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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) merupakan
salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra KL merupakan
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan
serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya. Renstra KL merupakan bagian dari
perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.
Renstra BPKP periode 2015-2019 diselaraskan dengan retrukturisasi
program yang dilakukan oleh Bappenas dan adanya mandat baru BPKP
seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28
Agustus 2008. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 31
Desember 2014.Mandat yang diemban BPKP adalah sebagai auditor
Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh
instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran
pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian
pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

menjadi

semakin

terjaga

dari

penyimpangan dan penyalahgunaan.
Dalam

Perpres

192

Tahun

2014,

BPKP

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Fungsi yang diemban BPKP
adalah perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap
akuntabilitas
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keuangan/daerah

dan

pembangunan

nasional

meliputi

kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum
negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
serta fungsi pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah

lainnya.
Dalam rangka mendukung Rentsra BPKP, Deputi Pengawasan
Bidang Penyelengaraan Keuangan Daerah (Deputi III) sebagai salah satu
bagian dari BPKP, menyusun Renstra periode 2015-2019 dengan
melakukan perubahan yang signifikan mengacu pada Renstra BPKP
periode 2015-2019 diselaraskan dengan adanya mandat baru seiring
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus
2008. Mandat baru yang diemban adalah sebagai auditor Presiden yang
memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi
pemerintah tentunya dalam lingkup keuangan daerah.
Selama periode renstra sebelumnya, Deputi III telah menunjukkan
kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola
pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN. Secara ringkas,
langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
a. Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral
b. Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN)
c.

Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari
Presiden.

d. Melakukan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka
pembenahan manajemen pemerintah daerah
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e. Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat
strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka
memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Pengawasan lintas sektoral yang dilakukan yaitu Audit Kinerja
Pelayanan Pemerintah Daerah.
Pengawasan atas kebendaharaan umum negara meliputi monitoring
atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pengawasan lain berdasarkan penugasan Presiden dilakukan
terhadap beberapa permasalahan yang menjadi atensi Presiden. Kegiatan
yang telah dilaksanakan adalah percepatan pelaksanaan pengadaan
barang.
Terkait dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan,
Deputi III telah melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis di
bidang pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang dicapai antara lain
semakin meningkatnya instansi pemerintah daerah yang mampu menyusun
laporan keuangan sesuai SAP. Deputi III juga mengembangkan Sistem
Informasi

Manajemen

mempercepat

Keuangan

pemerintah

Daerah

daerah

(SIMDA)

dalam

dalam

menyusun

rangka
laporan

pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selanjutnya, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah, Deputi III berupaya meningkatkan
kepedulian pentingnya SPIP dan penerapannya di lingkungan Pemerintah
Daerah.
Renstra 2015-2019 Deputi III diarahkan untuk mewujudkan peran
BPKP dalam mendukung tercapainya RPJMN 2015-2019 yang merupakan
tahap ke tiga dari RPJPN 2005-2025. Peran BPKP khususnya Deputi III,
akan sangat mendukung terkait dengan meningkatnya dana transfer ke
daerah serta upaya peningkatan ekonomi daerah dengan memanfaatkan
potensi atau sumber daya unggulan. Dukungan akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan daerah yang efisien dan efektif adalah suatu
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keniscayaan

untuk

mewujudkan

pembangunan

daerah

yang

mensejahterakan masyarakat daerah. Dalam pelaksanaannya, BPKP hadir
untuk

dapat

mengawal

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan daerah, mengamankan aset, meningkatkan ruang fiskal
serta mewujudkan governance system.
a. Analisis Kebutuhan Stakeholders
Dalam melaksanakan perannya, Deputi III mengacu pula pada
kebutuhan stakeholders. Hasil pemetaan dan analisis stakeholders serta
ekspektasinya mengarahkan pada kontribusi yang perlu diwujudkan oleh
Deputi III.
Ekspektasi

stakeholders

dan

kontribusi

Deputi

III

bagi

stakeholder/shareholder dapat dilihat pada tabel 1.1 :
Tabel 1.1
Ekspektasi Stakeholders dan Kontribusi Deputi III
Ekspektasi Stakeholders

Kontribusi Deputi III

1. Presiden/shareholders
•

Peta hasil pengawasan nasional dalam
rangka
monitoring
kegiatan
pemerintahan

•

Masukan dalam lingkup makro untuk
perbaikan kebijakan dan kinerja

•

Penerapan
sistem
pengendalian
intern/ sistem cegah dini

•

Peningkatan akuntabilitas Pemerintah
Daerah

•

Berjalannya sistem pengawasan yang
efektif, efisien dan profesional

2.Penentu
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kebijakan

(Menteri,

Gubernur,

• Peran sebagai auditor Presiden untuk
memperkuat
fungsi-fungsi
manajemen
pemerintahan daerah
• Penyampaian
hasil pengawasan makro,
strategis, lintas sektoral
• Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada
instansi pemerintah daerah
• Pelaksanaan fungsi quality assurance dan
pendampingan
reviu ke APIP lain
(Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam
rangka meningkatkan kualitas
Laporan
Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)
• Mempromosikan sinerji APIP dalam rangka
built-in APIP dan terintegrasinya kegiatan
pengawasan
APIP
(Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota).

Ekspektasi Stakeholders

Kontribusi Deputi III

Bupati dan Walikota)
•

Hasil pengawasan per sektor/bidang/
departemen

•

Hasil kajian, masukan bagi keperluan
perumusan kebijakan

• Penyampaian hasil pengawasan per sektor/
bidang/departemen
• Pengkajian, perumusan, dan pemberian
masukan guna perumusan kebijakan.

3. Gubernur/Walikota/Bupati
• Penguatan akuntabilitas Pemda
• Terbangunnya kapasitas
keuangan daerah

manajemen

• Pelaksanaan
evaluasi)

pengawasan

(audit,

• Pemberian masukan dan
gubernur selaku regulator

saran

• Pelaksanaan
evaluasi)

(audit,

reviu,

kepada

4. Auditee/Pengguna (Instansi Pemerintah
Daerah) :
•

Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik pada pemerintah daerah

pengawasan

reviu,

• Pembinaan dan pendampingan (asistensi
dan konsultasi)

5. BPK
• Dapat
dimanfaatkannya
hasil
pengawasan
BPKP/APIP
lainnya
sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan
BPK

• Peran sebagai komite audit pemerintah
• Fasilitasi pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara;

• Terselenggaranya sistem pengendalian
intern yang dapat membantu kelancaran
pemeriksaan BPK
• Ditindaklanjutinya temuan BPK

6 . DPR/D, LSM, masyarakat
• Adanya informasi mengenai kinerja/
akuntabilitas pemerintah daerah.
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• Memberi masukan bagi optimalisasi fungsi
DPR/D di bidang pengawasan, penyusunan

Ekspektasi Stakeholders

Kontribusi Deputi III

• Informasi efisiensi dan efektivitas
anggaran dan pelaksanaan program
pemerintah daerah.
• Diperhatikan dan ditindaklanjutinya isuisu yang menjadi concern bersama.

anggaran, dan pembuatan undang-undang
• Memberi fokus pada hal-hal yang menjadi
perhatian DPR/D dan masyarakat dalam
kegiatan pengawasannya.
• Memberikan informasi hasil pengawasan
berdasarkan prosedur dan aturan yang
berlaku.

b. Permasalahan
Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Deputi III dan
beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Namun, mengingat
kompleksitas
pemerintahan,
akuntabilitas

permasalahan
ternyata
pengelolaan

yang

masih

dihadapi

terdapat

keuangan

dalam

manajemen

permasalahan

daerah

dan

tata

dalam
kelola

pemerintahan daerah antara lain:
Masih diperolehnya opini disclaimer dari BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah daerah
yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Belum semua Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan
minimal (SPM).
Kelemahan dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya Dana
Alokasi Khusus (DAK).
Kelemahan dalam pengelolaan dana desa.
Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan daerah
Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:
Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian
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Intern (SPI) pada Pemerintah Daerah, termasuk masih lemahnya
sistem pengelolaan dan pencatatan aset daerah.
Belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan daerah
khususnya di bidang akuntansi.
Belum

terbangunnya

sistem

akuntabilitas

Presiden

yang

komprehensif sebagai akuntabilitas tunggal yang mengintegrasikan
informasi seluruh capaian pemerintah daerah.
c.

Analisis Lingkungan internal dan eksternal
Pencapaian visi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan
faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil
analisis lingkungan eksternal dan internal yang mendukung dan
menghambat Deputi III. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan
menggunakan

teknik

analisis

SWOT

(Strengths,

Weaknesses,

Opportunities, dan Threats).
Identifikasi

kekuatan

(strengths),

kelemahan

(weaknesses),

kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) Deputi III adalah
sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2 dan 1.3. berikut.
Tabel 1.2
ANALISIS INTERNAL
Kekuatan (Strengths - S)

Kelemahan(Weaknesses - W)

1. Memiliki SDM pengawasan yang
memadai, kompeten, berpengalaman,
berintegritas, inovatif, adaptif, dan
terpercaya

1. Mindset masih auditor

2. Memiliki Core competency unggulan di
bidang pengawasan

3. Struktur
organisasi
kedeputian
belum
sepenuhnya
dapat
memenuhi mandat yang baru

3. Terbitnya Perpres 192 tahun 2014
tentang BPKP
4. Memiliki kantor Perwakilan BPKP pada
33 provinsi
5. Memiliki mandat pembinaan
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2. Komposisi pegawai khususnya PFA
belum ideal

4. Pelaksanaan
pekerjaan
belum
sepenuhnya didukung teknologi
informasi
5. Informasi hasil pengawasan Pemda
belum
sepenuhnya

penyelenggaraan SPIP

didokumentasikan dengan baik

6. Memiliki produk-produk unggulan yang
dibutuhkan stakeholder (SIMDA, SIMDA
Desa)

Tabel 1.3
ANALISIS EKSTERNAL
Peluang (Opportunities – O)
1. Adanya sasaran pemerintah untuk
mewujudkan
pemerintahan
yang
bersih dan akuntabel yang tertuang
dalam RPJMN 2014-2019
2. Harapan Presiden RI agar BPKP
dapat menyediakan informasi hasil
pengawasan yang disampaikan pada
saat rakor APIP tahun 2015.
3. Kondisi tatakelola pemerintah daerah
yang masih perlu diperbaiki
4. Munculnya pemerintah daerah hasil
pemekaran
5. Munculnya regulasi baru di bidang
pengelolaan
keuangan
negara/daerah/desa (UU Nomor 23
Tahun 2014, UU Desa )
6. Target RPJMN 2015-2019 untuk
maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
di level tiga, Untuk WTP (sebut
masing-masing utk kab,kota, dan
provinsi).
7. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah
untuk menyusun Laporan Keuangan
berbasis akrual sesuai dengan
peraturan yang berlaku (UU 17 tahun
2003, UU 1 tahun 2004, PP 58 tahun
2005, PP 71 tahun 2010,)
8. Sebagian besar Pemerintah Daerah
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Ancaman (Threats – T)
1. Ancaman tuntutan hukum terhadap
produk BPKP
2. Masih
adanya
disharmonisasi
peraturan-peraturan
yang
kurang
mendukung peran BPKP

belum memiliki sarana dan prasarana,
kemampuan SDM yang memadai
untuk menyusun Laporan Keuangan
sesuai peraturan
9. Adanya Peraturan (Perpres 6 tahun
2006) yang menegaskan kewenangan
BPKP cq Perwakilan BPKP untuk
melakukan pengawasan di daerah.
10.Inpres No.4 tahun 2011 tentang
Percepatan
Peningkatan
Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara.
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d. Pendukung Keberhasilan
1) Nilai-nilai luhur
Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini
sebagai sesuatu yang bersifat mulia yang peranannya sangat
penting dalam merealisasikan misi-misi Deputi III. Nilai-nilai Deputi
III ini dipilih dari berbagai nilai yang terpenting, yang urutan huruf
awalnya dapat menjadi suatu kata kunci yang mengilhami seluruh
staf Deputi III yaitu PIONIR yang berarti pemrakarsa.
Prakarsa yang dikemukakan sebagai nilai paling utama dalam nilainilai Deputi III ini dirasakan sebagai perwujudan dari keinginan
untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang
berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi yang
diyakini

diterima

karena

dibutuhkan

oleh

para

pemangku

kepentingan. Selengkapnya, nilai PIONIR itu adalah bentukan dari
enam nilai di bawah ini:
P rofesional
I ntegritas
O rientasi pada Pengguna
N urani dan Akal Sehat
I ndependen
R esponsibel
Masing-masing makna dari keenam nilai tersebut adalah:

Suatu profesi terbentuk setidaknya oleh gabungan dari keberadaan
suatu ilmu pokok (body of knowledge), rintangan untuk masuk
(barriers to entry), standar dan kode etik, serta lembaga yang
mewadahi. Pengawasan intern pemerintah agaknya sedikit banyak
sudah memenuhi keempat hal itu. Jadi, dalam lingkungan
pemerintah, pengawas intern pemerintah dapatlah dikatakan
menjadi suatu profesi.
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Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan
tugas Deputi III, karena profesionalitas menjadi dasar bagi
pengembangan citra Deputi III untuk menjadi auditor atau aparat
pengawas yang dapat dipercaya.
Deputi III sebagai salah satu deputi yang melaksanakan fungsi dari
BPKP, selain bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah dan standarstandar yang dibangun oleh komunitas profesi, juga bekerja
berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi.

Salah satu implikasi

dari hal ini adalah masalah pengidentifikasian diri dari anggota
organisasi BPKP, apakah lebih berpretensi sebagai seorang auditor
atau sebagai pegawai negeri. Maka masalah tersebut harus
diakomodasikan secara seimbang, sehingga terdapat kesesuaian
antara identitas anggota organisasi dengan identitas organisasi.
Untuk

menjadi

seorang

pengawas

intern

yang

profesional,

seseorang diharuskan memiliki kapabilitas (menguasai ilmu dan
bersertifikat),

berdisiplin

dalam

memegang

standar,

dan

bertanggungjawab mengemban kewajiban organisasional yang
ditetapkan oleh lembaga yang mewadahinya.
Profesionalitas melekat pada kegiatan pengawas intern pemerintah
yang memahami ilmu pengawasan dan memiliki persyaratan
kompetensi dan
dengan

pengalaman untuk menerapkan ilmu tersebut

metodologi

yang sistematis

dan

sikap

kerja

yang

berintegritas, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai
tambah dalam pencapaian tujuan bersama suatu organisasi tempat
pengawas intern tersebut berada.
Profesionalitas juga menuntut auditor untuk terus memakai
teknologi

audit

terbaik

yang

senantiasa

ditingkatkan

keunggulannya, agar dapat mengimbangi dinamika perkembangan
kebutuhan stakeholders yang beraneka ragam dan tuntutan kualitas
yang standarnya meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini
kebutuhan mendesak yang perlu dikembangkan adalah kapasitas
untuk
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melakukan

assessment

terhadap

penerapan

good

governance, evaluasi kebijakan publik, manajemen risiko, audit
sosial, forensic auditing, dan untuk meningkatkan kepedulian dan
pemahaman stakeholders atas berbagai hal yang menjadi audit
issues, serta kapasitas untuk memberikan saran dan masukan bagi
keperluan perumusan perundang-undangan dan kebijakan berskala
nasional.
Prakarsa yang dikemukakan sebagai nilai paling utama dalam nilainilai ini dirasakan sebagai perwujudan dari keinginan untuk selalu
berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari
produk para pengawas intern lainnya tetapi diyakini diterima karena
dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari
kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi.
Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas,
juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten
akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan
integritas.
Integritas

adalah

kombinasi

dari

keteguhan

sikap

dalam

mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi
dalam menjaga dedikasinya
kemampuan

untuk

pada

memberikan

pelaksanaan tugas, dan
pertanggungjawaban

yang

dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan
spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai
kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling
fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu
dan

kelompok

dalam

melaksanakan

setiap

kewajiban

dan

memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan
kepadanya.
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Integritas

sangat

ditentukan

oleh

kondisi

kematangan

dan

independensi dalam berpikir dan bersikap serta kedalaman spiritual
masing-masing individu. Independensi sangat bergantung pada
pengalaman nurani seseorang dalam menanggapi seluruh gejala
yang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kondisi
spiritual

ditentukan

oleh

bagaimana

nilai-nilai

religiusitas,

keyakinan, atau ideologi tertentu yang dianut mampu menjadi
pendorong untuk diimplementasikan dalam seluruh segi kehidupan.
Dengan demikian, kemampuan pengawas untuk memilah dan
memilih tindakan yang dapat mendatangkan kebaikan atau
keburukan jelas merupakan akibat dari kemampuan seseorang
dalam menjaga integritas dirinya, serta menjaga kematangan dan
kebebasan etika dan kedalaman spiritualnya.

Nilai ini sangat konsisten dengan arus besar perubahan manajemen
pemerintahan

saat

ini.

Dengan

dipraktikkannya

manajemen

pemerintahan berbasis kinerja, nilai ini adalah nilai yang paling jelas
menunjukkan bahwa Deputi III berani menangkap dan menghidupi
dirinya dengan spirit kewirausahaan. Dengan demikian, esensi
Deputi III memiliki misi untuk dapat memberi manfaat/nilai tambah
kepada

stakeholders, auditan dan

pengguna

jasa,

menjadi

terbenarkan secara konsekuen.
Pada mulanya,

seluruh jasa audit tercipta

karena adanya

permintaan para pengguna, karena ketidakmampuan pengguna
dalam menguasai rentang kendali manajemen organisasinya atau
untuk meyakini tidak ada informasi yang asimetris antara dirinya
dengan agen yang dipercayainya untuk mengelola organisasinya.
Jadi kalau penyebab tersebut tidak ada, maka sebenarnya, baik
jasa auditor maupun lembaga audit, tidak perlu ada.
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Oleh karena itu, dengan nilai orientasi pada pengguna, Deputi III
berusaha meyakinkan dirinya bahwa alasan paling bermanfaat
tentang keberadaannya adalah bahwa ia memang diperlukan.
Legitimasi memang mutlak dalam organisasi, tetapi legitimasi yang
dijalankan tanpa manfaat tak lain merupakan legitimasi atas
pemborosan sumber daya. Jadi, jika APIP hendak konsekuen
dengan niat menghilangkan inefisiensi, secara rasional, tolok ukur
efisiensinya mestinya adalah sejauh mana biaya audit yang
dibelanjakan terbenarkan oleh penerimaan auditan/pengguna atas
manfaat hasil audit, yang diwujudkan dalam tindak lanjut hasil
pengawasan.

Nilai

nurani

dan

akal

sehat

adalah

nilai

untuk

bertindak

proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang
berlebihan untuk memberikan informasi yang sensasional tanpa
melunakkan metode pengawasannya.
Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor
ditantang untuk menerapkan etika pengawasan pada tahapnya
yang tertinggi, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk
menaati peraturan dan sikap mengukuhi kebenaran bagi orang
banyak sebagai kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang
timpang akan mengekalkan tirani mayoritas.
Auditor yang berintegritas mestinya mampu mengandalkan suara
nurani dan akal sehat. Nurani merupakan sumber pertimbangan
kebaikan etika dalam tahapnya yang tertinggi. Dengan platform
etika seperti ini, jika memang pengawas intern konsisten dan
konsekuen hendak mentransformasikan manajemen pemerintahan
ke arah manajemen yang disemangati oleh kewirausahaan, bukan
tidak mungkin pengawas harus berani mengutamakan esensi
kinerja daripada kepatuhan hukum, jika ternyata justru hukum
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tersebutlah yang tidak sejalan dengan pencapaian kinerja yang
optimal.
Jadi, nurani dan akal sehat adalah sumber nilai yang akan
menempatkan Deputi III sebagai pengawas internal yang pantas
mengukuhi visi sebagai transformator manajemen pemerintahan.
Ketika inovasi dan kinerja dituntut dari suatu manajemen, maka
perlu diterapkan keluwesan dengan prinsip let the managers
manage.

Independensi adalah nilai yang tak dapat ditawar. Ada salah kaprah
yang mengatakan bahwa pengawas intern tidak dapat independen.
Mengambil contoh dari praktek di Amerika Serikat, karena berada
dalam lingkungan pemerintahan yang sarat dengan peraturan dan
persaingan politis, mekanisme cek dan cek ulang antara parlemen
dan eksekutif memang mengharuskan nilai independensi tetap
dianut oleh internal auditor, maka dinyatakan dalam UndangUndang tentang Inspectorate General, bahwa Inspectorate General
(IG) harus menyajikan laporannya baik kepada Pimpinan Eksekutif
maupun kepada Parlemen sekaligus.
Deputi III mengambil sikap sesuai dengan perkembangan IG di
atas. Selain memberikan laporannya langsung kepada para
pemimpin lembaga eksekutif, Deputi III atau BPKP pun tidak dapat
mengelak dari kewajiban untuk memaparkan hasil pengawasannya
kepada DPR manakala diminta, tentunya dengan memperhatikan
kaitannya dengan aspek kode etik profesi. Dengan demikian jelas
bahwa penyajian yang dua arah ini mengharuskan Deputi III
mengambil sikap independen.
Terlepas dari arah pertanggungjawaban di atas, independensi
mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan.
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Mungkin secara organisatoris keberadaan BPKP di bawah Presiden
sehingga tak akan pernah menjadikannya independen terhadap
Presiden. Namun, ketika secara partisipatoris menentukan agenda
pengawasan sesuai dengan kebutuhan Presiden, maka terhadap
apapun yang diawasi oleh Deputi III, sikap independensi secara
faktual dapat dilaksanakan.

Responsibel adalah sikap seorang yang

mengakui adanya

tanggung jawab yang bermula pada dirinya (obligation to act). Ini
adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari
proses good governance. Dengan adanya kejelasan tanggung
jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan
kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya, responsibilitas
akan

membimbing seseorang

untuk menuntaskan

tanggung

jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to answer).
Sebagai pengawas internal, responsibilitas adalah nilai yang
memungkinkan seluruh staf Deputi III mengidentifikasikan dirinya
sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan,
yaitu untuk bersama-sama dengan manajemen mengupayakan
pencapaian tujuan manajemen. Tersamar di sini bahwa BPKP atau
Deputi III adalah mitra, yang turut memahami dan berniat
menanggung responsibilitas manajemen pemerintahan, khususnya
dalam menciptakan proses good governance, meningkatkan
pelayanan publik dan menciptakan iklim manajemen yang terbebas
dari praktik KKN.
2) Faktor-faktor kunci keberhasilan.
Faktor – faktor penentu keberhasilan yang bisa diandalkan pada
Deputi III:
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a) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang jumlahnya
memadai
Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah
yang baik, pelayanan publik yang memuaskan masyarakat, dan
pemberantasan KKN, Deputi III dan Perwakilan BPKP perlu
didukung jumlah SDM yang memadai untuk melayani pemda di
seluruh Indonesia.
b) Adanya SDM yang memiliki kompetensi yang memadai.
Untuk memberikan pelayanan yang profesional di bidang
pengawasan

maka

perlu

didukung

SDM

yang

memiliki

kompetensi berupa keahlian (knowledge), ketrampilan (skill),
dan sikap yang baik (attitude).
c) Adanya kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau
seluruh Pemerintah Daerah
Kantor Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia yang didukung
sarana dan prasarana kerja yang memadai telah terbukti dapat
melayani kebutuhan Pemda di masing masing daerah
d) Adanya kepercayaan dari Pemerintah
Banyak Pemerintah Daerah yang menaruh kepercayaan
kepada BPKP (Deputi III dan Perwakilan BPKP) sebagai
internal

auditor

untuk

memberikan

nilai

tambah

dan

memperbaiki kegiatan organisasi untuk mencapai tujuannya
melalui pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,
proses tatakelola..
e) Adanya

kemampuan

menanggapi

kebutuhan

manajemen

Pemerintah Daerah dan segera menjalin kerjasama dengan
Pemerintah Daerah secara interaktif.
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f)

Adanya

kemampuan

merespon

kebutuhan

manajemen

Pemerintah Daerah yang responsif.
1.2 Struktur organisasi
Untuk

dapat

menjalankan

tugas

yang

telah

dibebankan,

Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membawahi
beberapa direktorat sebagai berikut:
a.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I

b.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II

c.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Wilayah I meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, wilayah II meliputi
wilayah Jawa dan Bali, serta wilayah III meliputi wilayah Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua.
Tugas direktorat adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis
pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian
pengawasan terhadap APBD, pengurusan barang milik/kekayaan daerah,
dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau
lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan
kegiatan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di
bidang penyelenggaraan keuangan daerah.
Fungsi direktorat-direktorat adalah sebagai berikut:
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang
penyelenggaraan keuangan daerah;
Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan
teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah
terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
Penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

dan

pengendalian

pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah,
pengurusan barang milik/kekayaan daerah, serta penyelenggaraan
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tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di
bidang penyelenggaraan keuangan daerah;
Pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

di

bidang

penyelenggaraan keuangan daerah;
Evaluasi kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan
daerah;
Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 di atas di
lingkungan BPKP dan APIP lainnya.
Untuk menunjang tugas dan fungsinya,Deputi IIIdidukung oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Perbantuan IV yang merupakan perbantuan dari Biro
Umum dengan tugas mengkoordinasi kegiatan Tata Usaha Deputi III.
Struktur organisasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Untuk ke depan, Deputi III telah melakukan kajian internal tentang perubahan
Struktur Organisasi kedeputian III yang lebih sesuai dengan kebutuhan
penugasan pengawasan ke depan sesuai dengan mandat BPKP dalam
Perpres 192 Tahun 2014. Perubahan tersebut menekankan pada pembagian
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substansi pengawasan yang diampu masing-masing direktorat. Rancangan
Struktur Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Subditwas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah

Subdit Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah
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Subditwas Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Desa
Subdit Pembinaan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Daerah

Subdit Analisis dan Evaluasi Hasil
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK
2.1

VISI
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya
mandat baru sesuai PP No. 60 Tahun 2008, Perpres 192 Tahun 2014 tentang
BPKP, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP cq Deputi III
menegaskan jatidirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP cq
Deputi III dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi
Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan
solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP cq
Deputi III tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas
keuangan daerah yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin
dicapai Deputi III yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan
Deputi III kepada stakeholdersnya. Komitmen tersebut selanjutnya
dituangkan dalam pernyataan Visi Deputi III sebagai berikut:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional”

Dari visi BPKP tersebut, diturunkan visi Deputi III sebagai berikut:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Daerah”
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Dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci
sebagai berikut :
a. Auditor Internal Pemerintah RI
Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu
audit intern dan auditor pemerintah RI.
1) Audit intern
Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada
definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu
“an independent, objective assurance and consulting activity designed
to add value and improve an organization’s operations. It helps an
organization accomplish its objectives by bringing a systematic,
disciplined

j

to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control,
and governance processes
Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam
melaksanakan

pengawasan

intern

yaitu

sebagai

pemberi

jasa

assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya,
pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy
yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,
pengendalian dan proses governance.
2) Auditor Pemerintah RI
Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam
bingkai Negara

Kesatuan

Republik Indonesia.

Sebagai Auditor

Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang
difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta
lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui
suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas
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b. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor
internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek
produk
1) Profesionalisme SDM
Sumber

daya

Manusia

(SDM)

BPKP

wajib

menerapkan

due

professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan
dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut
biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi
BPKP sebagai organisasi profesi.
2) Kewenangan dan kapabilitas organisasi
Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di pemerintah
daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan
obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi
profesi pengawasan
3) Leverage rekomendasi hasil pengawasan
Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa
informasi

assurance

dan/atau

consultancy.

Informasi

assurance

memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata
kelola

pemerintahan

atas

seluruh

pembangunan telah dijalankan
kebijakan

atau

instrumen

program-program

sesuai dengan

operasional

prioritas

standar, aturan,

manajemen

risiko

dan

governance lainnya.
Informasi

consultancy

berwujud

rekomendasi

tentang

perbaikan

manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses governance
dalam penyelenggaraan pemerintahandan program pembangunan.
Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis tersebut harus
sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang
cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan
program pembangunan.
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c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah
Pengawasan BPKP dilakukan untuk

yang mengemuka dalam hal

pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan daerah demi menuju
terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional.
2.2 Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang
harus dihadapi oleh segenap jajaran Deputi III. Sebagai bentuk nyata dari
visi tersebut, ditetapkanlah tiga misi Deputi III yang menggambarkan hal-hal
yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat
pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.
Ketiga misi Deputi III yang pencapaiannya diagendakan dalam tahun 20152019 adalah :

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
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Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran Deputi III yang melaksanakan
pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan
daerah, dan dilakukan untuk membantu Kepala Daerah selaku stakeholder
dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. Dalam misi
ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Deputi III, baik dalam
aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, revieu,
maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi,
bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, dan pengembangan sistem.
Mandat Deputi III sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan daerah
semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 49 ayat
(2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan
yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian
negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan
pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral
diharapkan

dapat

komprehensif

memberikan

atas

pelaksanaan

informasi

yang bersifat makro

program/kegiatan

pemerintah

dan
pusat

maupun daerah, sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau
penentuan kebijakan.
Misi ini juga merupakan perwujudan dari keinginan mulia kelembagaan
untuk

menjadi katalisator

pembaruan manajemen pemerintahan,

yaitu

sebagai pihak yang senantiasa menjadi inisiator dan inovator

yang

memberikan kontribusi untuk terciptanya pemerintahan yang baik

(good

governance).
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Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
disebutkan bahwa Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan
rumah tangga desa yang bersangkutan. Desa berwenang mengurus
keuangannya sendiri, yang diwujudkan dengan diwajibkannya desa untuk
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengelola
aset

milik

desa,

dan

berwenang

membentuk

kelembagaan

untuk

menangani masalah keuangan desa. Sejalan dengan dinamika yang terjadi,
Deputi III BPKP menyikapinya dengan

mempersiapkan SDM dan

perangkat

keuangan

untuk

mengawal

pengelolaan

desa

tersebut.

Diharapkan dengan adanya pengawalan ini, akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa dapat dioptimalkan.
2.

BPKP adalah pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 PP 60 tahun 2008 dalam hal
melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP untuk memperkuat dan
menunjang efektifitas sistem pengendalian intern.
Misi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja
Pemerintah

Daerah,

sehingga

perlu

juga

dipastikan

efektivitas

penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah di daerah.
Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunan
pedoman-pedoman terkait SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis)
yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansi
pemerintah daerah. Pedoman tersebut selanjutnya disosialisasikan agar
diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Selain itu,
kegiatan penyusunan modul dan penyelenggaraan diklat SPIP menjadi
kegiatan penting untuk membentuk personil yang memahami seluk beluk
SPIP dan kompeten untuk menerapkan SPIP di instansi masing-masing.
Pada tahap penerapan SPIP, perlu dilakukan

pembimbingan dan

memberikan konsultansi kepada seluruh instansi pemerintah daerah.
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3.

Salah satu unsur SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian mewajibkan setiap
pimpinan

instansi

pemerintah

untuk

membentuk

dan

memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.
Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang
efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern
diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
2.3 Tujuan
Tujuan merupakan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam
penetapan tujuan-tujuan strategis, Deputi III mengadopsi konsep Balanced
Scorecard (BSC) dengan

beberapa modifikasi disesuaikan

dengan

karakteristik organisasi publik, yaitu memodifikasi Perspektif Keuangan
menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan
menjadi

Perspektif

menggunakan

Manfaat

pendekatan

Bagi
strategi

Auditan/Pengguna
berimbang

Jasa.

(balanced

Dengan

scorecard)

tersebut maka tujuan-tujuan utama diseimbangkan dengan tujuan-tujuan
pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.
Keterkaitan antara tujuan-tujuan strategis tersebut digambarkan dalam peta
strategi yang berisi sekumpulan tujuan strategis yang saling terkait dan
koheren serta mempunyai hubungan sebab – akibat (causal relationship).
Peta strategis tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya
strategis dan menjadi roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi
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dan tujuannya dengan menggunakan empat perspektif yaitu: Manfaat bagi
Stakeholder, Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa, Proses Internal, dan
Pertumbuhan dan Pembelajaran.
Perspektif Manfaat bagi Stakeholder menjelaskan manfaat/nilai tambah
yang dapat diberikan kepada stakeholder dari penugasan-penugasan yang
dilakukan oleh Deputi III. Tujuan utama Deputi III tercermin dalam tujuantujuan strategis yang terdapat pada perspektif Manfaat bagi Stakeholder
yaitu:
TUJUAN
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif.
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
yang Profesional dan Kompeten

Tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui keberhasilan Deputi III
memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa yang diwujudkan
dengan

efektivitas

rekomendasi

hasil

kerja

Deputi

III,

kepuasan

auditan/pengguna jasa, dan meningkatnya permintaan jasa. Rekomendasi
hasil kerja Deputi III yang ditindaklanjuti dan meningkatnya permintaan jasa
mengindikasikan bahwa auditan maupun pengguna jasa puas dengan hasil
kerja Deputi III. Tindak lanjut rekomendasi hasil kerja Deputi III mendorong
tercapainya tujuan strategis dalam perspektif manfaat bagi Stakeholder.
Standar pelaksanaan tugas sangat diperlukan terutama untuk menjamin
produk jasa yang berkualitas dan memenuhi harapan auditan maupun
pengguna jasa. Keberadaan standar memberikan pemahaman yang sama
tentang apa dan bagaimana jasa disampaikan kepada auditan maupun
pengguna

jasa.

Untuk

menjamin

kualitas

yang

sesuai

dengan

perkembangan aturan terkait dengan auditan, pengguna jasa maupun intern
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Deputi III, standar yang ditetapkan harus selalu mengikuti perkembangan
aturan yang terkini.
Tercapainya tujuan strategis tersebut, tidak lepas dari fungsi Unit Kerja
Pendukung (Supporting Unit) dalam memberikan fasilitasi dan mempercepat
proses operasional Deputi III. Kebutuhan akan ketepatan perencanaan,
jaminan ketersediaan anggaran, kecukupan sarana dan prasarana serta
keberhasilan peran bantuan hukum dan kehumasan menjadi penting
mengingat sifat penugasan Deputi III yang strategis.
Dengan demikian, secara umum dapat diikhtisarkan bahwa keberhasilan
Deputi III dalam mengelola SDM, menyediakan sistem informasi yang
memadai dan mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong
terwujudnya proses internal pemberian jasa yang memenuhi ekspektasi
auditan

maupun

pengguna

jasa.

Selanjutnya,

keberhasilan

dalam

memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa akan mendorong
terwujudnya manfaat bagi stakeholder dan memperbesar serta memperluas
peran Deputi III sebagai auditor Presiden yang proaktif.
2.4 Sasaran Strategis
Sasaran

strategis

merupakan

ukuran

pencapaian

dari

tujuan

dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah
ditetapkan.
SASARAN
1.1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan daerah
2.1 Meningkatnya maturitas SPIP
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TARGET
NO

SASARAN

INDIKATOR HASIL
Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

1.1

Meningkatnya
kualitas
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
pembangunan
daerah

Indeks
Akuntabilitas Skala 1-5
Pengelolaan
Keuangan
dan Pembangunan Dalam
Nawacita

1

1

2

2

3

2.1

Meningkatnyam
aturitas SPIP

Maturitas
Pemerintah
(Level 3)

SPIP % (Pemda
Provinsi yang
mencapai
maturitas
level
3/Pemda
yang dibina

10

25

50

75

85

Maturitas
SPIP % (Pemda
Pemerintah
yang
Kabupaten/Kota (Level 3) mencapai
maturitas
level
3/Pemda
yang dibina

5

10

35

55

70

Kapabilitas
Pemerintah
(Level 3)

APIP Persentase
Provinsi

5

20

35

65

82

Kapabilitas
APIP Persentase
Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)

5

10

35

65

85

3.1

Meningkatnya
Kapabilitas
Intern
Pemerintah
K/L/Pemda
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BAB III
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan penyusunan program dan kegiatan di Deputi III mengacu
kepada aturan perundangan yang mendasari tugas dan fungsi BPKP, penugasan
RPJMN 2015-2019 yang menjadi porsi BPKP serta mempertimbangkan potensi
BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
3.1 ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan yang ditetapkan

mengarah pada peningkatan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan pengawasan. Arah kebijakan menyesuaikan
dengan dinamika dan prioritas kebutuhan stakeholders khususnya presiden
dan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah serta isu-isu strategis
pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Kebijakan pengawasan diarahkan pada empat fokus pengawasan BPKP,
meliputi pengawalan pembangunan daerah, peningkatan ruang fiscal
daerah, pengamanan asset daerah serta peningkatan sistem tata kelola
(good governance system).
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendekatan penyusunan program dan kegiatan pengawasan mengacu
pada strategi pengawasan. Program dan kegiatan merupakan wujud nyata
strategi pengawasan. Program dan kegiatan adalah aktivitas-aktivitas yang
dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sasaran.
Program yang dirancang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014.
Program dan kegiatan yang disusun, juga menggambarkan domain Deputi
III dalam pengawasan akuntabilitas keuangan daerah yang dikelompokkan
dalam empat fokus pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan daerah,
peningkatan

ruang

fiskal

daerah,

pengamanan

peningkatan sistem tatakelola pemerintahan daerah.
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aset

daerah,

dan

Rancangan

Program

dan

Kegiatan

pengawasan

diarahkan

untuk

mewujudkan sasaran program dan Kegiatan. Capaian sasaran program dan
Kegiatan akan mendukung capaian sasaran strategis. Sasaran program dan
Kegiatan untuk masing-masing capaian sasaran strategis disajikan pada
Tabel berikut

No

Sasaran Program

Indikator
Program

Kinerja Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

I
1.1 Perbaikan pengelolaan
program
strategis/Program
Prioritas
Nasional/Daerah

1

Persentase perbaikan
tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
Pengelolaan program
strategis

%

40

45

50

55

60

1.2 Perbaikan pengelolaan
Keuangan
Negara/Daerah

1

Persentase perbaikan
tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah

%

40

45

50

55

60

2.1 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP
Daerah

1

Penerapan Unsur SPIP
Pemda secara
memadai

%

50

65

75

90

100

3.1 Meningkatnya
Kapabilitas
Pengawasan Intern
K/L/P

1

Persentase Tingkat
Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi
(Level 3)

%

5

25

45

65

82
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No

Sasaran Program

Indikator
Program
2

Kinerja Satuan

Persentase Tingkat
Kapabilitas APIP
Pemerintah Kabupaten/
Kota(Level 3)

%

2015

2016

2017

2018

2019

5

25

45

65

85

Sasaran Kegiatan yang mendukung sasaran program disajikan pada Tabel
berikut:
TABEL 3.2
SASARAN KEGIATAN DEPUTI 3

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Program

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

I
1.

Tersedianya informasi
hasil
pengawasan
dalam
mencapai
perbaikan
tatakelola,
perbaikan
sistem
pengendalian
intern
pengelolaan keuangan
negara,
dan
peningkatan kapabilitas
APIP
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1

Rekomendasi Hasil
Pengawasan

Rek

24

24

24

24

24

2

Rekomendasi
Perbaikan
Penyelenggaraan
SPIP Pemda

Rek

8

8

8

8

8

3

Rekomendasi
Pembinaan
Kapaiblitas APIP

Rek

4

4

4

4

4

4

Rekomendasi
Perbaikan
Penyelenggaraan
SPIP

%

5

5

5

5

5

Untuk mencapai sasaran program dan sasaran Kegiatan diidentifikasi
beberapa kegiatan pada masing-masing fokus pengawasan sebagai berikut:

Berdasarkan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam
nawacita

yaitu

membangun

Indonesia

dari

pinggiran

dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, maka
pemerintah menitikberatkan pembangunan daerah dan desa dengan
menyalurkan dana ke daerah dan desa. Oleh karena itu, Deputi III
berkewajiban

untuk

pembangunan

mengawal

daerah

dan

pengelolaan

desa

agar

keuangan

dapat

dan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Program utama dalam pengawalan pembangunan
daerah

adalah

pengawalan

pembangunan

bidang

infrastruktur

kesehatan, pendidikan, dan kemaritiman. Kegiatan yang mendukung
program tersebut antara lain:
1) Bidang infrastruktur:
-

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda

-

Evaluasi Perencanaan Pembangunan

-

Pengawalan Pengadaan Barang Jasa /Probity Audit

-

Pemantauan Kegiatan Prioritas Kawasan Perbatasan (BNPP)

-

Pengawasan berdasarkan Permintaan Stakeholder

-

Pengawasan Dana Transfer (DAK Infrastruktur)

2) Bidang Kesehatan:
-

Audit kinerja bidang pelayanan Pemda bidang kesehatan

-

Pengawasan Program Pemberantasan Penyakit Menular

3) Bidang Pendidikan:
-

Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan

-

Pengawasan Dana Transfer (DAK Pendidikan)

4) Bidang Kemaritiman
-

Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kemaritiman

5) Bidang ekonomi
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-

Pengawasan Program Lintas Sektoral – KEK

-

Pengawasan Program Lintas Sektoral – Ekonomi Lokal

Peningkatan ruang fiskal mengandung arti bahwa daerah memiliki
anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan daerah
berdasarkan inisiatif dari daerah. Sampai saat ini, rata-rata persentase
PAD sebagai sumber pendapatan daerah masih relatif kecil, yaitu
berkisar 25% untuk pemerintah provinsi dan 15% untuk pemerintah
kabupaten/kota. Untuk itu Deputi III menyusun program pengawasan
kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD). Saat ini Deputi III
telah menyusun Grand Design Pengawasan terhadap OPAD 2015-2019
yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pengawasan
OPAD setiap tahun oleh Perwakilan BPKP.

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengawasan atas
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kegiatan yang dilakukan
terkait pengamanan asset adalah pendampingan/asistensi pengelolaan
asset daerah.

Peningkatan sistem tatakelola pemerintahan daerah
Sistem tatakelola pemerintahan daerah sangat mendukung tercapainya
tujuan pembangunan daerah.Kondisi tatakelola pemerintah daerah saat
ini masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini nampak dari masih
sedikitnya jumlah pemda yang mendapat opini WTP dari BPK dan
rendahnya penyerapan anggaran yang menyebabkan tingginya SILPA
Daerah. Di sisi lain jumlah dana yang dikelola Pemda dari tahun ke
tahun semakin besar, dan pemda dituntut untuk menerapkan sistem
akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Memperhatikan
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kondisi

tersebut, Deputi III melakukan pengawalan tatakelola pemerintahan
daerah melalui program antara lain sebagai berikut:
1)

Perbaikan penyelenggaraan SPIP
Evaluasi SAKIP
Penguatan Efektivitas SPIP
Pengawasan Assurance SPIP
Bimtek Maturitas SPIP

2)

Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern
Peningkatan kapabilitas APIP

3)

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK
Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan empat fokus
pengawasan merupakan perwujudan dari strategi pengawasan.Program dan
kegiatan

yang

diidentifikasi

dalam

fokus

pengawasan

pengawalan

pembangunan, pengamanan asset dan peningkatan ruang fiskal adalah
langkah nyata strategi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan daerah.
Strategi peningkatan penyelenggaraan SPIP didukung dengan program dan
kegiatan yang termasuk dalam fokus pengawasan peningkatan sistem
tatakelola pemerintah daerah yang meliputi perbaikan penyelenggaraan
SPIP dan pengelolaan keuangan daerah.
Strategi peningkatan kapabilitas APIP didukung oleh program dan kegiatan
yang teridentifikasi dalam fokus pengawasan peningkatan sistem tata kelola
pemerintahan, yaitu pembinaan kapabilitas pengawasan intern.

3.3 PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN
Keberhasilan penerapan Rencana Strategis tergantung pada kemampuan
mengelola data kinerja.Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi
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oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program.
Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi,
Rencana Strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masingmasing Program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat
perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masingmasing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut:
TABEL 3.3 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
No
1.

Uraian Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Daerah dan Pembinaan SPIP Daerah

Penanggungjawab
Keuangan

D III

Tabel 3.4 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
No

Tema Pengawasan

I.

Pengawalan Pembangunan Nasional

Dit.

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
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- Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kemaritiman

3.1

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda

3.1

- Pengawasan Permintaan Stakeholder

3.1

Perencanaan Pembangunan

3.1

- Probity Audit

3.1

- Pengawasan Program Lintas Sektoral – KEK

3.2

- Pengawasan Program Lintas Sektoral – Ekonomi Lokal

3.2

- Pengawasan Dana Transfer (infrastruktur)

3.2

- Pengawasan Big Spender

3.2

- Pengawasan Pinjaman Daerah

3.2

- Pengawasan Kerjasama Daerah

3.2

- Kajian Current Issue

3.2

- Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda

3.3

- Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga

3.3

Bidang Polhukam dan PMK

II.

Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan

3.1

Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan

3.1

Pemantauan Kegiatan Prioritas Kawasan Perbatasan (BNPP)

3.1

Pengawasan Program Lintas Sektoral – PPM

3.2

Peningkatan Ruang Fiskal
- Pengawasan Penerimaan Daerah (OPAD)

III.

Pengamanan Aset

IV.

Governance System
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3.2

Evaluasi SAKIP

3.1

Peningkatan Kapabilitas APIP

3.1

Penguatan efektivitas SPIP

3.2

Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah KPK-BPKP

3.2

Bimtek Maturity Level SPIP pada 2 K/L

3.2

Peningkatan Kualitas LKPD
- Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan
Pemda
- Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK
- Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual
- Bimtek Reviu RKA
- Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD
- Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
- Evaluasi data Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Kajian Current Issues
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3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

3.4. KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN
Perwujudan visi dan misi yang didukung dengan sasaran, program dan
kegiatan tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya
tersebut antara lain adalah anggaran. Kerangka pendanaan dihitung berdasarkan
prediksi kegiatan Deputi 3 lima tahun ke depan dan mengacu pada kerangka
pendanaan Renstra BPKP lima tahun ke depan. Perkiraan pendanaan Deputi 3
lima tahun ke depan disajikan pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5
PERKIRAAN PENDANAAN
No.

Program

2015

2016

2017

2018

2019

milyar (Rp)
1

Pembinaan
Administrasi

1,250

1,282

1,314

1,346

1,379

5,549

6,470

6,755

7,092

7,447

dan

Pengelolaan
Perlengkapan

serta

Pembayaran
Gaji/Tunjangan BPKP
2

Pengendalian/Pelaksan
aan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Instansi
Daerah
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SPI

Pemerintah

BAB IV
PENUTUP
Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Deputi III yang wajib
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan perwakilan BPKP
diseluruh Indonesia agar keberadaan Deputi III dapat membantu pemerintah
daerah mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang baik
dalam rangka menuju suatu pemerintahan yang bersih. Tujuan tersebut tidak
semata untuk kepentingan Deputi III sendiri, namun untuk kepentingan yang
lebih

luas,

yaitu

kepentingan

pemerintah/presiden

dalam

melaksanakan

pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Deputi III sebagai unit kerja BPKP turut berkewajiban untuk mengawal
pencapaian keberhasilan pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk
mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan
tingkat

kemiskinan,

menurunkan

tingkat

pengangguran,

menurunkan

kesenjangan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat
terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemanfaatan sumber daya.
Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Deputi Bidang
Pengawasan

Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah

untuk

bersama-sama

melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana
Strategis ini.

Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu

diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan
bahwa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah atau
BPKP mampu memenuhi harapan stakeholders.
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