau kita kenal dengan istilah “red
flag”. Inilah yang menjadi pintu masuk bagi siapapun auditor/APIP/APH dalam
mendalami ada tidaknya indikasi korupsi. Untuk itu salah satu strategi yang harus
dilakukan BPKP dalam mendeteksi adalah berkoordinasi dengan K/L/P/BU,
pemerintah daerah/APIP dan APH, kemudian mensosialisasikan sinyal awal ini,
sehingga para APIP/APH dan bahkan masyarakat dapat lebih aware akan kondisi
yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, hal ini yang dapat
menjadi pintu masuk bagi auditor untuk melaksanakan audit penghitungan
kerugian keuangan negara.
b. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan Nasional
1) Pada kegiatan yang lokasi fisik sulit diakses, strateginya adalah dengan
mengoptimalkan komunikasi eksternal via online
2) Strategi

dalam

mencapai

kegiatan

penyelesaian

hambatan

kelancaran

pembangunan, BPKP dapat memanfaatkan hubungan baik yang telah terjalin
dengan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD di Kalimantan Timur, yaitu dengan
cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih intens untuk mendapatkan
informasi proyek pemerintah/BUMN/BUMD yang mempunyai potensi terhambat
dalam proses pembangunannya. Dalam tataran internal Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur, bidang-bidang pengawasan perlu berkoordinasi untuk
mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan.
3) Lebih intensif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mensosialisasikan
kemampuan BPKP dalam penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.
Untuk itu perlu dilakukan semacam promosi kepada seluruh stakeholders BPKP
baik dalam acara-acara resmi pemerintahan atau melalui media sosial.
4) Melakukan focus group discussion (FGD) baik sebelum maupun setelah
penugasan dengan pihak-pihak terkait proyek strategis nasional (PSN) agar
informasi dapat diterima secara menyeluruh dan memudahkan tim dalam
melakukan konfirmasi langsung dengan pihak-pihak terkait.
c. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Badan Usaha
1)

Melakukan

sinergitas

dan

koordinasi

dengan

para

stakeholders/mitra

pengawasan untuk mendukung kesuksesan pencapaian seluruh target
pembangunan nasional dalam RPJMN. Sinergi dapat berupa penyamaan
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persepsi (melalui MoU, pelatihan, FGD), join audit, koordinasi, serta kerja sama
lainnya di bidang pengawasan.
2)

Memberikan pembinaan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan/
asistensi atau evaluasi kinerja guna peningkatan pemahaman terkait risk
management BUMN/D/Badan Usaha Lainnya dalam rangka penerapan good
corporate governance di lingkungan BUMN/D/Badan Usaha Lainnya

d. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi
1)

Untuk meningkatkan kesadaran K/L/P/BU tentang korupsi/kecurangan/fraud
yang menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan,
BPKP dapat memanfaatkan hubungan baik yang telah dijalin dengan pemerintah
daerah dan BUMN/BUMD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan cara
berkomunikasi dan berkoordinasi lebih baik untuk mensosialisasikan bahwa
dampak korupsi begitu besar bagi perekonomian negara/daerah, dan
memberikan edukasi kepada stakeholders bahwa pelaksanaan pengelolaan
risiko kecurangan, dapat menekan laju penambahan kasus korupsi. Selain itu
stakeholders perlu mengetahui bahwa dengan bekal pengalaman dalam
berbagai bentuk pengawasan di lintas sektoral, BPKP dapat melakukan kajian
terdapat regulasi-regulasi yang masih perlu pembenahan karena masih terdapat
celah celah yang membuat regulasi tidak dapat dijalankan dengan efektif.

2)

Strategi agar pemerintah daerah mengukur indeks efektivitas pengendalian
korupsi dengan tools yang dimiliki BPKP adalah dengan sosialisasi yang lebih
intens kepada pemerintah daerah dan BUMN/BUMD di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.

3)

Strategi dalam pengungkapan/pencarian informasi awal terjadinya korupsi,
dikenal adanya sinyal awal terjadinya korupsi atau kita kenal dengan istilah “red
flag”. Inilah yang menjadi pintu masuk bagi siapapun auditor/APIP/APH dalam
mendalami ada tidaknya indikasi korupsi. Untuk itu salah satu strategi yang harus
dilakukan BPKP dalam mendeteksi adalah berkoordinasi dengan K/L/P/BU,
pemerintah daerah/APIP dan APH, kemudian mensosialisasikan sinyal awal ini,
sehingga para APIP/APH dan bahkan masyarakat dapat lebih aware akan kondisi
yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, hal ini yang dapat
menjadi pintu masuk bagi auditor untuk melaksanakan audit investigatif.

4)

Strategi dalam penugasan pemberian keterangan ahli, BPKP akan berkoordinasi
lebih intensif dengan penyidik kepolisian dan kejaksaan, untuk memantau sejauh
mana kasus tersebut bergulir. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi
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ketidakpastian waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli di persidangan.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.
e. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/P/BU
1)

Mendorong pemerintah daerah agar:
- menyusun pedoman/kebijakan mengenai pengelolaan risiko
- menetapkan struktur pengelola risiko beserta tugas dan tanggung jawabnya;
- melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan risiko kepada seluruh OPD
dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah daerah.
- Melakukan implementasi pengelolaan risiko dan penerapan pengawasan
intern berbasis risiko dengan bantuan teknologi informasi.

2)

Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui berbagai
kesempatan dan media agar pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam
penerapan manajemen risiko untuk pencapaian tujuan organisasi

3)

Memberikan pembinaan terkait SPI korporasi mencakup asesmen GCG,
maturity level manajemen risiko, dan evaluasi sistem pengendalian intern
BUMN/D/Badan Usaha Lainnya, serta bimtek/sosialisasi kebijakan dan
pedoman SPI.

4)

Melakukan kegiatan berupa pelatihan/PPM/sosialisasi agar terlaksana transfer
knowledge dalam rangka meningkatkan kompetensi personil auditor.

f.

Sasaran Kegiatan Pendukung Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit
Kerja
1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan terutama pegawai pada
Bagian Tata Usaha untuk mencapai sasaran strategis.
2)

Melakukan pemetaan kebutuhan pegawai terkait peningkatan kompetensi, dan
pemenuhan sarana prasarana

3) Melakukan koordinasi dengan BPKP Pusat, bidang-bidang teknis, maupun unit
kerja di luar BPKP seperti KPPN, KPKNL, Kantor Regional BKN, dan BRI dalam
pencapaian sasaran strategis.
4) Membuat aplikasi dalam rangka peningkatan pelayanan kebutuhan para
pegawai
5)

Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran strategis secara
berkala.
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BAB III
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

III.1

Target Kinerja dan Pendanaan
Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan dan mendukung tercapainya sasaran

program dan sasaran strategis BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah
menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan
tersebut merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian
outcome kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran kegiatan ditetapkan target sasaran kegiatan sebagai kondisi
nyata yang diharapkan pada tahun 2020-2024. Rincian sasaran kegiatan pengawasan dan
sasaran kegiatan pendukung, indikator kinerja kegiatan, beserta target dan rencana
pendanaannya tersaji dalam tabel matriks kinerja dan pendanaan pada sebagai berikut:
Tabel 3.1
Matriks Kinerja dan Pendanaan
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
Target
SK

Indikator Kinerja Kunci

Alokasi (dalam juta rupiah)

Sifat
Target
2020

2021

2022

2023

2024

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Jutaan Rupiah)
Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan
Negara/Daerah (Jutaan Rupiah)
IKK1: Nilai

TK

452

1.206

1.912

2.777

3.460

TK

1.304

2.260

3.521

4.629

5.433

TK

1.123

186.779

154.487

136.270

112.930

TK

27.124

40.679

49.715

56.500

51.982

2020

2021

2022

2023

2024

27.612

28.992

30.442

31.964

33.562

2.488

2.613

2.743

2.881

3.025

Optimalisasi
Penerimaan
Negara/Daerah yang
Terealisasi (Jutaan
Rupiah)
IKK2: Potensi
Penerimaan
Negara/Daerah yang
Dioptimalisasi (Jutaan
Rupiah)
IKK3: Nilai Efisiensi
Pengeluaran Negara
dan Daerah (Jutaan
Rupiah)
IKK4: Nilai
penyelamatan
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Target
SK

Indikator Kinerja Kunci

Alokasi (dalam juta rupiah)

Sifat
Target
2020

2021

2022

2023

2024

TK

-

118

120

122

125

TK

-

59

60

61

62

2020

2021

2022

2023

2024

1.261

1.324

1.390

1.460

1.532

353

371

390

409

430

keuangan Negara
(Jutaan Rupiah)
IKK5: Nilai
Penyelamatan
Pengelolaan Dana
Transfer (Jutaan
Rupiah)
IKK6: Nilai
Penyelamatan
Pembiayaan Daerah
(Jutaan Rupiah)
Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan
Nasional
IKK7: Jumlah PP yang

TK

0

2

0

0

0

TK

7

7

7

7

7

TK

7

7

7

7

7

TK

1

1

1

1

1

TK

0

1

1

1

1

TK

0,00%

25,00%

25,00%

37,50%

50,00%

TK

0,00%

80,00%

85,00%

85,00%

85,00%

tercapai sesuai target
IKK8: Jumlah KP yang
diawasi
IKK9: Jumlah KP yang
tercapai sesuai target
IKK10: Jumlah PSN
yang tercapai sesuai
target
IKK11: Jumlah
Program Lintas
Sektoral
Pembangunan Daerah
yang Tercapai Sesuai
Target
IKK12: Persentase
Desa yang Diaudit
Kinerja dengan Hasil
Baik
IKK13: Persentase
hambatan pelaksanaan
pembangunan yang
diselesaikan
Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha
IKK14: Jumlah BUMD

K

0

0

1

2

3

TK

8

8

9

10

10

dengan pengelolaan
korporasinya baik
IKK15: Jumlah BUMD
dengan kinerja sehat
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Target
SK

Indikator Kinerja Kunci

IKK16: Jumlah BLUD

Alokasi (dalam juta rupiah)

Sifat
Target
2020

2021

2022

2023

2024

TK

1

2

2

2

2

K

26

33

40

51

57

2020

2021

2022

2023

2024

dengan kinerja sehat
IKK17: Jumlah
BUMDes yang mampu
menyusun laporan
Kegatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi
IKK18: Persentase

TK

hasil pengawasan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

%

%

%

%

70,00

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

337

354

372

391

410

854

897

942

989

1.038

represif yang
dimanfaatkan/ditindakl
anjuti
IKK19: Persentase

K

hasil Pengawasan

%

preventif dan edukatif
yang dimanfaatkan/
ditindaklanjuti
IKK20: Jumlah Pemda

TK

0

0

2

3

4

TK

0

0

1

1

2

dengan efektivitas
pengendalian korupsi
Baik
IKK21: Jumlah badan
usaha dengan
efektivitas
pengendalian korupsi
baik
Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern
K/L/P/BU
IKK22: Jumlah APIP

K

9

10

10

11

11

K

11

11

11

11

11

K

0

0

0

1

1

K

1

3

4

5

7

K

0,18%

0,37%

0,92%

1,29%

1,66%

K/L/Pemda dengan
Kapabilitas APIP ≥
Level 3
IKK23: Jumlah
K/L/Pemda dengan
Maturitas SPIP ≥ Level
3
IKK24: Jumlah Pemda
Provinsi dengan MRI ≥
Level 3
IKK25: Jumlah Pemda
Kab/Kota dengan MRI
≥ Level 3
IKK26: Persentase
jumlah pemda yang
akuntabel dalam
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Target
SK

Indikator Kinerja Kunci

Alokasi (dalam juta rupiah)

Sifat
Target
2020

2021

2022

2023

2024

K

1

1

1

1

1

K

39,95

44,95%

50,06%

55,05%

60,05%

2020

2021

2022

2023

2024

22.317

23.433

24.605

25.835

27.127

pengelolaan keuangan
dan kinerja daerah
IKK27: Tersedianya
Rekomendasi
Strategis (Policy Brief)
kepada
Provinsi/Kabupaten/Ko
ta
IKK28: Persentase
Jumlah desa yang

%

Menyusun laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan Desa
IKK29: Jumlah desa

K

0

17

42

84

166

K

1

2

3

4

4

K

0

0

0

0

1

K

0

0

1

3

3

K

0

1

2

4

5

K

0

0

0

2

3

K

0

0

0

1

1

yang menerapkan
pengelolaan aset desa
secara memadai
IKK30: Jumlah APIP
yang
Mengimplementasikan
Siswaskeudes
IKK31: Jumlah BUMN
dengan MRI ≥ Level 3
IKK32: Jumlah BUMD
dengan MRI ≥ Level 3
IKK33: Jumlah BLUD
dengan MRI ≥ Level 3
IKK34: Jumlah BUMD
dengan Kapabilitas
Satuan Pengawasan
Intern ≥ Level 3
IKK35: Jumlah BLUD
dengan Kapabilitas
Satuan Pengawasan
Intern ≥ Level 3
Kegiatan 6 (Pendukung): Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja
IKK36: Nilai Skor Zona

TK

75

76

77

78

79

TK

100%

100%

100%

100%

100%

Integritas Unit Kerja
IKK37: Persentase
Pegawai yang
mengikuti peningkatan
Kompetensi
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Target
SK

Indikator Kinerja Kunci

Alokasi (dalam juta rupiah)

Sifat
Target

IKK38: Persentase

2020

2021

2022

2023

2024

TK

100%

100%

100%

100%

100%

TK

100%

100%

100%

100%

100%

TK

86

87

88

89

90

TK

90%

91%

92%

93%

95%

TK

100%

100%

100%

100%

100%

TK

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

TK

80

81

82

83

84

TK

Level

Level 3

Level 3

Level 3

Level 4

2020

2021

2022

2023

2024

administrasi SDM yang
diselesaikan tepat
waktu
IKK39: Persentase
Penyusunan RKA
Tepat Waktu Unit Kerja
IKK40: Skor IKPA Unit
Kerja (khusus Unit
Kerja Mandiri)
IKK41: Persentase
SPM yang terbit tepat
waktu
IKK42: Persentase
Penyusunan Laporan
Keuangan sesuai SAP
(khusus Unit Kerja
Mandiri)
IKK43: Nilai
Pengelolaan BMN Unit
Kerja (khusus Unit
Kerja Mandiri)
IKK44: Nilai SAKIP
Unit Kerja
IKK45: Maturitas SPIP
Unit Kerja
IKK46: Indeks MR Unit

3
TK

-

Level 3

Level 3

Level 3

Level 4

TK

70

76

80

81

82

TK

70

73

76

80

81

Kerja
IKK47: Indeks Kualitas
Layanan
Ketatausahaan Unit
Kerja
IKK48: Indeks
Kepuasan Layanan
Unit Kerja (khusus
Unit Kerja Perwakilan)

Keterangan:
SK
: Sasaran Kegiatan
TK
: Tidak Kumulatif
K
: Kumulatif
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III.2

Sumber Pendanaan
Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, diperlukan adanya

komitmen menyeluruh dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana, sarana-prasarana,
regulasi serta tentunya pendanaan yang mencukupi. Dalam melaksanakan kegiatannya,
pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur hanya didukung oleh APBN Rupiah
Murni, dengan perkiraan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Prakiraan Maju Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
per Sumber Dana Tahun 2020-2024
No

Nilai Anggaran (Rp dalam Juta)

Sumber Dana

1

Rupiah Murni (RM)

2
3

2020

2022

2023

2024

27.612

28.992

30.442

31.964

33.562

PNBP

-

-

-

-

-

PHLN

-

-

-

-

-

27.612

28.992

30.442

31.964

33.562

TOTAL

60

2021

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024

BAB IV
PENUTUP
Tugas BPKP ke depan akan semakin menantang. Semakin kompleksnya proses bisnis
pemerintahan, tuntutan stakeholders/permerintah akan peran BPKP yang maksimal, dan
hambatan yang selalu ada terlebih di era kemajuan teknologi 4.0 menjadi salah satu alasan
penyusunan rencana strategis yang harus lebih matang, valid dan fokus.
Renstra merupakan perencanaan jangka menengah yang akan menjadi dasar dalam
perencanaan operasional tahunan. Renstra BPKP Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam
mewujudkan visi “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor
Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governanace Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan
Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kegiatan Pengawasan BPKP secara khusus
akan mendukung reformasi kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan
akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas.
Dokumen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan
perencanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan tahun 2020-2024 bagi Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur sebagai unit kerja mandiri yang mendukung pencapaian visi misi
utama BPKP, tujuan, sasaran dan program yang telah direncanakan di renstra BPKP pusat
tahun 2020-2024.
Berangkat dari hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
diharapkan seluruh insan BPKP bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan
bertanggung jawab atas proses pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
Tantangan yang cukup berat dari eksternal harus menjadi pendorong insan Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk terus mengasah kompetensi dan meningkatkan inovasi,
mengikuti perkembangan regulasi dan kebutuhan stakeholders sehingga bisa memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi para stakeholders/pemerintah pusat dan daerah di wilayah
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Provinsi Kalimantan Timur.
Pencapaian seluruh target Renstra tidak selamanya berjalan mudah, karena tantangan
dan hambatan yang selalu ada. Namun berbekal rasa optimis, dan menjadikan Renstra sebagai
milik dan tanggung jawab bersama seluruh jajaran pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur menjadikan semua pegawai memiliki komitmen yang sama dalam
upaya pencapaian target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Bekerja keras, bekerja mawas, bekerja cerdas dan dilandasi penuh keikhlasan menjadi
tekad Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai
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Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan. Sehingga kemudian target bisa dicapai, manfaat
sebesar-besarnya bisa diberikan dan segala daya upaya yang dilakukan menjadi sebuah
kebaikan yang terus bertambah bagi kemajuan bangsa dan negara.
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