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KATA PENGANTAR 
 

Sebagai manusia, kita tentu memiliki cita-

cita dalam hidup. Cita-cita inilah yang 

menggerakkan aksi kita mencapai tujuan 

hidup. Sama halnya dengan organisasi. 

Organisasi mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan tersebut membutuhkan 

perencanaan yang matang, baik untuk 

jangka pendek, menengah, maupun 

jangka panjang. Perencanaan yang 

berorientasi pada hasil dan manfaat yang 

ingin dicapai. Untuk itulah, pencapaian tujuan organisasi membutuhkan Strategic 

Planning/Rencana Strategis untuk perencanaan jangka menengah. 
Berkaca pada Visi BPKP, yaitu menjadi “Auditor Internal Pemerintah Berkelas 

Dunia dan Trusted Advisor untuk Meningkatkan Good Governance di Sektor 

Publik”, hal inilah yang menggerakkan kami, dalam satu langkah yang pasti, melayani 

seluruh stakeholders kami di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan standar kualitas 

pengawasan terbaik. 

Dengan tujuan tersebut, kami menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebagai tindak lanjut Renstra 

BPKP 2020-2024 sebagai perwujudan visi dan misi BPKP pada tingkat nasional di 

daerah. Renstra ini merupakan upaya untuk menciptakan pengawasan dalam 

program pembangunan dan keuangan nasional dan daerah. Diharapkan nantinya, 

pengawasan baik dalam sektor pembangunan dan keuangan nasional maupun di 

daerah dapat terintegrasi dengan baik. Dengan adanya sistem yang sudah 

terintegrasi, diharapkan terkumpulnya informasi yang valid untuk kebijakan 

pembangunan dan keuangan nasional dan daerah. 
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Renstra ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan tahunan 

dalam pengembangan standar kualitas individu dan Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Utara sebagai standar keberhasilan organisasi. 

Kami menyadari, perubahan adalah pasti. Oleh karena itu, untuk mencapai 

output dan outcome terbaik, Renstra ini dapat direviu secara berkelanjutan guna 

menghadapi dinamika di masa depan. Dengan demikian, pengembangan manajemen 

kinerja pengawasan harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman.  

BPKP Sulut: Torang Bisa! 
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GLOSARIUM 

 

Istilah Definisi 
Akuntabilitas Kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja 
dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan 
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. 
Akuntabilitas juga memiliki beberapa dimensi yaitu: 
Transparency, Liability, Controllability, Responsibility, 
Responsiveness (Koppel, 2005) 

Barang Milik Negara (BMN) semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah 

Indeks EPK Suatu alat ukur untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi 
(EPK) yang terdiri dari tiga pendekatan utama. 

Indeks Manajemen Risiko Suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat 
kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/D. 

Indikator Kinerja Kegiatan Ukuran keberhasilan pencapaian kegiatan yang menjadi tanggung 
jawab Eselon II 

Indikator Kinerja Program Ukuran keberhasilan pencapaian program yang menjadi 
tanggung jawab Eselon I 

Indikator Kinerja Utama Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi tanggung 
jawab Kepala/Menteri 

Misi Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi 
Pengawasan edukatif Kegiatan pengawasan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis 

program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat 
pemerintahan dan badan-badan lainnya 

Pengawasan preventif Kegiatan pengawasan sebagai salah satu upaya dalam mencegah 
dan mendeteksi (prevention and detection) penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan negara/ daerah 

Pengawasan represif Kegiatan pengawasan sebagai salah satu upaya dalam 
menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan 
keuangan negara/daerah 

Risiko Kemungkinan kejadian di masa mendatang yang mempengaruhi 
pencapaian tujuan 

Tata Kelola (governance) Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang 
memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan 
suatu organisasi 

Visi Kondisi yang ingin dicapai di akhir masa perencanaan 

*) Glosarium berupa definisi singkat istilah-istilah penting yang tersaji di dalam Renstra 
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BAB I 

      PENDAHULUAN 

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 15 ayat (1), Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan 

Rencana Strategis (Renstra) BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 

2020 tanggal 28 Mei 2020. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

BPKP yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). Teknis penyusunan Renstra ini berpedoman pada 

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024. 

Renstra BPKP tersebut harus menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengawasan di seluruh unit kerja BPKP pada 

periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Meskipun demikian, setiap unit kerja, 

terutama unit kerja perwakilan menghadapi tantangan yang spesifik dan berbeda 

antara satu sama lain, sedangkan strategi yang tertuang di dalam Renstra BPKP 

masih bersifat generik. Oleh karena itu, dalam penerapan strategi pengawasan, 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara perlu menyesuaikan strategi dengan 

mempertimbangkan tantangan-tantangan pengawasan yang ada di Provinsi Sulawesi 

Utara agar pelaksanaan strategi berjalan lebih efektif dan efisien.  

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyusun Renstra Perwakilan 

sebagai media untuk menyajikan penjelasan sasaran kegiatan perwakilan, tantangan 

yang dihadapi, dan strategi yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara. Selain itu, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga dapat 

digunakan sebagai dasar dan panduan pelaksanaan pengawasan di lingkungan 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian, pelaksanaan 

pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan secara 
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efektif dan fleksibel dengan tetap mengindahkan strategi acuan dalam Renstra BPKP 

Tahun 2020-2024. 

I.1 Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

Sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor                        

5 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka sebagai instansi vertikal BPKP di 

daerah, tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah melaksanakan 

pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara mempunyai 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 pemerintah daerah; 

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah 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 (BUMN), badan-badan lain yang 

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang 

diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance (GCG) dan laporan 

akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat 

kepentingan pemerintah, dan BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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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; 

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta 

pengendalian mutu pengawasan; 

11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. 

I.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi di Kantor Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari: 

1. Bagian Tata Usaha 

- Sub Bagian Umum 

- Sub Bagian Kepegawaian 

- Sub Bagian Keuangan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah 

Pusat (IPP) 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah (APD) 

4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN) 

5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi 

6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta 

Pembinaan APIP (P3APIP) 

Secara grafis, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

tersaji sebagai berikut: 
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Gambar  I.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 
 

I.3 Capaian Kinerja Periode Sebelumnya 

Pada periode Renstra Tahun 2015-2019, BPKP memiliki tiga Sasaran Strategis, 

yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional 

2. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada kementerian, 

lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (K/L/P/BU) dan program 

prioritas pembangunan nasional 

3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L/P/BU. 

Sesuai dengan kapasitasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah 
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melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. 

Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019, 

target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 adalah 

sebagai berikut: 

1. Target Sasaran Program 

Target Sasaran Program (outcome) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1 di bawah ini: 

Tabel I.1 Target Sasaran Program Tahun 2015-2019 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Outcome 

Satuan Target 
2015 

Target 
2016 

Target 
2017 

Target 
2018 

Target 
2019 

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

Persentase tindak lanjut 
hasil pengawasan 

% 35 40 45 50 55 

Peningkatan maturitas 
SPIP (level 3) 

% 0 0 0 0 10 

Peningkatan maturitas 
SPIP (level 2) 

% 10 13 15 17 20 

Peningkatan maturitas 
SPIP (level 1) 

% 90 87 85 83 70 

Peningkatan kapabilitas 
APIP (level 3) 

% 0 0 0 0 10 

Peningkatan kapabilitas 
APIP (level 2) 

% 10 13 15 17 20 

Peningkatan kapabilitas 
APIP (level 1) 

% 90 87 85 83 70 

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

Kepuasan layanan 
Bidang Tata Usaha 

Skala 
likert 

6 7 7 7 7 

3 Termanfaatkannya 
aset secara optimal 
dalam mencapai 
kepuasan layanan 
pegawai 

Kepuasan layanan 
penyediaan sarana 
prasarana 

Skala 
likert 

6 7 7 7 7 

 

2. Target Sasaran Kegiatan 

Target Sasaran Kegiatan (output) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2 di bawah ini: 

 



 

 

RENSTRA BPKP SULUT | 6  
 

Tabel I.2 Target Sasaran Kegiatan Tahun 2015-2019 

No
. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Output 

Satuan Target 
2015 

Target 
2016 

Target 
2017 

Target 
2018 

Target 
2019 

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

Rekomendasi hasil 
pengawasan 

Reko-
mendasi 

160 160 160 160 160 

Rekomendasi 
pembinaan 
penyelenggaraan 
SPIP 

Reko-
mendasi 

2 2 2 2 2 

Rekomendasi 
pembinaan kapabilitas 
APIP 

Reko-
mendasi 

2 2 2 2 2 

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

Laporan dukungan 
manajemen 
Perwakilan BPKP 

Laporan 60 60 60 60 60 

3 Termanfaatkannya aset 
secara optimal dalam 
mencapai kepuasan 
layanan pegawai 

Tersedianya sarana 
dan prasarana 
Perwakilan BPKP 

Unit 2 2 2 2 2 

 

Berdasarkan target kinerja tersebut, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

1. Capaian Sasaran Program 

Capaian Sasaran Program (outcome) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.3 di bawah ini: 

Tabel I.3 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2015-2019 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Outcome 

Satuan Target 
2019 

Realisasi Capaian 
(%) 

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

Persentase tindak 
lanjut hasil 
pengawasan 

% 55 59 107 

Peningkatan maturitas 
SPIP (level 3) 

% 10 88 875 

Peningkatan maturitas 
SPIP (level 2) 

% 20 13 63 

Peningkatan maturitas 
SPIP (level 1) 

% <70 0 100 
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Peningkatan 
kapabilitas APIP 
(level 3) 

% 10 44 438 

Peningkatan 
kapabilitas APIP 
(level 2) 

% 20 38 188 

Peningkatan 
kapabilitas APIP 
(level 1) 

% <70 19 73 

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

Kepuasan layanan 
Bidang Tata Usaha 

Skala 
likert 

7 8 114 

3 Termanfaatkannya aset secara 
optimal dalam mencapai kepuasan 
layanan pegawai 

Kepuasan layanan 
penyediaan sarana 
prasarana 

Skala 
likert  

7 8 114 

 

2. Capaian Sasaran Kegiatan 

Capaian Sasaran Program (output) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4 di bawah ini: 

Tabel I.4 Capaian Output Kegiatan Tahun 2015-2019 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Output 

Satuan Target 
2019 

Realisasi 
2019 

Capaian 
(%) 

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

Rekomendasi hasil 
pengawasan 

Reko-
mendasi 

160 163 102 

Rekomendasi 
pembinaan 
penyelenggaraan SPIP 

Reko-
mendasi 

2 35 1.750 

Rekomendasi 
pembinaan kapabilitas 
APIP 

Reko-
mendasi 

2 28 1.400 

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

Laporan dukungan 
manajemen Perwakilan 
BPKP 

Laporan 60 108 180 

3 Termanfaatkannya aset secara 
optimal dalam mencapai kepuasan 
layanan pegawai 

Tersedianya sarana dan 
prasarana Perwakilan 
BPKP 

Unit 2 54 2.700 
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Dari data di atas, secara umum Perwakilan BPKP Sulawesi Utara berhasil menacapai 

target kinerjanya. Faktor kunci ketercapaian kinerja Tahun 2015-2019 tersebut  adalah 

adanya koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders dan ketersediaan sumber 

daya yang cukup, khususnya tenaga auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara. 
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BAB II 

TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI 

 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP sebagai APIP 

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP 

menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian 

pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern.  

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam 

rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk 

melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan 

pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi 

masyarakat, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi berupa:  

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted 

Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik 

dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

Royong’. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan 

Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 

dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 

menyinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan misi: 

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dan pembangunan nasional; dan 

2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas. 
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Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP tersebut, ditetapkan tujuan untuk 

masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 

2024 yaitu: 

1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional; dan 

2. Terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat. 

 

Selanjutnya, masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam  

6 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target 

outcome yang akan dicapai. Keenam sasaran strategis beserta indikator-indikatornya 

masing-masing adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan 

daerah, yang diukur dengan tiga indikator berupa: 

a. Nilai Potensi Pendapatan Negara/Daerah yang Terealisasi: 

b. Nilai Belanja Negara/Daerah yang Efisien: dan  

c. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara. 

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional, yang diukur dengan empat indikator berupa: 

a. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target; 

b. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target; 

c. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target; dan  

d. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target. 

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha, yang 

diukur dengan indikator berupa jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan 

usaha yang baik. 

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi, 

yang diukur dengan 3 indikator berupa: 

a. Jumlah kementerian/lembaga (K/L) dengan efektivitas pengendalian korupsi 

(EPK) Baik; 

b. Jumlah pemerintah daerah (Pemda) dengan EPK Baik; dan  
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c. Jumlah badan usaha dengan EPK Baik. 

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern 

K/L/P/BU, yang diukur dengan tiga indikator berupa: 

a. Persentase APIP K/L/P dengan kapabilitas APIP ≥ Level 3; 

b. Persentase K/L/P dengan maturitas SPIP ≥ Level 3; dan  

c. Persentase K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3. 

6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas, yang diukur dengan tiga 

indikator berupa: 

a. IA-CM BPKP; 

b. Indeks kesehatan organisasi (IKO); dan  

c. Indikator nilai reformasi birokrasi.  

Di dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024, tujuan dan sasaran di atas 

dijabarkan ke dalam program dan sasaran program. selanjutnya, program dan 

sasaran program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sasaran kegiatan. 

II. 1 Kegiatan dan sasaran kegiatan pengawasan pembangunan 

 Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, terdapat penjabaran tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, khususnya pencapaian target kinerja 

pemerintah. Di dalam penjabaran tersebut ditentukan bahwa tujuan dan sasaran 

strategis merupakan tanggung jawab pimpinan kementerian/lembaga. Unit kerja 

eselon I bertanggung jawab atas program dan sasaran program, sedangkan unit kerja 

eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan. 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja 

setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau 

semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
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keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran kegiatan unit kerja Eselon II 

atau unit kerja mandiri memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan 

sasaran program. Sasaran kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung 

tercapainya sasaran program. 

Merujuk pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab perwakilan adalah kegiatan pengawasan pembangunan, dengan lima 

sasaran kegiatan, yaitu: 

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/ 

daerah;  

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional; 

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha; 

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi; 

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern 

K/L/P/BU. 

 

 

Penjelasan masing-masing sasaran kegiatan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan 

negara/daerah. 

Sesuai dengan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan 

dan pengeluaran negara/daerah, maka ditetapkan sasaran strategis pertama, 

yaitu: meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan 

negara dan daerah.  

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada tingkat perwakilan ditetapkan 

sasaran kegiatan berupa meningkatnya pengawasan pembangunan atas 

akuntabilitas keuangan negara dan daerah. 

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan 

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada setiap tahun pada periode 
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tahun 2020-2024 yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola 

memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari 

penyimpangan keuangan. 

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan enam indikator kinerja kegiatan (IKK), 

sebagai berikut:  

a. Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi; 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam 

merealisasikan penerimaan negara/daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai 

dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP. Indikator 

tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah kurang bayar (piutang) 

penerimaan negara/daerah yang dapat direalisasikan dari hasil pengawasan 

BPKP. 

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, PAD terdiri atas 4 jenis 

pendapatan, yaitu: 

1) Pendapatan pajak daerah; 

2) Pendapatan retribusi daerah;  

3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

4) Lain-lain PAD yang sah.  

Kondisi saat ini (baseline), PAD yang terealisasi di Provinsi Sulawesi Utara 

pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.380.156.622.193,55 dari 

anggaran yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 

Rp2.469.388.169.548,26. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator nilai optimalisasi penerimaan 

negara/daerah yang terealisasi dapat dilakukan antara lain melalui audit atas 

pendapatan pajak dan retribusi daerah. 

b. Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam 

menggali potensi penerimaan negara, lebih khusus lagi PAD secara optimal 
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dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan 

pengawasan BPKP.  

Indikator tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas tambahan 

potensi penerimaan negara dan PAD yang didapatkan dari hasil pengawasan 

BPKP. 

Khusus untuk PAD, selama ini umumnya Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi 

Utara dalam menetapkan potensi/target PAD hanya dengan menaikkan 

dengan persentase tertentu target PAD tahun anggaran sebelumnya. 

Kondisi saat ini (baseline), target PAD di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 

Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.380.156.622.193,55, dari anggaran tahun 

2018 adalah sebesar Rp2.469.388.169.548,26. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator dapat dilakukan antara lain 

melalui audit atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 

c. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam 

menjaga agar pengeluaran/belanja negara/daerah bisa efektif dan efisien serta 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kebutuhan 

dan standar biaya berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.  

Nilai belanja negara/daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan 

besarnya pengurangan/pengalihan nilai belanja yang direncanakan (belum 

direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Yang 

dimaksud dengan perencanaan tidak tepat, antara lain tidak berorientasi hasil, 

tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap 

pencapaian sasaran dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan 

rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator nilai efisiensi belanja 
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negara/daerah dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Evaluasi atas perencanaan dan penganggaran daerah; 

- Pendampingan reviu atas dokumen rencana kegiatan dan anggaran (RKA); 

- Reviu atas pengadaan barang dan jasa (PBJ), terutama pada tahap 

perencanaan; 

- Probity audit, terutama pada tahap perencanaan.  

d. Nilai penyelamatan keuangan negara. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa 

menyelamatkan (mengembalikan ke kas negara/daerah) atas pengeluaran/ 

belanja yang tidak sesuai dari ketentuan, dan menghindari terjadinya 

pengeluaran/belanja yang seharusnya tidak terjadi. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai temuan dari hasil pengawasan 

yang harus dikembalikan ke kas negara/daerah atas belanja yang sudah 

direalisasikan dan jumlah pengeluaran/belanja yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan. 

Kegiatan pengawasan atas nilai penyelamatan keuangan negara/daerah dapat 

dilakukan antara lain melalui: 

- Post audit atas kegiatan pengadaan barang dan jasa; 

- Audit klaim; 

- Audit penyesuaian harga; 

- Audit investigatif; 

- Audit penghitungan kerugian keuangan negara. 

e. Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa 

menyelamatkan (mengembalikan ke kas negara/daerah) atas pengeluaran/ 

belanja dana transfer yang tidak sesuai dari ketentuan dan menghindari 

terjadinya pengeluaran/belanja dana transfer yang seharusnya tidak terjadi. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai temuan dari hasil pengawasan 
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atas pengelolaan dana transfer yang harus dikembalikan ke kas negara/daerah 

atas belanja yang sudah direalisasikan dan jumlah pengeluaran/belanja yang 

seharusnya tidak boleh dilakukan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator nilai penyelamatan 

pengelolaan dana transfer dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Audit atas pengelolaan dana transfer; 

- Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana transfer. 

f. Nilai penyelamatan pembiayaan daerah. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa 

menyelamatkan (mengembalikan ke kas daerah) atas pengeluaran/belanja 

pembiayaan daerah yang tidak sesuai dari ketentuan dan menghindari 

terjadinya pengeluaran/belanja pembiayaan daerah yang seharusnya tidak 

terjadi. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai temuan dari hasil pengawasan 

atas pengelolaan pembiayaan daerah yang harus dikembalikan ke kas 

negara/daerah atas belanja yang sudah direalisasikan dan jumlah 

pengeluaran/belanja yang seharusnya tidak boleh dilakukan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator nilai penyelamatan 

pembiayaan daerah dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Audit atas pengelolaan pembiayaan daerah; 

- Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pembiayaan daerah. 

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional. 

Sesuai dengan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan nasional 

dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh 

anggaran negara/daerah, maka ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu 
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meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional.  

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada tingkat perwakilan ditetapkan 

sasaran kegiatan berupa meningkatnya pengawasan pembangunan atas 

akuntabilitas pembangunan nasional. 

Sasaran tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP 

pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat 

ketercapaian sasaran pembangunan, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek 

prioritas strategis dan proyek strategis nasional melalui tugas pengawasan 

pembangunan.  

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan tujuh IKK, sebagai berikut:  

a. Jumlah program prioritas (PP) yang tercapai sesuai target. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam pencapaian target PP yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan 

menjumlahkan PP yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana 

Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.  

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah PP yang tercapai 

sesuai target dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Evaluasi atas program prioritas; 

- Monitoring/evaluasi program prioritas pantauan Kantor Staf Presiden 

(KSP); 

- Pengawasan prioritas pemenuhan kebutuhan energi dengan 

mengutamakan energi baru terbarukan pada Kegiatan Pembagian 

Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Nelayan pada 

Provinsi/Kabupaten/Kota. 

b. Jumlah kegiatan prioritas (KP) yang diawasi 
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Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

mengawasi KP yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan 

menjumlahkan KP yang diawasi pada tahun yang berjalan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah KP yang diawasi dapat 

dilakukan antara lain melalui: 

- Reviu kegiatan prioritas (pembangunan jalan, bendungan, dll); 

- Verifikasi tunggakan/klaim atas pelaksanaan KP. 

c. Jumlah kegiatan prioritas (KP) yang tercapai sesuai target. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam pencapaian target KP yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan 

menjumlahkan KP yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam RKP 

pada tahun yang berjalan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah KP yang tercapai 

sesuai target dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Reviu kegiatan prioritas (pembangunan jalan, bendungan, dll); 

- Verifikasi tunggakan/klaim atas pelaksanaan KP. 

d. Jumlah proyek strategis nasional (PSN) yang tercapai sesuai target. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

untuk membantu pelaksanaan PSN di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat 

selesai sesuai target yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam 

RKP pada tahun yang berjalan. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan PSN yang tercapai target kinerjanya 

sebagaimana yang tercantum dalam RKP pada tahun yang berjalan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah PSN yang tercapai 

sesuai target dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Reviu PSN; 

- Pengawasan lintas sektoral daerah prioritas nasional; 
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- Evaluasi dan reviu tata kelola PSN KEK. 

e. Jumlah program lintas sektoral pembangunan daerah (PLSPD) yang tercapai 

sesuai target. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

untuk membantu pelaksanaan PLSPD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara 

dapat Indikator dapat mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur 

dengan menjumlahkan PLSPD yang tercapai sesuai dengan target kinerja 

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) pada 

tahun yang berjalan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah PLSPD yang tercapai 

sesuai target dapat dilakukan antara lain melalui reviu PLSPD. 

f. Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil baik. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kinerjanya 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Desa (SPM Desa). 

Indikator ini diukur dengan melakukan analisis perbandingan antara jumlah 

desa yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh desa yang diaudit kerja. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator persentase desa yang diaudit 

kinerja dengan hasil baik dilakukan melalui audit kinerja atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

g. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

untuk membantu pihak-pihak terkait untuk mendapatkan dan melaksanakan 

solusi yang menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

Indikator ini diukur dengan melakukan analisis perbandingan antara jumlah 

hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dibandingkan 

dengan jumlah penugasan yang dilaksanakan. 
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Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator persentase hambatan 

pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dapat dilakukan antara lain 

melalui evaluasi hambatan kelancaran pembangunan (EHKP). 

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha. 

Berdasarkan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan 

dan pengeluaran keuangan serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain 

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah 

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya 

terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah, maka ditetapkan sasaran strategis ketiga yaitu 

meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha. 

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada tingkat perwakilan ditetapkan 

sasaran kegiatan berupa meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan 

usaha. 

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan 

oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan 

tingkat kontribusi badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah 

(BUMD/BLUD) pada daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun 

dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah melalui kegiatan pengawasan 

oleh BPKP. 

 

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan empat IKK, sebagai berikut:  

a. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP dapat berperan 

dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD yang lebih baik. 

Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur dengan menjumlahkan BUMD 

dengan pengelolaan korporasinya baik. 
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Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BUMD dengan 

pengelolaan korporasinya baik dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Evaluasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD; 

- Bimbingan Konsultasi GCG kepada BUMD. 

b. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP dapat berperan 

dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD agar dapat berkinerja 

sehat. Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur dengan menjumlah BUMD 

dengan kinerja sehat. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BUMD dengan 

pengelolaan korporasinya baik dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Evaluasi Kinerja BUMD; 

- Bimbingan Konsultasi kepada BUMD. 

c. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP dapat berperan 

dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BLUD agar dapat berkinerja 

sehat.  

Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan 

kinerja sehat. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BLUD dengan 

pengelolaan korporasinya baik dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Evaluasi Kinerja BLUD; 

- Bimbingan Konsultasi kepada BLUD. 

d. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP dapat berperan 

dalam rangka mendorong BUMDes agar dapat menyusun laporan dalam 

rangka akuntabilitas keuangan desa. Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur 
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dengan menjumlahkan BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan 

setelah dilakukan pengawasan oleh BPKP. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan BUMDes; 

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes. 

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian 

korupsi. 

Berdasarkan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap 

perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat 

menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit 

klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi 

merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan 

negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Maka 

dari itu, ditetapkan sasaran strategis ke empat yaitu meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi. Sasaran ini berkaitan dengan 

peran BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP, dimana salah satu tujuan 

pelaksanaan SPIP adalah memastikan tujuan organisasi tercapai dan salah satu 

risiko terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi adalah risiko terjadinya 

penyimpangan dan korupsi.  

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada tingkat perwakilan ditetapkan 

sasaran kegiatan berupa meningkatnya pengawasan pembangunan atas 

efektivitas pengendalian korupsi. 

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh 

BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan 

sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh 

K/L/P/BU. 

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan empat IKK, sebagai berikut: 
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a. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti. 

Indikator ini menunjukkan peran BPKP dalam melakukan upaya yang bersifat 

represif dalam rangka membantu penyelesaian dugaan tindak pidana korupsi. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan KLPBU/ APH yang menindaklanjuti 

rekomendasi dibagi Jumlah penugasan pengawasan represif. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator persentase hasil pengawasan 

represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; 

- Pemberian Keterangan Ahli. 

b. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ 

ditindaklanjuti. 

Indikator ini menunjukkan peran BPKP dalam melakukan upaya yang bersifat 

preventif dan edukatif dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana 

korupsi. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan K/L/P/BU atau pihak lainnya 

yang menindaklanjuti rekomendasi penugasan pengawasan preventif dan 

edukatif. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator persentase hasil pengawasan 

preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dapat dilakukan antara 

lain melalui: 

- Sosialisasi atau Forum Group Discussion masyarakat penggiat anti korupsi; 

- Sosialisasi atau workshop anti korupsi. 

c. Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif pada pemerintah 

daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan pemerintah daerah dengan 

nilai EPK baik. Nilai EPK menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah 

EPK dengan nilai di atas 7. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah pemerintah daerah 

dengan nilai EPK baik dapat dilakukan antara lain melalui: 
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- Sosialisasi dan evaluasi program pencegahan korupsi (fraud control plan) 

pada pemerintah daerah; 

- Sosialisasi fraud risk assessment pada pemerintah daerah; 

- Bimbingan konsultasi indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK). 

d. Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif pada badan usaha. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan badan usaha dengan nilai EPK baik. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah badan usaha dengan 

nilai EPK baik dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Sosialisasi dan evaluasi program pencegahan korupsi (fraud control plan) 

pada badan usaha; 

- Sosialisasi fraud risk assessment pada badan usaha; 

- Bimbingan konsultasi indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) pada 

badan usaha. 

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern 

K/L/P/BU. 

Sesuai dengan amanat BPKP dalam melakukan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan 

SPIP, serta melakukan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan 

sertifikasi jabatan fungsional auditor, maka ditetapkan sasaran strategis kelima 

yaitu meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern 

K/L/P/BU.  

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada tingkat perwakilan ditetapkan 

sasaran kegiatan berupa meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas 

pengendalian intern K/L/P/BU. 
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Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh 

BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan 

sejauh mana peningkatan kualitas pengendalian intern pada K/L/P/BU. 

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan tiga belas IKK, sebagai berikut: 

a. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan kapabilitas APIP ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kapabilitas APIP pada K/L/Pemda, sehingga APIP bisa 

berperan lebih efektif dalam memperbaiki tata kelola (governance), 

pengelolaan risiko (risk management) dan pengendalian (control) pada 

K/L/Pemda. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan APIP K/L/Pemda dengan nilai 

Kapabilitas ≥ Level 3. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah APIP K/L/Pemda 

dengan kapabilitas APIP ≥ Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Pemberian layanan konsultasi kepada APIP, antara lain melalui bimbingan 

teknis, workshop, sosialisasi, dan coaching clinic; 

- Assessment/penilaian kapabilitas APIP Level 3; 

- Reviu kapabilitas APIP Level 3. 

b. Jumlah K/L/Pemda dengan maturitas SPIP ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kualitas implementasi/level maturitas SPIP pada 

K/L/Pemda. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas implementasi/level 

maturitas SPIP maka tujuan K/L/Pemda bisa lebih mudah dicapai. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan K/L/Pemda dengan nilai maturitas 

SPIP ≥ Level 3. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah K/L/Pemda dengan 

maturitas SPIP ≥ Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Asistensi/ bimtek implementasi SPIP; 
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- Asistensi/ bimtek pengelolaan risiko pada pemerintah daerah; 

- Penilaian kembali maturitas SPIP. 

c. Jumlah pemerintah daerah provinsi dengan MRI ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko 

pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Diharapkan dengan meningkatnya 

kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko pada Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara bisa mengurangi munculnya risiko yang bisa 

menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Pemda Provinsi dengan nilai MRI ≥ 

Level 3. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah Pemda Provinsi 

dengan MRI ≥ Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Asistensi/ bimtek MR; 

- Pendampingan penyusunan peraturan gubernur tentang pengelolaan risiko 

pada pemerintah daerah provinsi; 

- Penilaian MRI pada pemerintah daerah provinsi. 

d. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota dengan MRI ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko 

pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Utara. Diharapkan 

dengan meningkatnya kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko 

pada pemerintah kabupaten/kota bisa mengurangi munculnya risiko yang bisa 

menghambat pencapaian tujuan pemerintah kabupaten/kota di wilayah 

Sulawesi Utara. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan pemerintah kabupaten/kota dengan 

nilai MRI ≥ Level 3. 
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Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah Pemda 

kabupaten/kota dengan MRI ≥ Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Asistensi/ bimtek MR pada pemerintah kabupaten/kota; 

- Pendampingan penyusunan peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan 

risiko pada pemerintah kabupaten/kota; 

- Penilaian MRI pada pemerintah kabupaten/kota. 

e. Persentase jumlah pemerintah daerah yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam  

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah dengan 

opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibagi dengan jumlah 

seluruh pemerintah daerah yang ada. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator persentase jumlah pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dapat dilakukan 

antara lain melalui: 

- Pendampingan penggunaan aplikasi SIMDA; 

- Bimtek pengelolaan keuangan; 

- Evaluasi SAKIP pemerintah daerah; 

f. Tersedianya rekomendasi strategis (policy brief) kepada pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota. 

Indikator ini menunjukkan sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Utara dapat memberikan nilai tambah kepada para stakeholders, 

khususnya pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui 

rekomendasi strategis terkait dengan perbaikan akuntabilitas dan tata kelola 

keuangan dan pembangunan pada pemerintahan daerah dan desa. 

Indikator ini diukur dengan banyaknya produk rekomendasi strategis yang bisa 

dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara kepada para 
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stakeholders terkait. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator tersedianya rekomendasi 

strategis (policy brief) kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat 

dilakukan antara lain melalui inventarisasi permasalahan hasil pengawasan 

yang bernilai strategis bagi stakeholders. 

g. Persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban 

keuangan. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan komitmen dan kemampuan pemerintah desa dalam 

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan.  

Indikator ini diukur dengan cara melakukan analisis perbandingan antara 

jumlah desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai 

ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator persentase jumlah desa yang 

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan antara lain 

melalui: 

- Pendampingan penggunaan aplikasi Siskeudes bagi aparatur desa; 

- Bimtek pengelolaan keuangan desa; 

- Evaluasi pengelolaan dana desa. 

 

h. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan komitmen dan kemampuan pemerintah desa dalam 

menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. Indikator ini diukur 

dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset 

desa sesuai ketentuan. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah desa menerapkan 

pengelolaan asset dilakukan antara lain melalui bimtek pengelolaan aset desa; 
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i. Jumlah APIP yang mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan komitmen dan kompetensi APIP dalam 

mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes. Indikator ini diukur dengan 

menjumlahkan APIP yang mampu mengimplementasikan siswaskeudes 

dalam pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa yang 

menggunakan aplikasi Siskeudes. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah APIP yang 

mengimplementasikan siswaskeudes dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Asistensi/bimtek penggunaan aplikasi Siswaskeudes; 

- Evaluasi/ monitoring penggunaan aplikasi Siswaskeudes. 

j. Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko 

pada BUMD yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Diharapkan dengan 

meningkatnya kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko pada 

BUMD bisa mengurangi munculnya risiko yang bisa menghambat pencapaian 

tujuan BUMD. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BUMD dengan nilai MRI ≥ Level 3. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BUMD dengan MRI ≥ 

Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Asistensi/bimtek MR pada BUMD; 

- Pendampingan penyusunan pedoman pengelolaan risiko pada BUMD; 

- Penilaian MRI BUMD. 

k. Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko 

pada BLUD yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Diharapkan dengan 
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meningkatnya kualitas implementasi pengelolaan/manajemen risiko pada 

BLUD bisa mengurangi munculnya risiko yang bisa menghambat pencapaian 

tujuan BLUD. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan nilai MRI ≥ Level 3. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BLUD dengan MRI ≥ 

Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Asistensi/bimtek MR pada BLUD; 

- Pendampingan penyusunan pedoman pengelolaan risiko pada BLUD; 

- Penilaian MRI BLUD. 

l. Jumlah BUMD dengan kapabilitas satuan pengawasan intern (SPI) ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kapabilitas SPI-BUMD, sehingga bisa berperan lebih 

efektif dalam memperbaiki tata kelola (governance), pengelolaan risiko (risk 

management) dan pengendalian (control) pada BUMD. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan SPI-BUMD dengan nilai kapabilitas 

≥ Level 3. 

Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BUMD dengan 

kapabilitas SPI ≥ Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Pemberian layanan konsultasi kepada SPI-BUMD, antara lain melalui 

bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, dan coaching clinic; 

- Assessment/penilaian kapabilitas SPI-BUMD Level 3; 

- Reviu kapabilitas SPI-BUMD Level 3. 

m. Jumlah BLUD dengan kapabilitas satuan pengawasan intern (SPI) ≥ Level 3. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana BPKP bisa berperan 

dalam meningkatkan kapabilitas SPI-BUMD, sehingga bisa berperan lebih 

efektif dalam memperbaiki tata kelola (governance), pengelolaan risiko (risk 

management) dan pengendalian (control) pada BLUD. 

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan SPI-BLUD dengan nilai Kapabilitas 

≥ Level 3. 
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Kegiatan pengawasan untuk mencapai indikator jumlah BLUD dengan 

kapabilitas SPI ≥ Level 3 dapat dilakukan antara lain melalui: 

- Pemberian layanan konsultasi kepada SPI-BLUD, antara lain melalui 

bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, dan coaching clinic; 

- Assessment/penilaian kapabilitas SPI-BLUD Level 3; 

- Reviu kapabilitas SPI-BLUD Level 3. 

Baseline dan target IKK secara lengkap terdapat dalam Bab III Matriks Kinerja dan 

Pendanaan. 

II. 2 Kegiatan dan sasaran kegiatan tata kelola pengawasan yang berkualitas 

Selain secara eksternal BPKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 

akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, secara internal BPKP juga 

memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pengawasan yang unggul, 

akuntabel dan sehat. Pada tingkat perwakilan kemudian ditetapkan sasaran kegiatan 

berupa meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan unit kerja dengan tiga belas 

IKK, sebagai berikut: 

1. Nilai skor zona integritas unit kerja. 

Indikator ini dihitung sesuai dengan kertas kerja penilaian mandiri pembangunan 

zona integritas, mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian 

PAN dan RB. 

2. Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi. 

Indikator ini dihitung dengan jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan 

kompetensi (Diklat, PPM, Workshop, dll) / jumlah pegawai x 100% 

3. Persentase administrasi sumber daya manusia (SDM) yang diselesaikan tepat 

waktu. 

Indikator ini dihitung dengan jumlah administrasi SDM (kepangkatan, database 

kepegawaian, kenaikan gaji berkala, dll) yang selesai tepat waktu / total 

administrasi SDM * 100%. 
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4. Persentase penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tepat 

waktu. 

Indikator ini dihitung dengan jumlah penyusunan RKA tepat waktu / jumlah 

penyusunan RKA x 100%. 

5. Skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) unit kerja. 

Indikator ini dihitung dengan skor IKPA yang diukur oleh Kementerian Keuangan 

RI. 

6. Persentase surat perintah membayar (SPM) yang terbit tepat waktu. 

Indikator ini dihitung dengan jumlah SPM terbit 5 hari kerja setelah berkas lengkap 

tanpa pengembalian dari KPPN /total SPM x 100%. 

7. Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah 

(SAP). 

Indikator ini dihitung dengan jumlah laporan keuangan sesuai SAP. 

8. Nilai pengelolaan barang milik negara (BMN). 

Indikator ini dihitung dengan jumlah pengelolaan BMN baik sesuai ketentuan. 

9. Nilai hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 

unit kerja. 

Indikator ini dihitung dengan nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang dilakukan 

secara self assessment dengan QA oleh Inspektorat BPKP. 

10. Nilai maturitas SPIP unit kerja. 

Indikator ini dihitung dengan nilai hasil penilaian SPIP unit kerja yang dilakukan 

secara self assessment dengan QA oleh Inspektorat BPKP. 

11. Indeks MR unit kerja. 

Indikator ini dihitung dengan nilai hasil penilaian MR unit kerja yang dilakukan 

secara self assessment dengan QA oleh Inspektorat BPKP. 

12. Indeks kualitas layanan ketatausahaan. 

Indikator ini dihitung dengan besar indeks kepuasan layanan ketatausahaan yang 

dilakukan melalui survey kepuasan. 

13. Indeks kepuasan layanan unit kerja 
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Indikator ini dihitung dengan besar indeks kepuasan layanan unit kerja yang 

dilakukan melalui survey kepuasan. 

Baseline dan target IKK secara lengkap terdapat dalam Bab III Matriks Kinerja dan 

Pendanaan. 

II. 3 Tantangan dan Permasalahan 

 Dalam usaha pencapaian sasaran-sasaran kegiatan di atas, Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara menghadapi tantangan dan permasalahan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/ 

daerah. 

Terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipisasi secara baik oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha meningkatkan hasil 

pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah, antara 

lain: 

a. belum pulihnya kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Sulawesi Utara 

karena dampak Pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui beberapa 

sektor/bidang usaha yang selama ini memberi kontribusi bagi PAD sangat 

terdampak oleh Pandemi Covid-19, antara lain: perhotelan, rumah 

makan/restoran, hiburan/rekreasi, industri makanan/minuman, dan 

transportasi; 

b. belum diterapkan secara memadai pengelolaan/manajemen risiko pada 

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.  

c. belum memadainya SDM APIP daerah yang melakukan pengawasan atas 

pendapatan dan belanja daerah; 

d. belum cukupnya infrastruktur yang mendukung pencapaian PAD, seperti 

regulasi tentang tata cara pemeriksaan pendapatan daerah dan ketersediaan 

tenaga pemeriksa pajak/retribusi daerah; 

e. munculnya resistensi dari pemerintah daerah atas keterlibatan BPKP dalam 

pengawasan optimalisasi PAD; 
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f. adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan belanja 

negara/daerah khususnya pada kegiatan PBJ; 

g. belum baiknya kualitas perencanaan pada sebagian pemerintah daerah, yang 

terlihat dari rendahnya hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (SAKIP) oleh Kemenpan dan RB dengan nilai C atau CC; 

h. rendahnya permintaan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum 

untuk melibatkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan audit 

investigative, audit penghitungan kerugian keuangan negara ataupun 

pemberian keterangan ahli atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah atau kegiatan pengawasan lainnya yang memiliki tujuan 

penyelamatan keuangan negara/daerah. 

i. dibentuknya Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Investigasi pada Inspektorat 

Provinsi atau Kota/Kabupaten, yang melaksanakan tugas-tugas 

keinvestigasian, baik secara mandiri maupun berdasarkan permintaan dari 

APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian; 

j. potensi kurangnya auditor yang memiliki pemahaman/pengalaman yang 

cukup/baik terkait penugasan penyelamatan keuangan negara/daerah (seperti 

tugas keinvestigasian yang bersifat represif) selalu ada, sebagai konsekuensi 

logis dari kebijakan mutasi pegawai dan rotasi bidang. 

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional. 

Terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipisasi secara baik oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha meningkatkan hasil 

pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional, antara lain: 

a. berkurangnya kemampuan keuangan negara/daerah dalam melaksanakan 

pembangunan nasional/daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19; 

b. terjadinya perubahan dalam penetapan target capaian masing-masing Proyek 

Prioritas Nasional (PSN); 
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c. rendahnya permintaan dari pihak K/L/P/BU untuk melibatkan Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelesaian permasalahan yang 

menghambat pelaksanaan kegiatan K/L/P/BU. Hal ini dapat dilihat selama 

periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara hanya 

menerbitkan tiga surat tugas pelaksanaan evaluasi hambatan kelancaran 

pembangunan (EHKP); 

d. munculnya resistensi dari pemerintah daerah atas keterlibatan BPKP dalam 

pengawasan pembangunan seperti pengawasan atas hambatan pelaksanaan 

pembangunan; 

e. potensi kurangnya auditor yang memiliki pemahaman/pengalaman yang 

cukup/baik terkait pengawasan atas hambatan pelaksanaan pembangunan 

selalu ada, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan mutasi pegawai dan 

rotasi bidang. 

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha. 

Terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipisasi secara baik oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha meningkatkan hasil 

pengawasan pembangunan atas badan usaha, antara lain: 

a. rendahnya komitmen pada sebagian pejabat pengelola Badan usaha. Hal ini 

ditunjukkan dari rendahnya permintaan dari Badan Usaha untuk dilakukan 

pendampingan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan tindak 

lanjut dari rekomendasi/saran yang telah diberikan. Selama periode 2015-

2019, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara hanya menerbitkan 96 surat 

tugas yang didasari oleh permintaan pihak pengelola badan usaha/pemerintah 

daerah. Surat tugas sebanyak 96 buah, jika dirata-rata, hanya 1 (satu) surat 

tugas per tahun yang diterbitkan untuk 1 (satu) badan usaha/pemerintah 

daerah; 

b. munculnya resistensi dari pemerintah daerah selaku pemilik BUMD atas 

keterlibatan BPKP dalam pengawasan atas dukungan Badan Usaha terhadap 

pembangunan nasional; 
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c. potensi kurangnya auditor yang memiliki pemahaman/pengalaman yang 

cukup/baik terkait pengawasan atas badan usaha selalu ada, sebagai 

konsekuensi logis dari kebijakan mutasi pegawai dan rotasi bidang. 

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi. 

Terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipisasi secara baik oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha meningkatkan hasil 

pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi, antara lain: 

a. rendahnya komitmen dari pemerintah daerah terkait kegiatan keinvestigasian 

yang bersifat preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan); 

a. dibentuknya Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Investigasi pada Inspektorat 

Provinsi atau Kota/Kabupaten, yang melaksanakan tugas-tugas 

keinvestigasian yang bersifat preventif dan edukatif; 

b. potensi kurangnya auditor yang memiliki pemahaman/pengalaman yang 

cukup/baik terkait penugasan keinvestigasian yang bersifat preventif dan 

edukatif selalu ada, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan mutasi pegawai 

dan rotasi bidang. 

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern 

K/L/P/BU. 

Terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipisasi secara baik oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam usaha meningkatkan hasil 

pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/P/BU, antara 

lain: 

a. kurangnya respon dari jajaran pimpinan daerah/perangkat daerah terhadap 

peningkatan implementasi SPIP, Kapabilitas APIP serta manajemen risiko; 

b. belum ada pemerintah daerah yang memiliki peraturan kepala daerah 

(Perkada) yang mengatur pengelolaan risiko pada pemerintah daerah; 

c. terganggunya tata kelola pemerintahan daerah oleh pandemi Covid-19, 

terutama pada aspek anggaran dan mekanisme kerja; 
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d. kurangnya kompetensi APIP Daerah sebagai mitra utama Perwakilan BPKP 

dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern pada pemerintah daerah 

dan badan usaha; 

e. potensi kurangnya auditor yang memiliki pemahaman/pengalaman yang 

cukup/baik terkait pengawasan atas pengendalian intern pemerintah selalu 

ada, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan mutasi pegawai dan rotasi 

bidang; 

f. beragamnya pedoman manajemen/pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh 

masing-masing kedeputian. 

II. 3 Strategi 

 Menghadapi tantangan dan permasalahan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Utara menetapkan strategi sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan 

negara/ daerah. 

Dalam usaha pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/ daerah di Provinsi Sulawesi 

Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi berupa: 

a. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kejaksaan dan kepolisian 

melalui komunikasi yang persuasif dan efektif; 

b. mendorong organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan PAD untuk menerapkan pengelolaan risiko secara baik sehingga 

terhindar dari risiko kegagalan mencapai target PAD; 

c. mendorong organisasi perangkat daerah untuk menerapkan pengelolaan risiko 

pada belanja negara/daerah, khususnya pada kegiatan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah (PBJ) yang memiliki porsi cukup besar pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d. meningkatkan kapasitas SDM pengelola PAD melalui kegiatan sosialisasi, 

bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan PAD; 
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e. meningkatkan kapabilitas APIP Daerah pada level 3 IA-CM agar APIP pada 

masing-masing pemerintah daerah dapat mengambil peran maksimal dalam 

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/ daerah, antara lain melalui 

sosialisasi, bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan tentang 

pengawasan PBJ, seperti reviu PBJ, probity audit, audit klaim, dan audit 

penyesuaian harga, dan audit atas PAD; 

f. melakukan sinergi dengan APIP Daerah, antara lain melalui joint audit, seperti 

audit atas PAD, reviu PBJ, probity audit, audit klaim, dan audit penyesuaian 

harga: 

g. meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

agar dapat melaksanakan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas 

keuangan negara/ daerah secara efektif.  

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional. 

Dalam usaha pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi 

Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi berupa: 

a. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak Satuan Kerja 

(Satker) yang melaksanakan Proyek Prioritas Nasional (PSN) di wilayah 

Sulawesi Utara terhadap setiap dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan 

PSN; 

b. meningkatkan koordinasi dengan rendal Kedeputian terkait di BPKP Pusat 

untuk mendapatkan quality assurance atas hasil pengawasan atas PSN di 

Provinsi Sulawesi Utara.  

c. berkoordinasi dengan BPKP Pusat untuk menetapkan saluran komunikasi dan 

penyaluran data yang baku, efektif, dan berbasis digital yang dapat digunakan 

pada pengawasan PSN di masa Pandemi Covid-19. 

d. melakukan sinergi dengan APIP Daerah, antara lain melalui joint evaluation 

atas hambatan kelancaran pembangunan yang ada pada pemerintah daerah; 
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e. meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

terkait penugasan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas 

pembangunan nasional. 

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha. 

Dalam usaha pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas badan usaha di Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi berupa: 

a. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, BUMD, BLUD dan 

BUMDes melalui komunikasi yang persuasif dan efektif; 

b. melakukan bimbingan konsultasi pengelolaan dan kinerja korporasi; 

c. melakukan penilaian atas kualitas pengelolaan korporasi; 

d. melakukan audit kinerja korporasi; 

e. meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, 

khususnya terkait dengan penugasan pengawasan pembangunan atas badan 

usaha. 

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian 

korupsi. 

Dalam usaha pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi di Provinsi Sulawesi Utara, 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi berupa: 

a. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, badan usaha, kejaksaan 

dan kepolisian melalui komunikasi yang persuasif dan efektif; 

b. membantu pemerintah daerah dan badan usaha dalam menerapkan sistem 

pencegahan korupsi (fraud control plan/FCP) pada pemerintah daerah dan 

badan usaha; 

c. meningkatkan kapabilitas APIP Daerah pada level 3 IA-CM agar APIP pada 

masing-masing pemerintah daerah dapat mengambil peran maksimal dalam 

pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dan badan usaha; 
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d. melakukan sinergi dengan APIP Daerah, khususnya terkait dengan monitoring 

dan evaluasi tindak lanjut hasil penugasan keinvestigasian yang bersifat 

preventif dan edukatif; 

e. meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, 

khususnya terkait dengan penugasan keinvestigasian, baik yang bersifat 

represif, preventif maupun edukatif. 

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern 

K/L/P/BU. 

Dalam usaha pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/P/BU di Provinsi Sulawesi 

Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi berupa: 

a. meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/BU melalui komunikasi yang persuasif 

dan efektif; 

b. membantu K/L/P/BU dalam membuat dan menerapkan peraturan kepala 

daerah tentang pengelolaan risiko pada K/L/P/BU; 

c. meningkatkan kapabilitas APIP Daerah pada level 3 IA-CM agar APIP pada 

masing-masing pemerintah daerah dapat mengambil peran maksimal dalam 

pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah; 

d. membentuk dan mengoptimalkan Satgas SPIP dan Satgas manajemen risiko 

Perwakilan dengan keanggotaan bersifat lintas bidang/bagian; 

e. meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, 

khususnya terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen 

risiko dan kapabilitas APIP. 
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BAB III 

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 

 

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan dan mendukung tercapainya 

sasaran program dan sasaran strategis BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan masing-masing indikatornya. Sasaran 

Kegiatan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BPKP dan 

mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil pelaksanaan kegiatan 

pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Adapun untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran kegiatan diukur dengan 

menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja 

kegiatan, beserta target dan rencana pendanaannya tersaji pada tabel matriks kinerja 

dan pendanaan berikut: 

Tabel III.1 Matriks Kinerja dan Pendanaan  

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 

Progr
am/ 

Kegia
tan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output)/ 
Indikator 

Loka
si/ 

Base
line 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) 
Unit 

Organisasi 
Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

PROGRAM B: 06 Program Pengawasan Pembangunan             

Kegiatan 6: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan            Perwakilan 
BPKP 
Provinsi 
Sulawesi 
Utara 

  
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 
Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah           

  

IKK 1: Nilai 
optimalisasi 
pendapatan asli 
daerah yang 
terealisasi 

  131 347 579 579 579 75 100 110 177 180  

  

IKK 2: Potensi 
pendapatan asli 
daerah yang 
dioptimalisasi 

  241 579 965 965 965 100 124 130 275 280  
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Progr
am/ 

Kegia
tan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output)/ 
Indikator 

Loka
si/ 

Base
line 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) 
Unit 

Organisasi 
Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

  

IKK 3: Nilai 
efisiensi 
pengeluaran 
negara dan 
daerah 

  1.123 186.779 154.487 136.270 112.930 200 250 275 350 360  

  

IKK 4: Nilai 
penyelamatan 
keuangan negara 
dan daerah 

  27.124 40.679 49.715 56.500 51.982 630 465 500 540 580  

 

IKK5: Nilai 
Penyelamatan 
Pengelolaan 
Dana Transfer 

 

 
- 

 
118 

 
120 

 
122 

 
125 

0 120 125 130 140  

 

IKK6: Nilai 
Penyelamatan 
Pembiayaan 
Daerah 

 

 
- 

 
59 

 
60 

 
61 

 
62 

0 120 125 130 135  

  
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 
Pembangunan Nasional 

           

 
IKK7: Jumlah PP 
yang tercapai 
sesuai target 

 5 - - - - 100 110 115 120 130  

 
IKK8: Jumlah KP 
yang diawasi  7 7 7 7 7 310 335 365 380 410  

 
IKK9: Jumlah KP 
yang tercapai 
sesuai target 

 7 7 7 7 7 100 110 115 120 135  

  

IKK 10: Jumlah 
PSN yang 
tercapai sesuai 
target 

 - - - - - - - - - -  

 

IKK11: Jumlah 
Program Lintas 
Sektoral 
Pembangunan 
Daerah yang 
Tercapai Sesuai 
Target 

 0 1 1 1 1 0 135 140 145 155  

 

IKK12: 
Persentase Desa 
yang Diaudit 
Kinerja dengan 
Hasil Baik 

 

 
 

0% 

 
 

25% 

 
 

37,5% 

 
 

43,75
% 

 
 

50% 100 110 115 120 130  
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Progr
am/ 

Kegia
tan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output)/ 
Indikator 

Loka
si/ 

Base
line 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) 
Unit 

Organisasi 
Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

  

IKK 13: 
Persentase 
hambatan 
pelaksanaan 
pembangunan 
yang diselesaikan 

  75% 80% 85% 85% 85% 200 225 250 275 280  

  
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan 
Usaha 

      

 
IKK15: Jumlah 
BUMD dengan 
pengelolaan 
korporasinya baik 

 0 0 0 0 2 70 75 100 125 135 

 

  
IKK16: Jumlah 
BUMD dengan 
kinerja sehat 

  
 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 110 115 175 180 190 

 
IKK17: Jumlah 
BLUD dengan 
kinerja sehat 

 1 1 1 1 1 100 110 130 135 140  

 

IKK18: Jumlah 
BUMDes yang 
mampu 
menyusun 
laporan 

 

 
 

36 

 
 

44 

 
 

53 

 
 

67 

 
 

75 100 110 130 135 140  

  
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 
Efektivitas Pengendalian Korupsi 

           

 

IKK 19: 
Persentase hasil 
pengawasan 
represif yang 
dimanfaatkan/ditin
daklanjuti  

  100% 100% 100% 100% 100% 359 360 370 375 400  

 

IKK 20: 
Persentase hasil 
Pengawasan 
preventif dan 
edukatif yang 
dimanfaatkan/ 
ditindaklanjuti  

  70% 75% 80% 85% 90% 300 310 350 375 400  

 

IKK 21: Jumlah 
pemda dengan 
efektivitas 
pengendalian 
korupsi Baik 

  0 0 2 3 4 300 310 350 375 400  

  
IKK 22: Jumlah 
badan usaha 
dengan efektivitas 

  0 0 1 2 2 50 75 100 125 130  
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Progr
am/ 

Kegia
tan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output)/ 
Indikator 

Loka
si/ 

Base
line 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) 
Unit 

Organisasi 
Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

pengendalian 
korupsi baik 

  
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 
Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU 

      

  

IKK23: Jumlah  
APIP K/L/Pemda 
dengan 
Kapabilitas APIP 
≥ Level 3 

  

 
 
9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 100 115 130 135 150 

 

  

IKK24: Jumlah 
K/L/Pemda 
dengan Maturitas 
SPIP ≥ Level 3 

  

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 
100 115 130 135 150 

  

IKK25: Jumlah 
Pemda Provinsi 
dengan MRI ≥ 
Level 3 

 0 0 0 0 0 100 115 120 125 200 

 

  

IKK26: Jumlah 
Pemda Kab/Kota 
dengan MRI ≥ 
Level 3 

  
 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 500 525 550 575 641 

  

IKK27: 
Persentase 
jumlah pemda 
yang akuntabel 
dalam 
pengelolaan 
keuangan dan 
kinerja daerah 

  

 
 

0,18% 

 
 

0,55% 

 
 

1,66% 

 
 

1,85% 

 
 

2,03% 
100 115 120 125 145 

  

IKK28: 
Tersedianya 
Rekomendasi 
Strategis (Policy 
Brief ) kepada 
Provinsi/Kabupate
n/Kota 

  

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 100 115 120 125 130 

  

IKK29: 
Persentase 
Jumlah desa yang 
Menyusun 
laporan 
Pertanggungjawa
ban Keuangan 
Desa 

  

 
 
 

39,99
% 

 
 
 

45,03
% 

 
 
 

50,00
% 

 
 
 

54,97
% 

 
 
 

60,01
% 

100 115 120 125 150 

  
IKK30: Jumlah 
desa yang   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100 115 120 125 145 
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Progr
am/ 

Kegia
tan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output)/ 
Indikator 

Loka
si/ 

Base
line 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) 
Unit 

Organisasi 
Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

menerapkan 
pengelolaan aset 
desa secara 
memadai 

0 30 74 151 328 

 

IKK31: Jumlah 
APIP yang 
Mengimplementas
ikan 
Siswaskeudes 

 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
7 100 115 120 125 145  

 
IKK33: Jumlah 
BUMD dengan 
MRI ≥ Level 3 

 0 0 0 0 2 110 115 120 125 150  

 
IKK34: Jumlah 
BLUD dengan 
MRI ≥ Level 3 

 
 
0 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 110 115 120 125 150  

 

IKK35: Jumlah 
BUMD dengan 
Kapabilitas 
Satuan 
Pengawasan 
Intern ≥ Level 3 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 110 115 145 150 200  

 

IKK36: Jumlah 
BLUD dengan 
Kapabilitas 
Satuan 
Pengawasan 
Intern ≥ Level 3 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 110 115 143 150 200  

              

Kegiatan 01: Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja       

 Sasaran Kegiatan: meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas       

 
IKK 1: Nilai Skor 
Zona Integritas 
Unit Kerja 

 75 76 77 78 79 75 80 125 250 350  

 

IKK 2: Persentase 
Pegawai yang 
mengikuti 
peningkatan 
Kompetensi 

 100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 75 80 150 300 375  

 

IKK 3: Persentase 
administrasi SDM 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

 100% 100% 100% 100% 100% 75 80 150 250 350  

 
IKK 4: Persentase 
Penyusunan RKA  100% 100% 100% 100% 100% 100 105 150 300 350  
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Progr
am/ 

Kegia
tan 

Sasaran 
Program 

(Outcome)/ 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output)/ 
Indikator 

Loka
si/ 

Base
line 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) 
Unit 

Organisasi 
Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

Tepat Waktu Unit 
Kerja 

 
IKK 5: Skor IKPA 
Unit Kerja  86 87 88 89 90 77 80 150 200 250  

 
IKK 6: Persentase 
SPM yang terbit 
tepat waktu 

 90% 91% 92% 93% 95% 100 105 150 200 250  

 

IKK 7: Persentase 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan sesuai 
SAP 

 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 150 200 250  

 
IKK 8: Nilai 
Pengelolaan BMN 
Unit Kerja 

 Baik Baik Baik Baik Baik 100 100 175 200 250  

 
IKK 9: Nilai SAKIP 
Unit Kerja  80 81 82 83 84 30 30 100 150 250  

 
IKK 11: Maturitas 
SPIP Unit Kerja  Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 30 30 100 150 250  

 
IKK 12: Indeks 
MR Unit Kerja  - Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 30 30 100 200 300  

 

IKK 13: Indeks 
Kualitas Layanan 
Ketatausahaan 
Unit Kerja 

 70 76 80 81 82 22.000 21.900 25.633 25.894 27.205  

 

IKK 14: Indeks 
Kepuasan 
Layanan Unit 
Kerja 

 70 73 76 80 81 30 30 100 150 250  

 

Sebagaimana tersaji pada tabel di atas, terdapat lima sasaran atas kegiatan 

pelaksanaan pengawasan pembangunan dan satu sasaran kegiatan pelaksanaan 

tata kelola unit kerja yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Utara. Sasaran kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pada sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas 

akuntabilitas keuangan negara/daerah, untuk mencapai target atas enam IKK 
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selama tahun 2020-2024, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 

Rp6.726.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah). 

2. Pada sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas 

pembangunan nasional, untuk mencapai target atas tujuh IKK selama tahun 2020-

2024, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp5.335.000.000,00 (lima milyar 

tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). 

3. Pada sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan 

usaha, untuk mencapai target atas lima IKK selama tahun 2020-2024, total biaya 

yang dibutuhkan adalah sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima 

juta rupiah). 

4. Pada sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas 

pengendalian korupsi, untuk mencapai target atas empat IKK selama tahun 2020-

2024, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp5.814.000.000,00 (lima milyar 

delapan ratus empat belas juta rupiah). 

5. Pada sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas 

pengendalian intern K/L/P/BU, untuk mencapai target atas empat belas IKK 

selama tahun 2020-2024, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 

Rp10.409.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan juta rupiah). 

6. Pada sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas, 

untuk mencapai target atas empat belas IKK selama tahun 2020-2024, total biaya 

yang dibutuhkan adalah sebesar Rp131.929.000.000,00 (seratus tiga puluh satu 

milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah). 

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 Sulawesi Utara 

didukung oleh APBN dari Rupiah Murni (APBN), dengan prakiraan maju anggaran 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menurut sumber pendanaan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel III.2 Prakiraan Maju Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara  
per Sumber Dana Tahun 2020-2024 

No Program 
Nilai Anggaran (Rp dalam Juta) 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Rupiah Murni (RM)      

a Program 06 5.044 5.549 6.103 6.712 7.381 
b Program 01 22.822 22.750 27.233 28.444 30.680 

TOTAL 27.866 28.299 33.336 35.156 38.061 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara di masa mendatang akan 

semakin menantang. Semakin kompleksnya proses bisnis pemerintahan serta adanya 

disrupsi teknologi di era industri 4.0, yang menyebabkan terjadinya kondisi volatility, 

uncertainty, complexity, & ambiguity (VUCA), menegaskan perlunya strategi dan 

inovasi dalam pengawasan akuntabilitas pembangunan nasional.  

Strategi pengawasan BPKP dijabarkan dalam 4 (empat) Fokus Pengawasan 

yang menjadi acuan dalam menghadapi kondisi tersebut. Empat Fokus Pengawasan 

tersebut yakni Pengawasan Pembangunan Nasional, Kontribusi untuk Peningkatan 

Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan Mendorong Perbaikan 

Governance System dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan clan 

pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Strategi tersebut 

kemudian diformulasikan ke dalam perencanaan pengawasan, baik perencanaan 

jangka menengah maupun jangka pendek. 

Renstra merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat sasaran, 

program, kegiatan, serta rencana implementasinya. 

Rencana tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan operasional tahunan. 

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 menjadi 

pedoman dalam mewujudkan Visi "Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas 

Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor 

Publik dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 

'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

Royong". Sebagai auditor internal yang terpercaya diharapkan mampu mendukung 

agenda pembangunan nasional yang ke tujuh, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, 

Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.  
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Kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara secara khusus 

akan mendukung reformasi kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih 

dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. 

Dokumen ini juga akan menjadi acuan perencanaan dan evaluasi kegiatan 

pengawasan Tahun 2020-2024 bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, 

termasuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. 

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 

merupakan kelanjutan dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 

2015-2019. 

Keberhasilan atas pelaksanaan Renstra tergantung pada beberapa faktor baik 

eksternal maupun internal, diantaranya komitmen pimpinan, peran serta dari seluruh 

pegawai, kerangka regulasi yang cukup, enablers yang memadai dan kepercayaan 

stakeholders. Faktor-faktor tersebut akan membentuk ekosistem keberhasilan 

pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawal 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.  
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