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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat, hikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

rangkaian kegiatan On The Job Training (OJT) yang merupakan bagian dari Diklat 

Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Tahun 2021 dengan baik. 

Kegiatan OJT ini dilaksanakan pada unit kerja Subauditorat Kalimantan 

Timur I BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 1 bulan. 

Laporan pelaksanaan OJT ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 

bahan evaluasi atas pelaksaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, penulis 

melaksanakan simulasi pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelanggaraan 

program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui 

kegiatan ini diharapkan peserta dapat semakin memahami proses pemeriksaan 

pengelolaan keuangan daerah dan dapat mempraktikkan materi yang sudah diterima 

selama pembelajaran on-class Diklat JFPAP 2021. 

Penulis tidak akan mampu menyelesaikan kegiatan OJT, serta penyusunan 

laporan ini tanpa bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh 

sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Orangtua dan saudara penulis yang selalu mendukung dan mendoakan 

setiap langkah yang penulis ambil; 

2. Bapak Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA selaku Kepala 

Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas bimbingan 

dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan 

kegiatan OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; 

3. Bapak Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA selalu Kepala 

Subauditorat Kalimantan Timur I BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 

Timur atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk 

melaksanakan kegiatan OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 

Timur; 

4. Bapak Roby Marsono, S.E., M.Ec.Dev., Ak., CA, ACPA, CSFA selaku 

Pemeriksa Ahli Madya yang juga merangkap mentor bagi penulis, atas 

kebaikan dan kesabaran yang ditunjukkan kepada penulis, yang juga 

senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, 

saran, dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan kegiatan OJT ini 

dengan baik; 

5. Bapak Agung Hartono, S.E., M.M selaku Kepala Subauditorat Kalimantan 

Timur II dan Ibu Setyo Esti Agustini S.E., M.M., Ak. Selaku Kepala 

Sekretariat BPK Perwakilan Kalimantan Timur atas arahan dan bimbingan 

yang diberikan selama penulis melaksanakan kegiatan OJT di BPK 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; 
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6. Bapak Iman Santoso, S.E., Ak., M.S.Acc., CPA, CFE, CIA, CA selaku 

Kepala Balai Diklat PKN Bali dan Koordinator Tim BPK Perwakilan 

Kalimantan Timur atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama 

penulis melaksanakan kegiatan OJT; 

7. Bapak Azhar, S.E., M.Ak. selaku pemonitor Tim Kalimantan Timur I atas 

bimbingan, arahan, saran, dan dukungan moral yang senantiasa diberikan 

kepada penulis selama menjalankan OJT; 

8. Penguji tim Kaltim I, Bapak Iman Iman Santoso, S.E., Ak., M.S.Acc., CPA, 

CFE, CIA, CA dan Bapak Ian Kartiwan, S.E., M.M., Ak. atas kritik dan 

saran membangun yang diberikan pada saat ujian evaluasi kegiatan OJT 

sehingga penulis mendapat insight dan mampu menyelesaikan kegiatan OJT 

dengan baik;   

9. Para Kepala Subbagian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur: Bapak 

Surya Satya Darma, S.E. selaku Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat 

dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Bapak Supomo, S.E. selaku Kepala 

Subbagian Sumber Daya Manusia, Bapak Zufrizal S.E. selaku Kepala 

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, Bapak Gunawan Firmanto, 

S.H., C.L.A. selaku Kepala Subbagian Hukum, dan Bapak Uditya 

Yustiarso, S.E., M.S.E., CPCM selaku Kepala Subbagian Keuangan atas 

bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan 

kegiatan OJT; 

10. Seluruh pegawai dan staf BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas 

keramahan, kebaikan, dan dukungan yang ditunjukkan selama penulis 

melaksanakan kegiatan OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 

Timur; 

11. Rekan-rekan CPNS peserta OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 

Timur khususnya Tim Kalimantan Timur I yang telah bekerjasama dengan 

baik dan saling mendukung selama menjalani OJT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan pelaksanaan OJT ini 

masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan 

ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 

 

 

 

                 Samarinda, 15 November 2021 

                Hormat saya, 

 

 

 

                                      Ferty Yolanda Siregar 

                                NIP. 199607132020122005 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan satu lembaga 

negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dituangkan 

tujuan BPK RI yakni meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas 

dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Pencapaian tujuan ini dapat 

dilakukan lewat peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta 

peningkatan mutu kelembagaan BPK. 

 

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemeriksaan yang bermutu adalah 

terdapatnya pemeriksa yang kompeten. Kompetensi pemeriksa di BPK salah 

satunya dibentuk lewat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan 

Fungsional Pemeriksa (JFP), dan untuk pemeriksa baru, kompetensinya dibentuk 

lewat JFP Ahli Pertama (JFPAP). Salah satu rangkaian diklat JFPAP di tahun 2021 

ialah kegiatan On The Job Training (OJT), dimana peserta turun langsung 

melaksanakan simulasi pemeriksaan di satuan kerja (satker) penempatan definitif 

masing-masing, yang akan dibimbing oleh mentor yang merupakan Pengendali 

Teknis di satker tersebut. OJT dilaksanakan di BPK Perwakilan Kalimantan Timur 

dengan jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan kinerja. 

 

Tujuan dari pemeriksaan ini ialah untuk menilai efektivitas penyelenggaraan 

program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser 

Utara tahun anggaran 2019 s.d. semester I 2021. Bukti yang dikumpulkan pada 

pemeriksaan ini berupa bukti testimoni/bukti lisan, bukti dokumenter, dan bukti 

analisis. Sehingga metode pengumpulan bukti yang dilakukan mencakup 

wawancara dan analisis Berita Acara Wawancara, reviu dokumen, dan analisis data. 

Keseluruhan prosedur pemeriksaan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan/pengumpulan dan analisis bukti, serta pelaporan dituangkan dalam 

Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

 

Berdasarkan prosedur simulasi pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan bahwa 

penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara belum sepenuhnya efektif. Adapun permasalahan 

yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser 

Utara Belum Menjadi Acuan Penyusunan Dokumen Perencanaan; 

2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Belum Dapat Digunakan sebagai 

Data Acuan untuk Mendukung Perencanaan Program Penanggulangan 

Kemiskinan; 
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3. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Mengalokasikan Anggaran 

yang Cukup dan Memadai untuk Pencapaian Target Program Penanggulangan 

Kemiskinan dan Belum Bersinergi dengan Pendanaan Lainnya; dan 

4. Monitoring dan Evaluasi Belum Dilakukan Terhadap Pencapaian dan 

Permasalahan Masing-Masing Program Penanggulangan Kemiskinan. 

Pelaksanaan kegiatan OJT secara umum berjalan dengan baik dan lancar serta 

memberi nilai tambah bagi peserta. Lewat OJT peserta lebih memahami proses 

pemeriksaan secara riil di BPK, secara khusus di BPK Perwakilan yang menjadi 

satuan kerja definitif masing-masing peserta dan mempersiapkan peserta untuk 

turun langsung sebagai pemeriksa ahli pertama. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan satu 

lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. BPK didirikan berdasarkan amanat Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23E yang mengatakan, “Untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab BPK lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

Visi, misi, dan cita-cita BPK RI dituangkan dalam dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) yang disusun untuk periode 5 tahun. Renstra BPK 2020-

2024 bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan 

bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Renstra ini tentu harus dipedomani 

dan dilaksanakan seluruh jajaran di BPK secara aktif sehingga dapat mencapai 

visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan memampukan 

BPK melaksanakan tugasnya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara secara optimal. Pencapaian tujuan ini dapat dilakukan 

lewat peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan 

mutu kelembagaan BPK. 

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemeriksaan yang bermutu 

adalah terdapatnya pemeriksa yang kompeten. Pemenuhan kompetensi 

pemeriksa dapat dilaksanakan melalui manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang tepadu, penetapan standar kompetensi, dan pembentukan jabatan 

fungsional pemeriksa. Jabatan fungsional pemeriksa harus melalui Pendidikan 

dan Pelatihan (Diklat) yang telah dirancang untuk mencetak pemeriksa yang 

tidak hanya memiliki pengetahuan tentang konsep dan praktik pemeriksaan 

tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pemeriksaan 

tersebut secara ideal, dan mampu menentukan pilihan alternatif dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. 

Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dilaksanakan untuk setiap 

jenjang karir pemeriksa yang ada di BPK, yaitu JFP Ahli Pertama, JFP Ahli 

Muda, JFP Ahli Madya, dan JFP Ahli Utama. Setiap pemeriksa harus melalui 

Diklat JFP Ahli Pertama (JFPAP) untuk dinyatakan mampu menjalankan tugas 

pemeriksaan. Diklat JFPAP dilaksanakan dengan memadukan pola 

penyelenggaraan klasikal dan non klasikal termasuk kegiatan off-class yang 

dilaksanakan lewat penyelenggaraan On The Job Training (OJT). Dasar hukum 
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diselenggarakannya OJT sebagai salah satu rangkaian Diklat JFPAP ialah 

sebagai berikut: 

a. UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang ASN; 

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

PNS;  

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan ASN 

d. PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Pemeriksa 

e. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) Peraturan BPK No 1 

Tahun 2017 

f. Keputusan BPK No 5/K/I-XIII.2/10/ 2016 tentang Pedoman 

Manajemen Pemeriksaan BPK 

Melalui OJT, pemeriksa diharapkan memiliki standar kompetensi baik 

kompetensi teknis, kompetensi manejerial, dan kemampuan sosio kultural. 

Kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku 

yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan 

bidang teknis jabatan. Sedangkan kompetensi manejerial ialah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan 

untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Dan kemampuan sosio 

kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat 

diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, 

wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus 

dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai 

dengan peran, fungsi dan Jabatan. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan On The Job Training Diklat JFPAP 2021 

ialah: 

a. Memberikan kesempatan kepada peserta OJT memiliki kemampuan dan 

wawasan untuk melaksanakan pemeriksaan secara riil dan mempraktikkan 

pembelajaran selama sesi on class secara langsung, yang meliputi semua 

tahap pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

serta melaksanakan administrasi pemeriksaan berdasarkan standar, sistem 

dan kriteria yang berlaku di BPK; dan 

b. Memenuhi standar kompetensi yang harus dikuasai oleh Pemeriksa Ahli 

Pertama yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan 

PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Pemeriksa serta Standar PKN dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan 

(PMP) yang berlaku. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan On The Job Training pada BPK Perwakilan Provinsi 

Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 

a. Unit kerja penempatan di Subauditorat Kalimantan Timur I, Lantai 3, 

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; 

b. Kegiatan simulasi pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) yang sudah disusun dan disetujui oleh mentor dan 

Kepala Balai Diklat PKN Bali selaku koordinator tim Kalimantan Timur 

dan Program Kerja Perorangan (PKP) yang sudah ditentukan oleh mentor; 

c. Waktu pelaksanaan kegiatan OJT dimulai pada 11 Oktober 2021 dan 

berakhir pada 15 November 2021. 

 

1.4 Batasan 

Simulasi pemeriksaan untuk kegiatan OJT dibatasi pada Pemeriksaan Kinerja 

atas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten 

Penajam Paser Utara TA 2019 – Semester I 2021. 
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BAB II  

OBYEK PEMERIKSAAN 

 

2.1 Deskripsi Singkat Entitas dan Obyek Pemeriksaan 

a. Entitas yang Diperiksa 

Entitas yang diperiksa pada simulasi pemeriksaan ini ialah Kabupaten 

Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah 

satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yang secara 

formal terbentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi 

Kalimantan Timur. Secara geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara 

terletak antara 00o48’29”-01o36’37” Lintang Selatan dan 116o19’30”-

116o56’35” Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten 

Penajam Paser Utara memiliki posisi yang strategis dan memegang peranan 

penting dalam pergerakan barang dan jasa lintas wilayah antara Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan pada 

umumnya. 

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 km2 

yang meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 km2 dan wilayah lautan 

seluas 272,24 km2. Wilayahnya dibagi menjadi 4 kecamatan yaitu: 

Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan 

Kecamatan Sepaku, dimana 4 kecamatan ini terdiri atas 30 desa dan 24 

kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, 

kecamatan yang memiliki wilayah terluas ialah Kecamatan Penajam 

dimana wilayahnya merupakan 36,22% dari luas total wilayah kabupaten, 

sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil ialah Kecamatan 

Babulu dengan luas wilayah 11,99% dari total luas wilayah kabupaten. 

Penduduk Kabupaten Paser Utara berdasarkan hasil sensus penduduk 

yang dilaksanakan BPS pada tahun 2020 tercatat berjumlah 178.681 jiwa 

yang terdiri dari laki-laki berjumlah 92.506 jiwa dan perempuan berjumlah 

86.175 jiwa. Dimana laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam 

Paser Utara pada periode 2010-2020 sebesar 2,18%. Bila dilihat dari sisi 

perekonomian, perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara diukur 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku 

pada tahun 2020 mencapai Rp 9,05 triliun dan atas harga konstan mencapai 

Rp 6,06 triliun. Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami 

penurunan sebesar 2,34% pada 2020. Selain itu, persentase penduduk 

miskin pada 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 0,18% dibanding 

tahun 2019 menjadi 7,36%.  
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b. Obyek Pemeriksaan 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan UU Nomor 15 

Tahun 2004 (UU 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas laporan 

keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pada kegiatan OJT ini, simulasi pemeriksaan yang dilakukan ialah 

pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja berdasarkan UU 15/2004 adalah 

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas 

pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas 

atau yang dikenal juga dengan aspek 3E (ekonomi, efisensi, dan 

efektivitas). 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, persentase penduduk 

miskin di entitas yang diperiksa yakni Kabupaten Penajam Paser Utara 

mengalami peningkatan di 2020 dan secara nasionalpun, persentase 

penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami 

peningkatan sebesar 4%. Karena itu, permasalahan kemiskinan merupakan 

salah satu hal yang disoroti di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga 

efektivitas penyelenggaraan program penanggulangannya ditetapkan 

sebagai salah satu obyek pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan BPK 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021. 

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023, penanggulangan kemiskinan 

dituangkan dalam misi 6, yaitu “Menanggulangi kemiskinan melalui 

pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis 

pedesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil 

dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta 

pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.”  

Program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara fokus 

dan terpadu, untuk itu Bupati membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2019 lewat 

diterbitkannya Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 

415/232/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 dan Keputusan 

Bupati Penajam Paser Utara Nomor 415.05/169/2020 tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023. Adapun susunan TKPK Pemkab 

Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Kab. Penajam Paser Utara 2020-2023 

Jabatan  Pejabat 

Penanggungjawab  : Bupati 

Ketua  : Wakil Bupati 

Wakil Ketua  : Sekretaris Daerah 

Sekretaris  : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

(Bapelitbang) 

Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Sosial 

   

Kelompok Kerja:    

Pokja 1 Pendataan dan 

Informasi  

: 1. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia 

Bapelitbang (Ketua) 

 2. Kepala Seksi Sosial BPS Kab. PPU (Wakil Ketua) 

  3. Kasubid Pembangunan Manusia pada Bapelitbang (Anggota) 

   

Pokja 2 Pengembangan 

Kemitraan 

: 1. Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. PPU (Ketua) 

 2. Kabid Ekonomi, Infrastruktur dan SDA pada Bapelitbang (Wakil 

Ketua) 

  3. Kasubid Pemerintah pada Bapelitbang (Anggota) 

  4. Kasubid Data dan Informasi pada Bapelitbang (Anggota) 

   

Pokja 3 Pengaduan 

Masyarakat 

: 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ketua) 

 2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Wakil Ketua) 

  3. Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapiltbang (Anggota) 

   

Kelompok Program   

Program 1 Bantuan Sosial 

Terpadu Berbasis Keluarga 

: 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Ketua) 

 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. PPU (Wakil Ketua) 

 3. Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Budaya 

Masyarakat pada DPMPD (Anggota)  

  4. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada 

Bapelitbang (Anggota) 

   

Program 2 Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 

: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 

(Ketua) 

 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Wakil Ketua) 

 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Anggota) 

  4. Kasubag Keuangan pada Bapelitbang (Anggota) 
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Jabatan  Pejabat 

   

Program 3 Berbasis 

Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro dan Kecil 

: 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

(Ketua) 

 2. Kepala Dinas Pertanian (Wakil Ketua) 

 3. Kabid Inovasi Teknologi dan Pengkajian Peratudan pada 

Bapelitbang (Anggota)  

  4. Dua orang pelaksana pada Bapelitbang (Anggota) 

 

Dalam keputusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang 

menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing kelompok kerja dan 

kelompok program. Surat keputusan tersebut hanya menyebutkan tugas 

TKPK adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan mengendalikan pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, 

uraian tugas dan fungsi kelompok kerja dan kelompok program pada TKPK 

kabupaten/kota sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara telah 

merumuskan 12 program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan 

target persentase kemiskinan sebagai indikator tercapainya target misi 6 

dalam RPJMD 2018-2023. Pada RPJMD tersebut telah disebutkan 

pembagian OPD yang diamanatkan untuk menjalankan program dan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Dinas Sosial, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Unsur Pelaksana Teknis 

(UPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kecamatan 

Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu. 

Berikut 12 program penanggulangan kemiskinan yang merupakan 

penjabaran dari misi 6 RPJMD: 

 

Tabel 2.2 Program Penanggulangan Kemiskinan  

Kab. Penajam Paser Utara dalam RPJMD 

No Nama Program OPD Pelaksana 

1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan UPT Dinas PUPR 

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kec. Sepaku, Penajam, Waru, Babulu 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Penajam, Waru, Sepaku 

4 Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial 

5 
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Pedesaan 
DPMD, Kec. Waru, Sepaku, Babulu 

6 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Membangun Desa 
DPMD 

7 
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 

Pedesaan 
DPMD 

8 
Program Peningkatan Peran Perempuan di 

Pedesaan 
DPMD 
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9 Program Pro-PPK-PPU DPMD 

10 
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 
DPMD, Kec Babulu, Waru, Penajam 

11 

Program Pendampingan Peningkatan 

Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat 

Pedesaan 

DPMD 

12 Program Penataan Daerah Otonomi Baru DPMD, Kec. Waru, Penajam 

 

Anggaran program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 adalah sebesar 

Rp32.077.140.189,00 dengan realisasi sebesar Rp19.500.710.469,00, 

tahun 2020 anggarannya sebesar Rp50.806.240.448,00 dengan realisasi 

sebesar Rp39.466.637.979,00 sementara anggaran di tahun 2021 sebesar 

Rp46.923.681.039,00 dengan realisasi sampai dengan  semester 1 2020 

adalah sebesar Rp12.891.781.456,00. Dengan rincian per OPD adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2021 

OPD 

2019 2020 2021 

Anggaran Realisasi  Anggaran Realisasi  Anggaran 
Realisasi   

(sem 1) 

 DMPD   3.676.077.000   3.196.865.776   6.745.367.140   6.067.707.630   18.598.067.436   3.326.788.323  

 UPT PUPR  16.881.801.189  13.057.783.968   11.827.413.424   9.896.028.235   11.656.782.510   3.159.514.324  

 Dinsos   58.250.000   55.170.089   20.057.000   20.011.500   661.022.633   20.176.594  

 Kec Penajam   8.942.672.000   2.348.110.496   27.662.627.200   19.294.954.390   11.404.594.501   4.664.846.730  

 Kec Sepaku   1.951.552.000   532.391.735   5.440.850.000   3.196.290.052   3.840.785.005   1.628.645.960  

 Kec Waru   487.988.000   243.753.350   1.004.560.684   890.478.199   697.103.665   84.679.725  

 Kec Babulu   78.800.000   66.635.055   105.365.000   101.167.973   65.325.289   7.129.800  

Jumlah 32.077.140.189  19.500.710.469   52.806.240.448   39.466.637.979   46.923.681.039   12.891.781.456  

 

Program penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya diatur dalam 

RPJMD, pemkab Penajam Paser Utara telah menerbitkan beberapa 

kebijakan dan regulasi terkait dengan penanggulan kemiskinan sebagai 

berikut: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan; 

b. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; dan 

c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan dan Perdesaan Mandiri. 
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2.2 Signifikansi Obyek Pemeriksaan 

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi 

secara global di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

dimasukkannya No poverty (Tanpa Kemiskinan) sebagai salah satu tujuan dari 

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 

(SDGs). SDGs sendiri disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 

menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, 

kesenjangan, dan perubahan iklim. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 

dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.  

Pengentasan kemiskinan juga merupakan salah satu dari prioritas 

pembangunan nasional di Indonesia. Prioritas nasional juga tentu menjadi 

acuan bagi daerah dalam menyusun rencana pembangunannya. Sebagai daerah 

dengan jumlah penduduk miskin di atas tingkat garis kemiskinan provinsi, 

Kabupaten Penajam Paser Utara juga tentu harus memprioritaskan program 

penanggulangan kemiskinan ini dan melaksanakan seluruh program secara 

efektif demi tercapainya prioritas pembangunan nasional dan tujuan dari 

SDGs. Per 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser 

Utara berada di posisi 5 tertinggi di antara 10 kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Pemkab 

memiliki peran yang signifikan dalam mengidentifikasi permasalahan 

kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dapat disusun dan 

dilaksanakan program-program yang tepat menyasar penduduk miskin. Bila 

program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara efektif dan tepat 

sasaran hal ini juga dapat membantu mencapai tujuan daerah, negara, dan juga 

global (SDGs) dalam mengentaskan kemiskinan. 

Pemkab Penajam Pasar Utara sendiri telah menuangkan penanggulangan 

kemiskinan ini dalam RPJMD dan telah membentuk TKPK serta mengeluarkan 

beberapa regulasi untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan 

secara terpadu, namun pada tahun 2020 ditemukan bahwa persentase penduduk 

miskin mengalami peningkatan dan masih berada di atas garis kemiskinan 

provinsi. Untuk itu penting bagi BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja 

atas efektivitas penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dapat diidentifikasi isu ataupun 

permasalahan yang menghambat terlaksananya program penanggulangan 

kemiskinan ini secara efektif dan bisa memberi rekomendasi demi tercapainya 

kesejahteraan sosial dan prioritas nasional. 
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2.3 Evaluasi SPI atas Obyek Pemeriksaan 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 

proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Pada pemeriksaan kinerja, evaluasi 

SPI ini dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan secara keseluruhan dan 

pada saat pemeriksa melakukan pemilihan area kunci dengan menggunakan 

empat faktor pemilihan, yang salah satunya ialah risiko manajamen. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan, 

ditemukan terdapat beberapa isu terkait dengan SPI pada setiap tahapan 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, yakni mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pada tahap 

perencanaan ditemukan, bahwa tidak terdapat dokumen Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi Daerah 

(RAD) yang seharusnya menjadi acuan penyusunan program kemiskinan 

dalam RPJMD, hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan antar dokumen 

perencanaan dan inkonsistensi indikator yang digunakan dalam mengukur 

keberhasilan program. 

Surat Keputusan (SK) Bupati terkait TKPK juga tidak mencantumkan 

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing peran secara jelas, sehingga 

tidak diketahui secara rinci apa yang menjadi tupoksi masing-masing 

kelompok kerja dan kelompok program dan pertanggungjawaban yang dapat 

diharapkan dari mereka. Koordinasi, pelaporan, dan evaluasi juga secara umum 

dilakukan secara informal melalui telepon ataupun media sosial WhatsApp 

(WA), sehingga tidak ada dokumentasi yang jelas dan koordinasi belum 

dilakukan secara optimal. 

Pada tahap pelaksanaan, penentuan sasaran pelaksanaan program belum 

didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga sasaran 

yang ditetapkan berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak optimal dalam 

menanggulangi kemiskinan daerah. Pengelolaan DTKS juga belum 

dilaksanakan secara tertib dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola 

DTKS masih kurang mumpuni, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. 

Terakhir pada tahap monitoring dan evaluasi, tidak terdapat laporan 

pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan yang memadai, sehingga 

monitoring dan evaluasi tidak dapat dijalankan secara optimal dan tidak dapat 

diukur apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dan selaras dengan 

perencanaan, serta apakah target yang ditentukan dapat dicapai. Selain itu, 

tidak memadainya laporan pelaksanaan program membuat sulit diukurnya 
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dampak pelaksanaan program ini terhadap pengentasan kemiskinan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap risiko manajemen, 

keseluruhan area potensial yang mencakup kelembagaan, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan, pengelolaan database kemiskinan, pemetaan 

indikator penyebab kemiskinan, perancangan program, penganggaran, 

pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi memiliki bobot 3, yang 

artinya risiko manajemen memiliki nilai tinggi pada setiap area potensial dan 

berpotensi memiliki banyak isu/permasalahan dan perlu dijadikan fokus 

pemeriksaan pada pelaksanaan pemeriksaan terinci yang dilakukan oleh BPK. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

 

3.1 Perencanaan 

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara menyebutkan bahwa BPK dan pemeriksa harus 

merencanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. BPK harus membuat 

perencanaan strategis untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan 

harapan pemangku kepentingan. Teknis pelaksanaan pemeriksaan kinerja, 

lebih lanjut diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan 

juklak ini, tahapan perencanaan pemeriksaan kinerja akan dilaksanakan setelah 

topik pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) ditetapkan. 

Pemeriksaan kinerja memiliki karakteristik yang beragam, dan pada 

umumnya dilakukan berdasarkan kondisi yang terdapat pada wilayah kerja 

masing-masing kantor BPK, sehingga membutuhkan perencanaan yang baik 

yang dapat menentukan kualitas hasil pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan 

kinerja dilakukan agar: 

a. Pemeriksaan yang dilaksanakan dapat berjalan secara ekonomis, 

efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip manajemen 

proyek yang baik; dan 

b. Pemeriksa dapat menentukan tujuan, lingkup, sumber daya, 

metodologi pemeriksaan, dan alokasi sumber daya yang tepat. 

Proses perencanaan pemeriksaan kinerja di BPK secara umum memiliki 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. pemahaman awal atas hal pokok yang diperiksa. Hal ini dilakukan 

dengan terlebih dahulu membentuk Tim Perencanaan Pemeriksaan 

(TPP) yang bertujuan untuk menyusun Laporan Hasil Perencanaan 

Pemeriksaan (LHPP). 

b. penyusunan P2 Pendahuluan berdasarkan LHPP yang telah disusun 

sebelumnya. 

c. pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan yang akan menghasilkan LHP 

Pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan ini memiliki 2 (dua) 

kemungkinan: 

1) apabila masalah yang diperiksa dinilai tidak layak diperiksa lebih 

dalam (tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terinci), maka tahap 

penyusunan LHP Pendahuluan merupakan langkah terakhir dalam 

proses perencanaan; dan/atau 

2) apabila masalah yang diperiksa dinilai layak diperiksa lebih dalam 

melalui pemeriksaan terinci, Pemeriksa selanjutnya menyusun P2 

Terinci. 

d. penyusunan P2 Terinci 
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Gambar 3.1 Alur Tahap Perencanaan 

 

Perencanaan pemeriksaan pada kegiatan OJT dilaksanakan pada tanggal 

18 – 22 Oktober. Sebelumnya sudah ditentukan bahwa topik pemeriksaan yang 

diangkat ialah mengenai efektivitas penyelenggaraan program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada kegiatan perencanaan, 

peserta melakukan proses pemahaman entitas, termasuk tujuan, lingkup, 

metodologi, dan manfaat pemeriksaan. Pemahaman entitas ini dilakukan lewat 

reviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Penajam Paser Utara 

terdahulu dan hasil LHPP yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Peserta juga 

banyak melakukan diskusi dengan mentor selaku ketua tim simulasi 

pemeriksaan ini untuk semakin memahami karakteristik obyek pemeriksaan 

dan prosedur perencanaan pemeriksaan secara keseluruhan. 

Dalam pemeriksaan kinerja, hal penting yang juga harus dilakukan ialah 

penyusunan Matriks Desain Pemeriksaan (MDP), matriks ini berisi 

pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan mulai dari level 1 hingga level 3, yang 

akan dijawab lewat pengumpulan bukti dan analisis data. Di dalam MDP juga 

ditetapkan kriteria-kriteria pemeriksaan yang disusun agar relevan dengan 

tujuan pemeriksaan. Seperti yang dijelaskan dalam Juklak Pemeriksaan 

Kinerja, jenis perikatan yang dilakukan dalam pemeriksaan kinerja ialah 

perikatan direct reporting, artinya pemeriksa yang menentukan hal pokok dan 

kriteria dengan mempertimbangkan risiko dan materialitas. 

Penetapan kriteria dalam pemeriksaan kinerja tidak jarang membutuhkan 

tenaga ahli, untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan sesuai dengan 

tujuan pemeriksaan yang dilakukan. Dalam pemeriksaan penanggulangan 

kemiskinan ini, BPK Perwakilan Kalimantan Timur banyak berdiskusi dengan 

Australia National Audit Office (ANAO) dalam menentukan kriteria yang 

sesuai dengan pemeriksaan program penanggulangan kemiskinan.  
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Peserta dalam perencanan pemeriksaan ini juga menyusun Program 

Pemeriksaan (P2) untuk pemeriksaan terinci dan Program Kerja Perorangan 

(PKP) yang akan dilaksanakan pada proses pelaksanaan 

pemeriksaan/pengumpulan dan analisis data. P2 disusun berdasarkan hasil 

pemeriksaan pendahuluan dan secara umum terdiri atas dasar hukum 

pemeriksaan, standar pemeriksaan, alasan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, 

lingkup pemeriksaan, gambaran umum entitas, metodologi pemeriksaan, 

kriteria pemeriksaan, jenis dan sumber bukti serta prosedur pemeriksaan, 

jangka waktu pemeriksaan, susunan tim dan rincian biaya pemeriksaan, serta 

langkah dan prosedur pemeriksaan. PKP dibagi berdasarkan pembagian tugas 

yang dilakukan oleh ketua tim. Peserta juga melakukan penyusunan Surat 

Tugas (ST) untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci. Output kegiatan ini berupa 

P2 Terinci, PKP, dan Surat Tugas yang dituangkan lebih lanjut dalam 

Lampiran 1 s.d 3 

 

3.2 Pengumpulan dan Analisis Data 

Tahapan selanjutnya setelah perencanaan pemeriksaan ialah pelaksanaan 

pemeriksaan/pemeriksaan terinci. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini 

meliputi pengumpulan dan analisis bukti dalam rangka menghasilkan temuan 

pemeriksaan. Kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan 

pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut: 

a. pemerolehan dan analisis bukti pemeriksaan; 

b. penyusunan temuan pemeriksaan dan pemerolehan tanggapan; dan 

c. penyampaian temuan pemeriksaan. 

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja ialah: 

a. memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat; dan 

b. menyusun temuan pemeriksaan berdasarkan bukti untuk menjawab 

pertanyaan dan tujuan pemeriksaan. 

Secara umum terdapat empat jenis bukti pemeriksaan, dan masing-masing 

memiliki metode pemerolehan yang berbeda-beda. Pertama ialah bukti fisik. 

Bukti fisik pada umumnya diperoleh lewat pengamatan langsung dan inspeksi 

fisik. Kedua ialah bukti testimonial/lisan yang diperoleh melalui wawancara, 

diskusi, survei, atau dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai respon dari 

pertanyaan atau wawancara. Bukti testimonial/lisan biasanya dituangkan 

dalam bentuk Berita Acara (BA). Selanjutnya ialah bukti dokumenter. Bukti 

dokumenter merupakan bukti dalam bentuk dokumen fisik resmi maupun 

dalam bentuk digital/elektronik yang diperoleh baik dari dalam maupun luar 

entitas yang diperiksa. Bukti dokumenter diperoleh melalui reviu dokumen. 

Yang terakhir ialah bukti analisis yang merupakan hasil olahan secara ilmiah 

dari suatu data baik kuantitatif maupun kualitatif. 

Setelah bukti diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis bukti. Analisis 

bukti berkaitan dengan analisis data dan informasi. Analisis data dan informasi 
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bertujuan untuk mengembangkan bukti analisis dalam menilai dan 

menjelaskan kinerja entitas yang akan dituangkan sebagai temuan 

pemeriksaan. 

Simulasi pelaksanaan pemeriksaan kegiatan OJT dilakukan mulai tanggal 

25 Oktober 2021 hingga 4 November 2021. Dalam pelaksanaan ini, peserta 

melaksanakan PKP yang telah dibagi pada tahap perencanaan. PKP penulis 

terkait dengan pemeriksaan efektivitas perencanaan program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi kelembagaan, 

identifikasi karakteristik kemiskinan, dan anggaran.  

Bukti yang diperlukan terkait dengan PKP penulis ialah bukti 

testimoni/lisan, bukti dokumenter, dan bukti analisis sehingga prosedur yang 

banyak dilakukan ialah menganalisis BA wawancara dan mengikuti 

wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reviu dokumen  

seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan lain sebagainya, 

serta melakukan analisis seperti untuk perhitungan ruang fiskal dan analisis 

anggaran serta realisasi anggaran.  Bukti yang diperoleh kemudian dianalisis 

dan dituangkan ke Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam bentuk Hasil 

Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3). 

Peserta juga kemudian menyusun konsep temuan pemeriksaan terkait 

dengan prosedur yang dijalankan. Temuan yang disusun harus memiliki unsur 

kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Penulis sendiri menyusun temuan 

pemeriksaan yang terkait dengan penganggaran yang belum dialokasikan 

secara cukup dan memadai untuk mencapai target dan belum bersinergi dengan 

pendanaan lainnya. Penulis kemudian menyusun rekomendasi terhadap temuan 

yang sudah disusun. Konsep temuan pemeriksaan kemudian didiskusikan 

bersama mentor untuk direviu dan diberikan masukan perbaikan. Konsep TP 

yang sudah disetujui akan dimasukkan ke dalam LHP di tahap pelaporan. HP3, 

notulensi pertemuan dengan entitas dan temuan pemeriksaan yang disusun oleh 

penulis dituangkan dalam Lampiran 4 s.d 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Zoom Meeting dengan Entitas 
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3.3 Pelaporan Pemeriksaan 

Pelaporan merupakan tahap penyusunan laporan tertulis yang akan 

menjadi media untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada 

pemangku kepentingan. Kegiatan utama pada tahap pelaporan hasil 

pemeriksaan ialah sebagai berikut: 

a. penyusunan konsep LHP; 

b. penyampaian konsep LHP kepada entitas untuk memperoleh 

tanggapan resmi atas kesimpulan dan rekomendas; dan 

c. finalisasi dan penyampaian LHP. 

Tujuan dari tahap pelaporan adalah untuk menyusun LHP yang berisi 

temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Fungsi LHP antara lain: 

a. mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pemangku kepentingan; 

b. menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan; 

c. membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan 

perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan 

d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk memastikan apakah 

tindakan perbaikan telah dilakukan sesuai rekomendasi. 

LHP disusun untuk menjawab tujuan pemeriksaan dan harus memenuhi 

karakteristik kualitatif LHP kinerja yang baik. Karakteristik tersebut antara 

lain: lengkap, meyakinkan, tepat waktu, jelas dan ringkas, serta berimbang. 

Unsur-unsur informasi yang dapat disajikan dalam LHP meliputi dasar hukum, 

alasan pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, lingkup 

pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, temuan 

pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan, rekomendasi pemeriksaan, tanggapan 

entitas, pembatasan pemeriksaan (bila ada), dan pelaporan informasi rahasia 

(bila ada). 

Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim berdasarkan temuan pemeriksaan 

yang disusun oleh Anggota Tim. Konsep LHP kemudian direviu Pengendali 

Teknis dan Pengendali Mutu, konsep LHP yang sudah direviu kemudian 

disampaikan kepada entitas untuk mendapatkan tanggapan akhir atas konsep 

kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan. Konsep LHP yang telah melalui 

pembahasan berjenjang kemudian difinalisasi menjadi LHP final. LHP final 

selanjutnya diserahkan kepada para pemangku kepentingan didahului dengan 

presentasi Tim Pemeriksa atas hasil pemeriksaan dan pemaparan rencana aksi 

entitas yang diperiksa. LHP Kinerja dinyatakan efektif pada tanggal 

ditandanganinya LHP tersebut oleh pejabat yang berwenang. LHP tersebut 

kemudian segera disampaikan kepada lembaga perwakilan dan entitas yang 

diperiksa melalui surat keluar yang ditandatangani pejabat yang berwenang 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tahap pelaporan kegiatan OJT dilaksanakan dari tanggal 5 November – 9 

November 2021. Pada tahapan ini, peserta dalam satu tim menyusun Konsep 

Hasil Pemeriksaan (KHP) dan kemudian mendiskusikan KHP tersebut bersama 
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mentor untuk kemudian disetujui menjadi LHP. LHP yang disusun sudah 

memuat seluruh unsur-unsur informasi yang ditetapkan dalam Juklak 

Pemeriksaan Kinerja seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. LHP 

dilampirkan pada Lampiran 7.  

 

3.4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Tanggung jawab BPK tidak selesai pada tahap pelaporan dan penyampaian 

hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dan entitas yang diperiksa, BPK 

masih harus melakukan pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan (TLHP). TLHP merupakan kegiatan dan/atau keputusan yang 

dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang 

bertanggung jawab dan kompeten untuk melaksanakan rekomendasi yang 

diberikan dalam LHP. 

Pemantauan TLHP dilakukan secara periodik dan hasil pemantauan 

tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan 

semester. Pemantauan TLHP dilakukan untuk memastikan hasil pemeriksaan 

BPK memberikan manfaat untuk memperbaiki kinerja entitas/hal pokok yang 

diperiksa dan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan 

(publik) atas hasil pemeriksaan BPK. Secara khusus, tujuan pemantauan TLHP 

adalah sebagai berikut: 

a. mengidentifikasi sejauh mana entitas yang diperiksa telah 

menerapkan/melakukan perbaikan sebagai respon atas rekomendasi 

yang diberikan; 

b. membantu lembaga perwakilan untuk mengawal tindakan perbaikan 

yang akan dilakukan oleh entitas yang diperiksa; 

c. mengidentifikasi area yang potensial untuk ditindaklanjuti melalui 

pemeriksaan selanjutnya; 

d. menentukan dampak terkait hasil pemeriksaan; dan 

e. memberikan dasar untuk menilai dan mengevaluasi kinerja BPK serta 

memberikan pengetahuan yang lebih baik untuk memperbaiki praktik 

pemeriksaan kinerja. 

Tahapan kegiatan pemantauan TLHP dimulai sejak LHP dan rencana aksi 

diserahkan kepada entitas yang diperiksa. Pemantauan berakhir setelah entitas 

selesai menindaklanjuti rekomendasi. Mekanisme pemantauan TLHP terdiri 

atas tiga tahapan yaitu:  

a. Penatausahaan TLHP 

Penatausahaan TLHP merupakan proses untuk mengadministrasikan 

bahan pemantauan TLHP sampai dengan penugasan Pejabat 

Fungsional Pemeriksa (PFP) untuk melakukan telaahan atas bahan 

tersebut dengan menggunakan sistem informasi. 
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b. Penelaahan TLHP 

Penelahaan TLHP dilakukan melalui desk review atau penelahaan 

dokumen. Jika hasil desk review atau telaahan dinilai belum memadai, 

maka Pemeriksa dapat melakukan prosedur tambahan diantaranya 

adalah cek fisik, konfirmasi, pembahasan dengan pengawas internal 

entitas, serta prosedur lainnya yang relevan untuk mendapatkan bukti 

yang memadai. 

c. Pelaporan Pemantauan TLHP 

Pelaporan pemantauan TLHP berisi hasil pemantauan TLHP 

berdasarkan desk review/telaahan dokumen dan/atau prosedur lainnya. 

Kegiatan OJT untuk tahap pemantauan TLHP dilakukan pada periode 

yang sama dengan pelaporan. Berdasarkan hasil diskusi dengan tim pemeriksa 

yang melaksanakan pemantauan TLHP untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, 

belum terdapat pemantauan TLHP atas pemeriksaan kinerja ini. Pemeriksaan 

program penanggulangan kemiskinan sendiri baru pertama sekali dilakukan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara, dan bila dihubungkan dengan pemeriksaan 

Laporan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun sebelumnya, tidak 

terdapat temuan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan kinerja yang 

dilaksanakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Pemeriksaan ini juga 

masih berjalan hingga saat laporan ini dituliskan. Sehingga tindak lanjut akan 

dilakukan terhadap hasil pemeriksaan setelah laporan diserahkan kepada 

lembaga perwakilan dan entitas. 

Berdasarkan UU 15/2004, entitas diharapkan sudah memberikan jawaban 

kepada BPK 60 hari setelah LHP diserahkan. UU ini juga mengatur bahwa 

pejabat yang tidak melaksanakan hal ini dapat dikenai sanksi administratif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepegawaian. BPK melakukan pemantauan terhadap TLHP dan melaporkan 

hasil pemantauan kepada lembaga perwakilan setiap akhir semester lewat 

penerbitan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Pemantauan 

dilakukan lewat Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) milik 

BPK RI, dimana entitas secara real-time dapat melaporkan tindakan tindak 

lanjut yang mereka lakukan dan akan direview secara berjenjang mulai dari 

Pengendali Teknis hingga badan, tergantung status masing-masing temuan. Di 

satker tempat penulis melaksanakan OJT, penggunaan SIPTL sudah mulai 

digalakkan (sebelumnya menggunakan Sistem Manajemen Pemeriksaan), 

namun untuk review dilakukan setiap semester. 
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BAB IV 

REFLEKSI OJT TERHADAP STANDAR  

DAN PANDUAN PEMERIKSAAN 

 

4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Standar 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam pasal 5 mengatakan bahwa 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus dilaksanakan berdasarkan standar 

pemeriksaan yang telah disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan 

pemerintah.  

Pemeriksaan di BPK saat ini mengacu pada Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 yang diundangkan lewat Peraturan 

BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. SPKN berisi kerangka konseptual, 

standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan. 

Seluruh pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara harus mengacu pada SPKN. SPKN sendiri 

menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan prinsip (principle-

based standards), sehingga secara lebih teknis pelaksanaan pemeriksaan akan 

diatur dalam juklak dan petunjuk teknis (juknis). Pemeriksaan kinerja sendiri 

akan mengacu pada SPKN, Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), 

Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), dan secara teknis 

mengacu pada Keputusan BPK RI Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.  

Berikut ke sesuaian yang ditemukan dan diamati dalam pelaksanaan 

simulasi pemeriksaan sebagai kegiatan OJT dengan standar yang berlaku, 

khususnya juklak pemeriksaan kinerja:  

a. Perencanaan Pemeriksaan 

Pada tahap ini penulis menemukan dan mengamati bahwa setiap 

kegiatan dalam tahapan perencanaan sudah: 

1) dilakukan pemahaman awal atas hal pokok yang diperiksa dan 

dibentuk Tim Perencanaan Pemeriksaan untuk menyusun Laporan 

Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP); 

2) dilakukan pemilihan area potensial dan area kunci berdasarkan 

prosedur yang terdapat di dalam juklak dan memilih area kunci 

dengan melakukan pembobotan pada area potensial dengan 

menggunakan 4 faktor yaitu risiko manajemen, signifikansi suatu 

program, dampak pemeriksaan, dan auditabilitas; 

3) dilakukan penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan; 

4) dirumuskan pertanyaan pemeriksaan yang memenuhi kualifikasi 

jelas, objektif, netral, serta saling berhubungan, saling melengkapi, 

tidak tumpang tindih dan secara kolektif lengkap untuk menjawab 
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tujuan pemeriksaan. Secara umum terdapat 3 level pertanyaan, dan 

pada pemeriksaan ini telah dirumuskan 3 pertanyaan pemeriksaan; 

5) ditetapkan kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan 

dan/atau pertanyaan pemeriksaan;  

6) disusun Matriks Desain Pemeriksaan (MDP);  

7) disusun LHPP dengan unsur informasi yang sesuai dengan juklak; 

dan 

8) disusun P2 terinci sebelum pelaksanaan pemeriksaan dilakukan. 

b. Pengumpulan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis menemukan dan mengamati bahwa setiap 

kegiatan dalam tahapan pengumpulan dan analisis data sudah: 

1) dirancang dan dilaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat 

untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat; 

2) dikumpulkan bukti yang relevan untuk menjawab pertanyaan 

pemeriksaan dan dengan jenis dan metode yang sesuai dengan 

juklak; 

3) dilakukan analisis terhadap bukti untuk menilai kecukupan dan 

ketepatan bukti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat; 

4) didokumentasikan bukti pemeriksaan kedalam KKP dalam bentuk 

HP3; 

5) disusun temuan pemeriksaan yang mengandung 4 unsur yang 

diatur dalam standar, yaitu: kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; dan 

6) disusun rekomendasi yang relevan dengan temuan pemeriksaan. 

c. Pelaporan Pemeriksaan 

Pada tahap ini penulis menemukan dan mengamati bahwa setiap 

kegiatan dalam tahapan pelaporan pemeriksaan sudah: 

1) disusun LHP sesuai dengan karakteristik dalam standar; dan 

2) dipenuhinya unsur-unsur informasi yang disajikan dalam LHP. 

 

4.2 Perbaikan yang Perlu Ditambahkan ke dalam Materi Diklat 

Materi diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) secara 

garis besar sudah mampu menjelaskan dan memberikan gambaran terkait 

pemeriksaan yang akan dilaksanakan secara riil di lapangan, mulai dari standar 

yang digunakan, isu-isu yang sering dihadapi dalam pemeriksaan, hingga 

praktik penyusunan KKP dan temuan pemeriksaan. Selain kompetensi teknis, 

mata diklat yang diberikan juga sudah mengasah soft-skill seperti dalam mata 

diklat manajemen pemeriksaan dan komunikasi pemeriksaan. 

Perbaikan yang mungkin dapat dipertimbangkan kedalam materi diklat 

ialah pembelajaran mengenai pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu secara lebih komprehensif, karena pemeriksa ahli pertama juga 

akan turun dalam jenis pemeriksaan tersebut. Selain itu, dalam praktikum 

pemeriksaan sebaiknya secara lebih jelas memaparkan dan mempraktikkan 
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mengenai tugas Anggota Tim, sehingga peserta lebih mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai peran yang dijalankan setelah diangkat menjadi pemeriksa 

ahli pertama. Sistem mentoring pada saat matrikulasi akuntansi juga dirasa 

penulis kurang tepat dilakukan, mengingat tidak semua peserta JFPAP 

memiliki kemampuan mengajar yang baik, sebaiknya pembelajaran utama 

tetap dilakukan oleh fasilitator dan peserta akuntansi sebagai 

pendamping/asisten untuk membantu di luar pembelajaran on-class utama. 

 

4.3 Tantangan selama Pemeriksaan dan Strategi Menyelesaikannya 

Kegiatan On The Job Training (OJT) yang dilaksanakan tidak terlepas dari 

hambatan ataupun tantangan, adapun tantangan yang dihadapi penulis ialah: 

a. Pemeriksaan yang disimulasikan dalam kegiatan OJT masih 

merupakan pemeriksaan yang sedang berjalan (on-going) hingga saat 

laporan ini dituliskan, sehingga terdapat keterbatasan dalam data dan 

temuan yang disusun berpotensi kurang relevan atau kurang sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya; 

b. Keterbatasan pemahaman penulis mengenai pemeriksaan kinerja di 

awal pelaksanaan kegiatan OJT, mengingat mata diklat yang diterima 

selama sesi on-class tidak membahas pemeriksaan kinerja secara 

komprehensif dan penulis tidak memiliki pengalaman melakukan 

pemeriksaan kinerja; dan 

c. Keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan yang dilakukan selama 

kegiatan OJT 

Adapun strategi yang dilakukan penulis dalam mengatasi tantangan-

tantangan di atas adalah sebagai berikut: 

a. Berdiskusi dengan tim yang memang turun langsung dalam 

pemeriksaan kinerja ini secara aktif untuk memastikan bahwa data 

yang telah diterima masih relevan dan temuan yang disusun masih 

sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, serta tetap aktif 

berkomunikasi dengan mentor dalam pelaksanaan PKP maupun 

penyusunan konsep temuan pemeriksaan; 

b. Berdiskusi dengan mentor dan juga pengendali teknis terkait dengan 

pemeriksaan kinerja, sehingga mendapat pemahaman mengenai 

pemeriksaan kinerja, mulai dari tujuan, penyusunan kriteria, hingga 

penyusunan LHP. Penulis juga secara mandiri membaca juklak 

pemeriksaan dan tetap berdiskusi dalam tim untuk memperkaya 

pemahaman mengenai pemeriksaan yang dilakukan; dan 

c. Melakukan manajemen waktu dengan baik dan menjalin komunikasi 

dan kerjasama yang baik dalam tim, serta melakukan pembagian tugas 

secara efektif sehingga seluruh PKP dapat terlaksana dan LHP dapat 

diselesaikan secara tepat waktu. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan satu 

lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-

2024 dituangkan tujuan BPK RI yakni meningkatkan tata kelola keuangan negara 

yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Pencapaian tujuan 

ini dapat dilakukan lewat peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta 

peningkatan mutu kelembagaan BPK. 

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemeriksaan yang bermutu 

adalah terdapatnya pemeriksa yang kompeten. Kompetensi pemeriksa di BPK salah 

satunya dibentuk lewat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan 

Fungsional Pemeriksa (JFP), dan untuk pemeriksa baru, kompetensinya dibentuk 

lewat JFP Ahli Pertama (JFPAP). Salah satu rangkaian diklat JFPAP di tahun 2021 

ialah kegiatan On The Job Training (OJT), dimana peserta turun langsung 

melaksanakan simulasi pemeriksaan di satuan kerja penempatan definitif masing-

masing, yang akan dibimbing oleh mentor yang merupakan Pengendali Teknis di 

satker tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 – 15 

November 2021 yang dibagi menjadi 4 tahapan kegiatan yakni perencanaan 

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan (pengumpulan dan analisis data), pelaporan 

pemeriksaan, dan eksternalisasi. 

Pada simulasi ini, entitas yang diperiksa ialah Kabupaten Penajam Paser 

Utara. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kinerja dengan obyek 

pemeriksaan efektivitas penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah 

satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Masalah kemiskinan 

sendiri merupakan masalah yang disoroti di kabupaten ini, dimana penanggulangan 

kemiskinan masuk dalam misi 6 RPJMD Pemkab Penajam Paser Utara. Untuk 

melaksanakan program secara terkoordinasi, Bupati membentuk TKPK melalui 

diterbitkannya Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Utara pada 2019 

lewat diterbitkannya Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 415/232/2019 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara 

Nomor 415.05/169/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023. Dalam TKPK ini, 

Bupati berperan sebagai penanggung jawab dan wakil bupati sebagai ketua. 

Pada tahap perencanaan, para peserta melakukan pemahaman entitas dan 

obyek pemeriksaan lewat reviu LK terdahulu dan LHPP. Peserta kemudian 

menyusun P2 untuk pemeriksaan terinci dan menyusun PKP berdasarkan prosedur 

yang sudah dibagi mentor selaku ketua tim sebelumnya. Selain itu, peserta juga 
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menyusun ST untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci. Pada tahap perencanaan 

sudah ditentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan, pertanyaan pemeriksaan, serta 

disusun matriks desain pemeriksaan yang juga berisi kriteria yang disusun oleh tim 

pemeriksa. Dalam pemeriksaan kinerja, kriteria yang disusun harus relevan dan bisa 

membantu menjawab pertanyaan pemeriksaan. BPK sering melakukan konsultasi 

dengan tenaga ahli dalam menentukan kriteria terutama untuk pemeriksaan kinerja 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak terdapat pemeriksa yang ahli 

di bidang tersebut. Output kegiatan ini adalah P2, PKP, dan ST. 

Di tahap pelaksanaan, peserta melakukan pengumpulan dan analisis data. 

Pada pemeriksaan kinerja ini, jenis bukti yang diperoleh ialah bukti lisan/testimoni 

lewat wawancara dan bukti dokumenter. Untuk itu peserta melakukan analisis dari 

BA wawancara dan ikut dalam wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu 

OPD (Dinas Sosial). Kemudian menuangkan hasil analisis data ke KKP dalam 

bentuk HP3. Peserta kemudian menyusun konsep TP dan mendiskusikan dengan 

mentor untuk mendapat persetujuan. Output dari kegiatan ini adalah KKP, 

notulensi, dan konsep TP. 

Tahap berikutnya ialah tahap pelaporan pemeriksaan dan pemantauan 

TLRHP. Pada tahap ini, peserta dalam tim menyusun konsep LHP yang berisi 

temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Konsep LHP yang sudah direviu dan 

disetujui mentor kemudian disusun menjadi LHP final. Untuk pemantauan TLRHP, 

karena pemeriksaan merupakan pemeriksaan yang masih berlangsung hingga 

laporan ini dituliskan dan pemeriksaan ini baru pertama sekali dilakukan di 

Kabupaten Penajam Paser Utara, serta tidak adanya temuan dalam LK terdahulu 

yang relevan dengan tujuan pemeriksaan kinerja ini, belum dapat dilakukan 

pemantauan TLRHP. Output dari tahap ini adalah LHP. 

Tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan OJT ini adalah eksternalisasi, 

dimana peserta diminta untuk menyusun laporan pelaksanaan OJT dan video 

pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJT. Output kegiatan 

ini adalah laporan pelaksanaan OJT dan video pembelajaran. 

Selama pelaksanaan OJT ini, penulis menemukan dan mengamati bahwa 

secara keseluruhan, prosedur pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar 

pemeriksaan yang berlaku di BPK, baik SPKN maupun Juklak pemeriksaan kinerja. 

Baik secara teknis pelaksanaan maupun penyusunan laporan sudah mengacu pada 

standar pemeriksaan. Penulis memang menghadapi beberapa tantangan selama 

proses pelaksanaan kegiatan OJT, namun lewat diskusi aktif dengan mentor, tim 

simulasi pemeriksaan dan tim pemeriksa asli, penulis dapat mengatasi tantangan 

yang dihadapi dengan cukup baik. Sehingga dapat dikatakan, secara keseluruhan 

kegiatan OJT yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan timeline, 

penulis juga dapat memenuhi seluruh deadline pengumpulan tugas di tiap tahap 

kegiatan. Khususnya, melalui kegiatan OJT ini penulis juga dapat lebih memahami 

prosedur pemeriksaan secara riil dan melihat praktik pelaksanaannya di satker 

penempatan definitif. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Pelaksanaan On the Job Training ini bertujuan memberikan nilai lebih (value 

added) dari implementasi Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Pemeriksaan, Standar PKN dan PMP yang berlaku. Dalam On the Job 

Training ini mengambil tema “Simulasi Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas 

Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2019-

Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi 

Terkait Lainnya di Penajam”. Simulasi pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan 

kinerja terinci yang menggunakan data-data dari pemeriksaan kinerja 

pendahuluannya.  

Proses perencanaan pemeriksaan dimulai dari penyusunan P2 yang berdasarkan 

atas LHP Pendahuluan, P2 yang telah direviu dan disetujui oleh PJ dijadikan acuan  

penyusunan PKP. PKP yang telah disusun oleh AT, diajukan ke KT untuk direviu 

dan disetujui.  Selain itu, pada tahap perencanaan juga mengurus dukungan 

pemeriksaan seperti  ST, SPD dan pengurusan akomodasi. 

Pelaksanaan PKP, dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pemeriksaan dengan 

cara menjalankan semua prosedur yang ada pada PKP. Bukti-bukti pemeriksaan 

tersebut dianalisis, perbedaan antara kriteria dengan kondisi merupakan temuan 

pemeriksaan. AT mengajukan TP atas perbedaan antara kriteria dan kondisi yang 

ada. TP diajukan oleh AT kepada KT, TP tersebut akan direviu secara berjenjang 

dari KT, PT, hingga PJ. TP yang telah disetujui, dijadikan acuan untuk penyusunan 

KHP.  

KHP yang telah disusun diajukan ke KT, hingga ke PJ untuk direviu. KHP yang 

telah direviu dimintakan tanggapan ke entitas. Apabila entitas telah menyetujui 

temuan, dan rekomendasi yang diusulkan oleh pemeriksa, maka entitas diminta 

untuk segera menyusun rencana aksi atas rekomendasi tersebut. 

Pada tahap pelaporan, KHP yang telah direviu dan tanggapan dari entitas, 

dijadikan acuan untuk penyusunan LHP. LHP yang telah direviu secara berjenjang, 

diserahkan ke entitas. Pemeriksa akan melakukan monitoring terkait TLHP yang 

telah diserahkan ke entitas.
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemeriksa yang bebas 

dan mandiri, serta memiliki peranan dan kedudukan yang strategis dalam mengawal 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peranan dan kedudukan tersebut 

merupakan mandat yang diamantkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 

ayat (5), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negera, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdiri dari Pemeriksaan Keuangan, 

Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. 

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BPK 2020-2024 ditentukan peran aktif dari 

seluruh jajaran di BPK. Implementasi Renstra BPK dilakukan untuk mencapai visi, 

misi, tujuan dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Hal ini juga 

dapat mendukung BPK untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil 

pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK. 

Faktor penting untuk mencapai pemeriksaan yang bermutu adalah pelaksanaan 

pemeriksaan oleh pemeriksa yang kompeten. Untuk memenuhi kompetensi tersebut 

salah satunya dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Ahli Pertama. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dengan 

pemberian materi-materi pendidikan yang berisi teori, konsep dan contoh-contoh 

kasus di lapangan. Guna memberikan pemahaman lebih, serta memberikan nilai 

tambah dalam pendidikan dan pelatihan, maka Badan Penyelenggara Diklat 

(Badiklat) memberikan tambahan pelatihan berupa On the Job Training di masing-

masing penempatan pegawai. Pelaksanaan On the Job Training ini memberikan 

nilai lebih (value added) dari implementasi Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan, Standar PKN dan PMP yang berlaku.  
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1.2 Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya On the Job Training yakni untuk meningkatkan 

kemampuan dan wawasan dalam melaksanakan pemeriksaan secara riil yang 

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Selain itu, 

juga supaya dapat memahami aspek teknis subtansi maupun dukungan pemeriksaan 

termasuk administrasi pemeriksaan berdasarkan standar, sistem dan kriteria yang 

berlaku di BPK. 

Tujuan lain dari dilaksanakannya kegiatan On the Job Training adalah untuk 

memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam tugas pemeriksaan bagi 

pegawai yang akan menduduki jabatan fungsional pemeriksa sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 

Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan, serta Standar PKN, 

dan PKN yang berlaku. 

 
1.3 Lingkup 

 
Ruang lingkup pada kegiatan On the Job Training pada BPK Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 
a. Unit kerja pemeriksaan, Subauditorat Kalimantan Timur I, lantai 3, kantor 

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; 
b. Sasaran simulasi sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

pemeriksaan simulasi yang telah disetujui oleh Mentor dan diketahui oleh 
Kepala Badiklat Bali; 

c. Waktu pelaksanaan kegiatan simulasi pemeriksaan mulai tanggal 11 
Oktober – 15 November 2021. 

 
1.4 Batasan 

Simulasi atas pemeriksaan kinerja efektivitas penyelenggaraan program 

penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2019 – Semester I 2021 pada 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan pemeriksaan 

sesungguhnya yang sedang berjalan dan pada saat simulasi ini dilakukan 

pemeriksaan tersebut belum berakhir. Data-data yang digunakan dalam simulasi ini, 

merupakan data-data hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah selesai dilakukan 

pada periode sebelumnya. Sehingga hasil dari simulasi atas pemeriksaan kinerja ini 

tidak sepenuhnya menggambarkan hasil pemeriksaan kinerja senyatanya. 
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BAB 2  
OBJEK PEMERIKSAAN 

 
2.1 Deskripsi Singkat Entitas Dan Objek Pemeriksaan 

A. Deskripsi Singkat Entitas  

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kabupaten Penajam Paser Utara 

merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Paser. Kabupaten Penajam 

Paser Utara memiliki luas wilayah kurang lebih 3.333,06 Km2, yang terdiri dari 4 

(empat) Kecamatan,dan terbagi menjadi 30 Desa, dan 24 Kelurahan. Empat 

Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Kecamatan Babulu, 

Kecamatan Penajam, Kecamatan Sapaku, dan Kecamatan Waru. 

Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi 

oleh seorang Wakil Bupati serta memiliki seorang Sekretaris Daerah, 35 OPD, dan 

satu Badan Layanan Umum  Daerah (BLUD), untuk lebih rincinya dapat dilihat 

pada lampiran 1. Selain itu, terdapat 24 UPTD dibawah Dinas Kesehatan, Dinas 

Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, lebih 

rincinya dapat dilihat pada lampiran 2. 

Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa, Kecamatan Penajam terdiri dari 4 Desa, 

dan 19 Desa. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan, dan 11 Desa, serta 

Kecamatan Waru terdiri dari 1 Kelurahan dan 3 Desa. Daftar Desa dan Kelurahan 

pada ke-empat Kecamatan dapat dilihat lebih lanjut pada lampiran 3. Kecamatan 

Penajam memiliki wilayah terluas yakni 36,22% dari luas total wilayah Kabupaten, 

dan Kecamatan Babulu memiliki wilayah terkecil yakni sebebsar 11,99%. Luas 

wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjukkan pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara 
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Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan BPS, jumlah 

penduduk pada tahun 2020 sebanyak 178.681 jiwa, dengan komposisi 92.506 jiwa 

penduduk laki-laki, dan 86,175 jiwa penduduk perempuan. Persentase penduduk 

laki-laki sebanyak 51,77% dan 48,23% penduduk perempuan. Jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara dari 2015 hingga 2020 rata-rata sebanyak 

11.840 jiwa, dan tidak terdapat penurunan yang signifikan. Jumlah penduduk 

miskin dari 2015 s.d. 2020 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.1.2 Jumlah penduduk miskin tahun 2015-2020 Kab. Penajam Paser Utara  

 

B.  Objek Pemeriksaan 

Komitmen Pemerintah Pusat atas penetapan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2011 tentang Fakir Miskin, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati 

Nomor 415/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kemiskinan Tahun 2019, 

dan SK Bupati Nomor 415.05/169/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023. 

Susunan anggota TKPK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 

sebagai berikut: 

  

Tahun
Jumlah 

Penduduk 
Miskin

Persentase 
Penduduk 

Miskin
2015              12.170 7,92
2016              11.660 7,49
2017              12.000 7,63
2018              11.760 7,4
2019              11.520 7,18
2020              11.930 7,36
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Tabel 2.1.3. Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah  
Kab. Penajam Paser Utara 

Jabatan  Pejabat 

Penanggungjawab  : Bupati 

Ketua  : Wakil Bupati 

Wakil Ketua  : Sekretaris Daerah 

Sekretaris I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) 

Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Sosial 

   

Kelompok Kerja:    

Pokja 1 Pendataan dan 

Informasi  

: 1. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bapelitbang (Ketua) 

 2. Kepala Seksi Sosial BPS Kab. PPU (Wakil Ketua) 

  3. Kasubid Pembangunan Manusia pada Bapelitbang (Anggota) 

   

Pokja 2 Pengembangan 

Kemitraan 

: 1. Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. PPU (Ketua) 

 2. Kabid Ekonomi, Infrastruktur dan SDA pada Bapelitbang (Wakil Ketua) 

  3. Kasubid Pemerintah pada Bapelitbang (Anggota) 

  4. Kasubid Data dan Informasi pada Bapelitbang (Anggota) 

   

Pokja 3 Pengaduan 

Masyarakat 

 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ketua) 

 2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Wakil Ketua) 

  3. Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapiltbang (Anggota) 

   

Kelompok Program   

Program 1 Bantuan Sosial 

Terpadu Berbasis Keluarga 

 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Ketua) 

 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. PPU (Wakil Ketua) 

 3. Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat pada DPMPD 
(Anggota)  

  4. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bapelitbang (Anggota) 

   

Program 2 Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 

 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Ketua) 

 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Wakil Ketua) 

 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (Anggota) 

  4. Kasubag Keuangan pada Bapelitbang (Anggota) 

   

Program 3 Berbasis 

Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro dan Kecil 

 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Ketua) 

 2. Kepala Dinas Pertanian (Wakil Ketua) 

 3. Kabid Inovasi Teknologi dan Pengkajian Peratudan pada Bapelitbang (Anggota)  

  4. Dua orang pelaksana pada Bapelitbang (Anggota) 
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Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi TKPK Kab. Penajam Paser Utara 

Hubungan hirarki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Penajam 
Paser Utara digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RPJMD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 telah 

menyusun program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang 

tergabung dalam misi enam. Pada RPJMD telah disebutkan pembagian OPD yang 

menjalankan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yakni Dinas 

Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), UPT Dinas 

PUPR (DPUPR), Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru dan 

Kecamatan Babulu.  

Misi yang diusung dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-

2023 mengenai penanggulangan kemiskinan adalah “Menanggulangi Kemiskinan 

Melalui Pemberdayaan Eknomi Kreatif, Kerakyatan, Perekonomian Berbasis 

Perdesaan, dan Kelurahan, serta Kelompok Masyarakat Minoritas, Terpencil, dan 

Terpinggirkan, Melalui Pembangunan Desa dan Kelurahan, serta Pembangunan 

Kawasan Perdesaan dan Kelurahan”. Misi tersebut dijabarkan dalam 12 program 

dengan perincian sebagai berikut: 

Ketua 

Sekretaris Wakil Ketua 

Sekretariat 

Penanggung 

jawab 

Program Berbasis 
Pemberdayaan Ekonomi Mikro 

dan Kecil 

Program Berbasis 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

 Program 
Bansos Berbasis 

Keluarga 

Pokja 
Pengembangan 

Kemitraan 

 Pokja Data dan 
Informasi 

Pokja Pengaduan 
Masyarakat 
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Tabel 1.1.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Kab. PPU dalam RPJMD 

No Nama Program OPD Pelaksana 

1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan UPT Dinas PUPR 

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kec. Sepaku, Penajam, Waru, Babulu 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Penajam, Waru, Sepaku 

4 Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial 

5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan DPMD, Kec. Waru, Sepaku, Babulu 

6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa DPMD 

7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan DPMD 

8 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan DPMD 

9 Program Pro-PPK-PPU DPMD 

10 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Kec Babulu, Waru, Penajam 

11 Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian 
Masyarakat Pedesaan 

DPMD 

12 Program Penataan Daerah Otonomi Baru DPMD, Kec. Waru, Penajam 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain pada Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara juga diketahui melakukan pemberian bantuan dan pelatihan yang 

ditujukan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat, antara lain: 

a. Dinas Pertanian 

Dinas pertanian melaksanakan program pemberian bantuan kepada kelompok 

tani dalam bentu pemberian sarana produksi pertanian seperti handtraktor, 

combine harvester, electric sprayer, pembangunan jaringan irigasi tersier dan bibit 

ternak. Nilai anggaran yang dilaksanakan Dinas Pertanian pada 2019 adalah sebesar 

Rp5.069.545.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp4.020.220.313,00, dan untuk 

tahun 2020 nilai anggaran harus dilaksanakan sebesar Rp849.236.500,00 dengan 

nilai realisasi sebesar Rp838.856.491,00. 
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b. Dinas Perikanan 

Dinas Perikanan melaksanakan program pemberian bantuan kepada 

kelompok nelayan dalam bentuk pemberian sarana produksi seperti kapal 

nelayan, alat tangkap ikan, mesin kapal, bibit ikan air tawar dan obat-obatan 

pembasmi hama. Anggaran yang dilaksanakan Dinas Perikanan tahun 2019 

sebesar Rp2.628.840.000,00 dengan realisasi Rp2.241.620.840,00, tahun 2020 

sebesar Rp5.153.101.650,00 dengan realisasi sebesar Rp4.756.636.200,00. 

2.2 Signifikansi Objek Pemeriksaan 

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar 

minimum kebutuhan-kebutuahn konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan 

oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam 

persentase penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara periode tertentu. 

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2018 s.d 

2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara 

No Tingkat 
Kemiskinan 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Naik/Turun 
(%) 

1. Kab/ Kota (%) 7,40% 7,18% 7,36% 0,18 
2. Kab/ Kota  

(Ribu Orang) 
11.760 11.520 11.930 410 

3. Provinsi (%) 6,03% 5,94% 6,10% 0,16 
4. Nasional (%) 9,82% 9,41% 9,78% 0,37 
5. Peringkat Provinsi  5 5 6 1 
6 Peringkat Nasional 154 155 159 4 

 
Tabel persentase diatas menunjukkan bahwa tingkat persentase penduduk 

miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara di 2020 mengalami kenaikan sebesar 

0,18%, jumlah penduduk miskin selama tahun 2018 s.d 2020 cenderung tidak 

mengalami pengurangan yang signifikan, dan terjadi kenaikan jumlah penduduk 

miskin di tahun 2020 sebanyak 410. Tingkat persentase penduduk miskin se-

Provinsi Kalimantan, pada Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2020 

mengalami kenaikan sebesar 0,16%, begitu pula pada tingkat nasional mengalami 

kenaikan 0,37%. Hal ini tidak selaras dengan misi pada RPJMD dan anggaran yang 

telah direalisasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dari tahun 2018. 
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2.3 Evaluasi SPI Atas Obyek Pemeriksaan 

Proses bisnis program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Penajam 

Paser Utara diawali dengan adanya visi dan misi Bupati Penajam Paser Utara, salah 

satu misi yang disusun adalah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Hal 

tersebut ditindaklanjuti oleh Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 

menyusun program-program yang ditujukan untuk melaksanakan misi terkait 

dengan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mensinergikan dan mengatur 

program-program tersebut, berdasarkan peraturan seharusnya dilengkapi dengan 

strategi dan rencana aksi yang dituangkan dalam Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam 

penanggulangan kemiskinan. Penyusunan program tersebut harus disesuaikan 

dengan profil kemiskinan di Kab. Penajam Paser Utara yang diolah dari Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. 

Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang 

dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Wakil Bupati. TKPK ini bertugas untuk 

mengkoordinasikan dan mengendalikan OPD pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan dan program-program kegiatan yang disusun dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Setiap akhir tahun TKPK harus 

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD) kepada Bupati, kemudian Bupati menyampaikan LP2KD tersebut 

kepada Gubernur. 
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Gambaran risiko pemeriksaan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan; 

Proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan sudah disusun tahun 

2018. Terdapat risiko pada personel kunci dalam penyusunan RPJMD sudah tidak 

bertugas di OPD terkait dan dokumen penyusunan RPJMD tidak terarsipkan. 

Akibatnya pemahaman terkait penentuan program dan kegiatan hanya dilakukan 

dari wawancara dan dokumen pendukung yang minim. 

b. Pelaksanaan; 

Pemeriksaan berisiko mengikuti keterangan dari pihak terkait, tanpa didukung 

dengan hasil walkthrough dari pengujian prosedur pelaksanaan SOP. Selain itu, 

konfirmasi terhadap penerima bantuan tidak dapat seluruhnya dilakukan secara 

langsung. 

c. Monitoring dan Evaluasi. 

Pemeriksaan berisiko mengikuti keterangan dari pihak terkait, tanpa didukung 

dengan laporang monitoring dan evaluasi yang rinci atas suatu kegiatan. Monitoring 

dan evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD hanya sebatas capaian realisasi fisik dan 

keuangan, tanpa mengukur dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. 
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BAB 3  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

 
3.1 Perencanaan 

Perencanaan pemeriksaan merupakan langkah awal dari proses pemeriksaan, 

setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan, serta risiko 

manajamen pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup dan sumber 

daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan 

ditentukan berdasarkan topik pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan 

(RKP) yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kinerja memiliki karakteristik yang 

beragam sehingga membutuhkan perencanaan yang baik, supaya pemeriksaan 

dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pada pemeriksaan kinerja, 

pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pemeriksaan pendahuluan dan 

pemeriksaan terinci. Pemeriksaan pendahuluan dan terinci memiliki perbedaan 

pada tahapan tindaklanjut hasil pemeriksaan. Akhir dari pemeriksaan pendahuluan 

adalah laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, yang menjadi dasar pertimbangan 

pemeriksaan terinci. Jika layak, maka digunakan sebagai acuan pemeriksaan 

terinci, jika tidak maka pemeriksaan terinci tidak dilaksanakan. Akhir dari 

pemeriksaan terinci atas pemeriksaan kinerja adalah tindak lanjut hasil 

pemeriksaan.  

Proses perencanaan pemeriksaan disiapkan oleh PFP baik AT, KT, PT dan 

Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan sesuai dengan tanggung jawab dan 

kewenangnya masing-masing. Perencanaan pemeriksaan kinerja dilakukan 

berdasar topik pemeriksaan dan RKP. Output yang dihasilkan dari proses 

perencanaan pemeriksaan adalah Program Pemeriksaan dan Surat Tugas. 

Perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat teknis dan dukungan 

pemeriksaan. Proses perencanaan pemeriksaan kinerja di BPK terdapat beberapa 

tahapan yaitu: 

1. Pemahaman awal atas hal pokok yang diperiksa. Tahap ini membentuk Tim 

Perencanaan Pemeriksaan (TPP) yang bertujuan untuk menyusun Laporan 

Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP);  

2. Menyusun Program Pemeriksaan (P2) berdasarkan LHPP yang telah 

disusun sebelumnya;  
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3. Pelaksanaan P2 pendahuluan, diawali dari tahap pemahaman entitas dan 

identifikasi masalah penentuan area kunci dan penyusunan Matriks Desain 

Pemeriksaan (MDP). MDP ini didalamnya terdapat penentuan tujuan 

pemeriksaan, penentuan lingkup pemeriksaan pemerumusan pertanyaan 

pemeriksaan, penentapan kriteria dan identifikasi jenis bukti dan prosedur 

pemeriksaan. Akhir dari tahap ini akan menghasilkan LHP Pendahuluan. 

LHP ini akan menjadi penentu, apabila:  

a. Masalah yang diperiksa tidak layak, maka tahap penyusunan LHP 

Pendahuluan merupakan tahapan akhir dari perencanaan pemeriksaan; 

b. Masalah yang diperiksa dinilai layak diperiksa lebih dalam melalui 

pemeriksaan terinci, maka selanjutnya menyusun P2 terinci. 

4. Penyusunan P2 terinci; dan  

5. Pengurusan Dukungan Pemeriksaan 

Penyelenggaraan atas dukungna pemeriksaan terdiri dari: 

a. Penerbitan SPD dan administrasi keuangan; 

b. Pengurusan akomodasi dan transportasi; dan 

c. Penyediaan tenaga ahli. 

Output atas tahap perencanaan ini yakni berupa Surat Tugas (ST), Program 

Pemeriksaaan (P2), MDP, dan Program Kerja Perorangan (PKP). Output tersebut 

dituangkan dalam lampiran 4 s.d 7. 

 
3.2 Pengumpulan Data Dan Analisis Data 

Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan setelah kegiatan perencanaan 

pemeriksaan. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis bukti dalam rangka menghasilkan temuan. 

Kegiatan utama pada tahap ini meliputi: (1) pemerolehan dan analisis bukti 

pemeriksaan; (2) penyusunan temuan pemeriksaan dan pemerolehan tanggapan; 

dan (3) penyampaian temuan pemeriksaan. 

Pelaksanaan PKP, merupakan proses mendapatkan bukti pemeriksaan dengan 

cara melaksanakan program pemeriksaan yang telah di setujui oleh KT. 

Pelaksanaan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara mendapatkan bukti 
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pemeriksaan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk menjawab 

pertanyaan atas pemeriksaan kinerja ini. Temuan pemeriksaan akan diperoleh 

dengan cara membandingkan kondisi dengan kriteria. Kredibilitas temua dan 

kesimpulan pemeriksaan kinerja tergantung dari kriteria yang digunakan. 

Pengidentifikasian bukti adalah proses menentukan bukti yang diperlukan 

untuk menjawab pertanyaan pemeriksaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

tahap identifikasi bukti dan prosedur adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pertanyaan pemeriksaan yang disusun dan kriteria yang telah 

ditentukan, identifikasi bukti-bukti pemeriksaan yang diperlukan untuk 

menjawab pertanyaan tersebut; 

2) Identifikasi sumber bukti, yaitu darimana pemeriksa dapat memperoleh 

bukti tersebut; 

3) Identifikasi metode yang dilakukan untuk memperoleh bukti pemeriksaan. 

Berdasarkan identifikasi bukti yang diperlukan, pemeriksa menyusun prosedur 

pemeriksaan yang berupa Langkah-langkah yang harus diambil agar bukti yang 

telah diidentifikasi dapat diperoleh, sehingga memastikan tercapainya tujuan 

pemeriksaan.  

Hasil dari proses (output) pengumpulan data dan analisis data pemeriksaan 

kinerja yakni KKP, serta Konsep TP.  Pemeriksaan kinerja penanggulangan ini 

menggunakan data-data hasil pemeriksaan pendahuluan. Adapun data-data 

pemeriksaan kinerja terinci belum dapat diperoleh, dikarenakan pemeriksaan terinci 

kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sedang 

berlangsung. Output dari pelaksanaan pemeriksaan ini dituangkan dalam lampiran 

8 s.d 9.   

 
3.3 Pelaporan Pemeriksaan 

Tahapan berikutnya adalah tahapan pelaporan. Tahapan ini merupakan tahapan 

lanjutan dari tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Tahap ini, pemeriksa melakukan 

penyusunan laporan berdasarkan hasil analisis atas Temuan Pemeriksaan (TP) yang 

telah ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaaan. Output dari tahapan 

pelaporan pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Ikhtisar Hasil 
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Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS dapat disusun berdasarkan LHP yang telah 

disusun oleh pemeriksa. LHPS dan IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan 

untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.  

Kegiatan utama pada tahapan pelaporan pemeriksaan adalah 

1) Penyusunan konsep LHP; 

Berdasarkan TP, pemeriksa menyusun konsep LHP untuk menjawab tujuan 

pemeriksaan. Konsep LHP berisi antara lain Hasil Pemeriksaan, Kesimpulan 

Pemeriksaan dan Rekomendasi Pemeriksaan.  

Karakteristik kualitatif LHP kinerja yang baik untuk menghasilkan LHP yang 

berkualitas antara lain: 

a) Lengkap; 

LHP yang lengkap menyajikan seluruh informsi dan argumentasi yang 

diperlukan agar pengguna LHP memiliki pemahaman yang cukup dan 

benar atas permasalahan dan kondisi hal pokok yang diperiksa 

b) Menyakinkan; 

LHP disusun secara logis serta mengungkapkan hubungan yang jelas 

antara tujuan pemeriksaan dan/atau pertanyaan pemeriksaan, kriteria, 

TP, kesimpulan dan rekomendasi. 

c) Tepat waktu; 

LHP harus diterbitkan tepat waktu agar informasi yang disajikan 

memiliki nilai guna bagi manajemen, pemerintah, lembaga perwakilan 

dan pihak lain yang berkepentingan. 
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d) Jelas dan ringkas; 

LHP yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca laporan. 

e) Berimbang 

LHP kinerja haruslah objektif dan disajikan dengan Bahasa yang netral, 

serta apabila terdapat perbedaan perspektif, opini, atau argument harus 

dituangkan dalam LHP. 

2) Penyampaian konsep LHP kepada entitas untuk memperoleh tanggapan 

resmi atas kesimpulan dan rekomendasi; 

Konsep LHP yang telah melalui pembahasan berjenjang kemudian difinalisasi 

menjadi LHP final. 

3) Finalisasi dan penyampaian LHP 

LHP final, diserahkan kepada para pemangku kepentingan, yang didahului dengan 

presentasi tim pemeriksa atas hasil pemeriksaan dan pemaparan rencana aksi entitas 

yang diperiksa. 

Output dari tahapan pelaporan ini adalah LHP. Output tersebut dituangkan dalam 

lampiran 10.  

3.4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil  Pemeriksaan 

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan apakah pejabat 

yang bertanggung jawab telah menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK 

dalam tenggat waktu yang telah di tentukan oleh undang-undang. 

Pada tahap Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, BPK 

menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan 

apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Penelaahan 

terhadap jawaban atau penjelasan diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari. Proses penelaahan, BPK dapat: 

a) Meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat entitas; 

b) Melakukan pembahasan dengan Pejabat entitas; dan atau 

c) Melakukan prosedur penelahaan lainnya. 
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Hasil penelahaan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: 

a) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 

b) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 

c) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 

d) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

Hasil kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pelaksanaan 

dalam pemeriksaan kinerja ini, hingga saat ini belum dilakukan. Hal ini disebabkan 

pemeriksaan kinerja ini merupakan pemeriksaan kinerja yang pertama kali pada 

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam proses penyelenggaran penanggulangan 

kemiskinan. Output dari tahapan ini adalah pemantauan TLHP sebagaimana di 

lampiran 11 
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BAB 4  

REFLEKSI OJT TERHADAP STANDAR DAN  
PANDUAN PEMERIKSAAN 

 
4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Standar 

Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada 

pemeriksaan kinerja rangka untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan penyelenggaraan program atau kegiatan yang telah direncanakan dan 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin tingkat efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan suatu program atau kegiatan maka pemeriksaan perlu 

dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Selain standar pemeriksaan, 

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja juga digunakan sebagai referensi.  

Kegiatan On the Job Training simulasi pemeriksaan kinerja atas 

penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 dilaksanakan dengan 

menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) Pemeriksaan Kinerja. Standar pemeriksaan keuangan secara 

umum diatur pada SPKN, namun untuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja secara 

lebih lanjut diatur pada Juklak Pemeriksaan Kinerja Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 

tanggal 13 Oktober 2020. 

Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja tersebut, memberikan panduan 

pemeriksan kinerja mulai dari konsep, penentuan topik, perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaaan. Konsep 

pemeriksaan pada petunjuk pelaksanaan, memberikan petunjuk mengenai 

karakteristik pemeriksaan kinerja mengacu pada konsep ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas. Secara prinsip, konsep tersebut berhubungan erat dengan aspek 

pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang meliputi input, proses, output, 

dan outcome. Proses pemeriksaan kinerja secara konsep, terbagi menjadi 4 (empat) 

tahapan yaitu  
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1. Tahap perencanaan pemeriksaan, berkaitan dengan penentuan topik 

pemeriksaan (dapat mengacu pada Rencana Strategis) dan merancang suatu 

pemeriksaan; 

2. Tahap pelaksanaan pemeriksaan, berkaitan dengan pemerolehan bukti 

pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan dan 

kesimpulan pemeriksaan; 

3. Tahap pelaporan pemeriksaan, berkaitan dengan penyusunan dan 

penyampaian LHP; 

4. Tahap pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; berkaitan dengan 

pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Penentuan topik pada pemeriksaan kinerja merupakan salah satu hal yang 

paling penting atau krusial. Penentuan topik ini, bukanlah hal yang mudah karena 

harus mempertimbangkan faktor profesionalitas pemeriksa, dan harapan atas hasil 

pemeriksaan kinerja tersebut. Proses penentuan topik pemeriksaan kinerja berawal 

dari identifikasi  topik potensial dengan cara mengumpulkan data dan informasi, 

dan kemudian menginventarisasi topik potensial. Topik-topik pemeriksaan yang 

telah teridentifikasi kemudian dipilih dengan mempertimbangkan materialitas 

keuangan, kepentingan masyarakat/publik, permasalahan atas topik dan audibilitas. 

Atas pertimbangan tersebut, topik pemeriksaan kinerja itu kemudian dipilih. Atas 

topik yang telah dipilih, kemudian dilakukan perencanaan operasional yang  

memberikan acuan dalam penentuan objek pemeriksaan, tujuan dan harapan 

penugasan serta penyusunan Program Pemeriksaan (P2). Perencanaan operasional 

dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang berpedoman 

pada Renstra BPK.  

Langkah setelah penentuan topik pemeriksaan, yakni perencanaan pemeriksaan 

kinerja. Tahapan ini diawali dengan pemahaman awal objek pemeriksaan / hal 

pokok, dimulai dari pembentukan TPP, dilanjutkan pelaksanaan pemahaman awal 

atas objek pemeriksaan / hal pokok dan penyusunan LHPP. Atas pemahaman awal 

objek pemeriksaan, kemudian dilanjutkan penyusunan P2 pendahuluan. Atas dasar 

P2 pendahuluan kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang diawali 

dengan pemahaman entitas dan pemahaman masalah, penentuan area kunci, 

penentuan tujuan pemeriksaan, penentuan lingkup pemeriksaan, perumusan 
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pertanyaan pemeriksaan, penentuan kriteria pemeriksaan dan identifikasi jenis 

bukti dan prosedur pemeriksaan yang dirangkum dalam Matriks Desain 

Pemeriksaan (MDP). Atas MDP tersebut, dilakukan pelaksanaan pemeriksaan 

pendahuluan yang diakhiri dengan penyusunan LHP pendahuluan. LHP 

pendahuluan menjadi acuan dalam penyusunan Program Pemeriksaan (P2) terinci. 

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan terinci merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis baik dalam rangka 

menghasilkan temuan pemeriksaan. Kegiatan tahap ini meliputi pemerolehan dan 

analisis bukti pemeriksaan; penyusunan temuan pemeriksaan dan pemerolehan 

tanggapan; dan penyampaian temuan pemeriksaan. Penyusunan temuan 

pemeriksaan berdasarkan bukti untuk menjawab pertanyaan dan tujuan 

pemeriksaan. 

Pada akhir pemeriksan, pemeriksa menyusun laporan tertulis yang menjadi 

media komunikasi hasil pemeriksaan kepada pemangku kepentingan. Kegiatan 

utama dari penyusunan laporan, meliputi penyusunan konsep LHP; penyampaian 

konsep LHP kepada entitas untuk mendapatkan tanggapan resmi atas kesimpulan 

dan rekomendasi; dan finalisasi serta penyampaian LHP.  

 
4.2 Perbaikan Yang Perlu Ditambahkan Dalam Materi Diklat 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama 

(JFPAP) lebih banyak memberikan materi mengenai konsep, dan teori mulai 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta manajemen, komunikasi dan 

dokumentasi mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD).  Materi tersebut secara garis besar memberikan gambaran langkah-

langkah pemeriksaan, meskipun terdapat perbedaan pada konsep, tujuan, dan 

laporan atas pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan LKPD. Mengenai tata cara 

pelaksanaan, manajemen, komunikasi dan dokumentasi pemeriksaan secara garis 

besar sama antara pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan LKPD. Tidak ada 

perbedaan antara materi yang diberikan pada saat diklat di zoom class, dengan 

praktik dilapangan hanya perlu penyesuaian pada beberapa hal. 

Seluruh materi yang telah disampaikan pada zoom class, ada baiknya dilakukan 

penambahan materi mengenai pemeriksaan kinerja secara khusus. Harapannya, 
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peserta diklat dapat memahami pemeriksaan secara menyeluruh. Tujuannya, 

supaya ketika peserta diklat pada saat praktik atau On the Job Training dapat lebih 

siap ketika diberikan kasus pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan LKPD. 

 

4.3 Tantangan Selama Pemeriksaan Dan Strategi Untuk Menyelesaikannya 

Proses pelaksanaan On the Job Training yang dilakukan mulai tanggal 18 

Oktober s.d 15 November 2021 ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi 

penulis, antara lain: 

a. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan On the Job Training, sehingga 

proses pelaksanaan tahapan pemeriksaan juga terbatas; dan 

b. Studi kasus yang laksanakan dalam proses On the Job Training ini 

merupakan kasus yang sebenarnya, dan masih dalam tahap pelaksanaan 

pemeriksaan, sehingga kurang mendapatkan informasi secara utuh. 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan On the 

Job Training ini, antara lain: 

a. Melakukan manajemen waktu dan bekerja sama dengan tim untuk 

menyelesaikan tahapan kegiatan pemeriksaan secara tepat waktu; 

b. Melakukan diskusi, meminta masukan maupun gambaran mengenai 

tahapan-tahapan pemeriksaan dengan mentor, maupun pemeriksa senior di 

Satuan Kerja. 
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BAB 5  
KESIMPULAN 

 
Pelaksanaan On the Job Training ini melakukan simulasi pemeriksaan terinci 

dengan judul “Pemeriksaan Kinerja Atas Program Penanggulangan Kemiskinan 

Tahun Anggaran 2019 – Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara di Penajam”, prosesnya dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan 

dan pelaporan pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja atas program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan pemeriksaan 

sesungguhnya yang sedang berjalan. Peserta On the Job Training diberikan data-

data dan informasi atas hasil pemeriksaan pendahuluannya.  

Pelaksanaan On the Job Training merepresentasikan kondisi pemeriksaan 

sebenarnya mulai dari proses perencanaan, yang dimulai dari membantu 

penyusunan P2 oleh Ketua Tim yang dalam hal ini dilakukan oleh Mentor. 

Mengusulkan PKP atas P2 yang telah disetujui oleh PJ dan direviu oleh PT. 

Tahapan perencanaan ini pula, membantu dalam menyusun dokumen dukungan 

pemeriksaan seperti ST, dan menyusun SKP yang dipersyaratkan oleh Badiklat 

dalam tahapan ini. 

Proses pelaksanaan pemeriksaan, dimulai dari pemerolehan dokumen-dokumen 

bukti pemeriksaan. Dalam hal ini, dokumen-dokumen diperoleh dari pemeriksa 

senior yang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada proses ini, 

penyusunan KKP dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang telah 

diperoleh, dan dituangkan dalam hasil pemeriksaan sebagai lampiran KKP tersebut. 

Atas KKP yang telah disusun, peserta melakukan penyusunan TP yang kemudian 

diajukan ke KT dalam hal ini mentor. 

Proses pelaporan pemeriksan direpresntasikan dengan  penyusunan Konsep 

Hasil Pemeriksaan (KHP). KHP digunakan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. 

Konsep LHP berisi antara lain Hasil Pemeriksaan, Kesimpulan Pemeriksaan, dan 

Rekomendasi Pemeriksaan. KHP tersebut di reviu secara berjenjang dari KT, PT, 

hingga PJ. Setelah direviu, seharusnya mendapatkan tanggapan dari entitas tentang 

temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Setelah mendapatkan tanggapan dari entitas, 

kemudian difinalisasi menjadi LHP final. 
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Seluruh proses pelaksanaan On the Job Training ini digambarkan dalam SKP 

yang telah disusun oleh Mentee dan disetujui oleh Mentor. Adapun hasil dari 

pelaksanaan SKP ini dapat dilihat dalam lampiran 12. Dokumen ini disatukan 

dalam bentuk buku harian, sebagaimana di lampiran 13. Tahapan pelaksanaan pun 

juga di lakukan pelaporan oleh Mentee kepada Mentor, sebagaimana lampiran 14. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kegiatan On the Job Training (OJT) 

sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 

Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) Tahun 2021 Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia. 

Kegiatan OJT ini didasarkan pada simulasi pemeriksaan yang dilaksanakan 

pada Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selama 30 hari. 

Pembuatan laporan OJT ini ditujukan sebagai bahan evaluasi dari kegiatan OJT 

yang sudah dilaksanakan. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin meyampaikan terima kasih kepada pihak 

yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penulisan 

laporan OJT ini. 

1. Bapak Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA sebagai Kepala 

Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; 

2. Bapak Bombit Agus Mulyo S.E., M.M., Ak., CA  sebagai Kepala Subauditorat 

Kalimantan Timur I; 

3. Bapak Agung Hartono S.E., M.M. sebagai Kepala Subauditorat Kalimantan 

Timur II; 

4. Bapak Roby Marsono S.E., M.Ec.Dev., Ak., CA, ACPA, CSFA sebagai mentor 

yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, saran maupun 

dukungan dalam menyelesaikan kegiatan OJT penulis; 

5. Mas Nana, Mas Febi dan Mba Dwi yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan kegiatan OJT ini dengan berbagi pengalaman selama 

melakukan pemeriksaan khususnya terkait pemeriksaan program 

penanggulangan kemiskinan di daerah. 

6. Seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah 

memberikan segala bentuk arahan, masukan dan pelajaran dalam 

pengaplikasian kegiatan OJT; 

7. Seluruh rekan-rekan CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur  yang 

selalu memberikan dukungan dalam penyusunan laporan kegiatan penulis. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat 

kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun agar dapat dijadikan bahan perbaikan serta pembelajaran di masa 

mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun 

pembaca. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Kegiatan On The Job Training (OJT) merupakan tahap akhir dari pelaksanaan 

Diklat JFPAP Tahun 2021. Pelaksanaan OJT bertujuan untuk mempersiapkan 

penulis sebagai calon pemeriksa ahli pertama dengan mengikuti simulasi 

pemeriksaan, sehingga penulis memiliki kemampuan dan wawasan untuk 

melaksanakan pemeriksaan secara riil yang meliputi semua tahapan pemeriksaan 

baik dari aspek teknis substansi maupun dukungan pemeriksaan termasuk 

administrasi pemeriksaan berdasarkan standar, sistem dan kriteria pemeriksaan 

yang berlaku di BPK. 

Kegiatan OJT dilaksanakan selama 30 hari di Satker penempatan definitif 

penulis yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan OJT ini 

dilaksanakan dengan melakukan simulasi pemeriksaan yang berjudul 

“Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan Pada 

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2021”.  

Simulasi pemeriksaan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan pemeriksaan. Pada tahap perencanaan pemeriksaan, tim pemeriksa 

menyusun Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kerja Perorangan (PKP) yang 

menjadi langkah-langkah pemeriksaan yang akan dilakukan masing-masing 

anggota tim pemeriksa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, dilakukan 

pengumpulan dan analisis data menggunakan beberapa metode yaitu wawancara 

dan analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen 

perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundang-

undangan terkait penanggulangan kemiskinan. Hasil analisis data disajikan dalam 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan 

(HP3) dengan menjadikan bukti pemeriksaan yang digunakan sebagai referensi. 

Dari hasil analisis tersebut, disusun konsep temuan pemeriksaan (TP) untuk 

menjawab tujuan pemeriksaan. Setelah menyusun TP, disusun konsep LHP yang 

berisi Hasil Pemeriksaan, Kesimpulan Pemeriksaan, dan Rekomendasi 

Pemeriksaan. Selanjutnya atas konsep LHP tersebut, tim pemeriksa meminta 

tanggapan entitas mengenai hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. 
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Setelah entitas setuju dan membuat rencana aksi terkait rekomendasi tersebut, LHP 

disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

Selama kegiatan OJT penulis telah mempelajari dan memahami proses 

pelaksanaan pemeriksaan khususnya pemeriksaan kinerja melalui pembuatan P2, 

penyusunan PKP, pembuatan KKP, penyusunan konsep TP, penyusunan konsep 

LHP dan mempelajari proses bisnis terkait pemantauan tindak lanjut yang 

dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dikawal oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan 

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdiri dari Pemeriksaan 

Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. 

Untuk melaksanakan tugasnya, BPK menyusun Rencana Strategi (Renstra) 

yang merupakan rancangan atas rencana lima tahunan dalam mencapai visi, misi, 

tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator keberhasilan. Keberhasilan 

dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK. Kondisi 

yang diharapkan dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah terkait dengan peningkatan 

peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian 

tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan 

manfaat dari hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern 

yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. 

Di antara faktor penting untuk mewujudkan pemeriksaan yang bermutu adalah 

pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa yang kompeten. Umtuk memenuhi 

kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan Jabatan 

Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama. Adapun salah satu rangkaian dalam 

meningkatkan kompetensi dan mutu pemeriksa ialah diklat JFPAP dalam hal ini 

kegiatan Pelaksanaan On the Job Training (OJT). Pelaksanaan OJT ini  bertujuan 

dalam memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan 

tugas pemeriksaan bagi pegawai yang akan menduduki Jabatan Fungsional 

Pemeriksa sesuai dengan Permenpan RB Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Pemeriksaan, serta Standar PKN & PMP yang berlaku. Serta, 
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memberikan gambaran awal terkait pelaksaan pemeriksaan yang nantinya 

dilakukan secara langsung. 

 

1.2 Tujuan Pelaksanaan OJT 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan OJT ini yaitu: 

1. Untuk mempersiapkan penulis sebagai calon pemeriksa ahli pertama dengan 

mengikuti simulasi pemeriksaan, sehingga penulis memiliki kemampuan dan 

wawasan untuk melaksanakan pemeriksaan secara riil yang meliputi semua 

tahapan pemeriksaan baik dari aspek teknis substansi maupun dukungan 

pemeriksaan termasuk administrasi pemeriksaan berdasarkan standar, sistem 

dan kriteria pemeriksaan yang berlaku di BPK. 

2. Untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dikuasai oleh Pemeriksa Ahli 

Pertama yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan 

PermenPAN RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa 

serta Standar PKN dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) yang 

berlaku. 

 

1.3 Lingkup Pelaksanaan OJT 

Lingkup pelaksanaan OJT adalah kegiatan yang dilakukan pada BPK 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan OJT dimulai tanggal 11 

Oktober 2021 dan berakhir pada 15 November 2021. 

 

1.4 Batasan Pelaksanaan OJT 

Agar hasil pelaksanaan kegiatan On The Job Training (OJT) sesuai dengan 

tujuan kegiatan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup 

kegiatan pemeriksaan dan hanya berfokus pada Pemeriksaan Kinerja atas 

Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Penajam 

Paser Utara TA 2019 – Semester I 2021. 
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BAB II 

OBJEK PEMERIKSAAN 

 

2.1 Entitas dan Objek Pemeriksaan 

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada 

di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak terletak antara 00°48’29” - 01°36’37” 

Lintang Selatan dan antara 116°19’30” - 116°56’35” Bujur Timur. Kabupaten 

Penajam Paser Utara secara formal terbentuk pada tanggal 10 April 2002 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, 

dengan batas administratif sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar; 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar; dan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. 

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 km2 meliputi 

wilayah daratan seluas 3.060,82 km2 dan wilayah laut seluas 272,24 km2. Wilayah 

administratif Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari empat kecamatan yang 

kemudian terdiri dari 30 desa dan 24 kelurahan. Kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, 

Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku.  

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi sumber daya alam yang 

dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu bidang budidaya pertanian, budidaya 

hasil laut dan perikanan, pariwisata dan ekoturisme. Selain itu dikembangkan 

kawasan industri yang menitikberatkan pada keberadaan industri besar menengah 

dan industri kecil yang terbagi dalam zona sebagai berikut: 

a. Pengolahan hasil hutan 

Zona ini memiliki luasan 1.118 Ha. Kawasan ini bersifat produktif 

menghasilkan produk untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional 

dalam skala besar, menengah dan kecil. 
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b. Perdagangan dan jasa 

Zona ini memiliki luasan 715 Ha yang digunakan untuk kepentingan kegiatan 

perdagangan, perkantoran, pameran, pasar seni, pertokoan kerajinan dan 

makanan. 

c. Transportasi dan manufaktur 

Zona ini memiliki total luasan 1.060 Ha. Kegiatan industri ini digunakan untuk 

mendukung industri lain dalam bentuk transportasi dan pemesinan yang 

berguna untuk pemakai industri dan konsumen. 

d. Pengolahan hasil tambang 

Zona ini memiliki total luasan 861 Ha yang terdiri dari kawasan industri untuk 

kelompok penghasil barang-barang pertambangan. 

e. Pengolahan hasil pertanian 

Zona ini mempunyai total luasan 710 Ha yang terdiri dari area industri yang 

menghasilkan produk-produk pertanian. 

f. Pengolahan hasil minyak dan gas 

Zona ini mempunyai luasan 961 Ha. industri migas diperuntukan bagi 

kelompok industri yang mengasilkan minyak dan gas yang menggunakan 

bahan baku dari sumberdaya alam. 

Dalam rangka penetapan kawasan strategis yakni penataan ruang wilayah 

memiliki prioritas berpengaruh penting terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau 

lingkungan, maka Kawasan strategis Kabupaten Penajam Paser Utara 

dikelompokkan dalam: 

a. Kawasan strategis dalam sudut kepentingan ekonomi 

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan di Kabupaten Penajam 

Paser Utara adalah: 

1) Kawasan perkotaan Petung berada di Kecamatan Penajam; 

2) Kawasan perkotaan Sepaku berada di Kecamatan Sepaku; 

3) Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam; 

4) Kawasan agropolitan berbasis pertanian tanaman pangan, perikanan dan 

peternakan berada di Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan 

Kecamatan Sepaku. 

5) Kawasan sekitar jembatan penyebrangan Penajam – Balikpapan; 
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6) Kawasan terminal penampungan minyak mentah (crude central terminal) 

berada Kecamatan Penajam; 

7) Kawasan peruntukan industri Buluminung di Kecamatan Penajam; 

8) Kawasan waterfront city di Kecamatan Penajam Paser Utara.  

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup; dan  

c. Kawasan strategis dari kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh H. Abdul Gafur 

Mas'ud, S.E., M.E. sebagai Bupati dan Hamdan sebagai Wakil Bupati Periode 

September 2018 s.d. 2023. 

Visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah “Terwujudnya 

Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern, dan Religius.” Serta 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 11 misi yaitu: 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta 

mengurangi angka pengangguran; 

b. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan serta industri terpadu; 

c. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak 

dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan; 

d. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas; 

e. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi 

agribisnis, agroindustri, pariwisata, perdagangan dan jasa serta kerjasama 

lokal, regional, maju dan berkelanjutan; 

f. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif 

kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok 

masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa 

dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan;  

g. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, 

pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan 

lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman; 

h. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non 

migas; 
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i. Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik dan berkualitas; 

j. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya 

peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah; 

dan  

k. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan 

yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju 

masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. 

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki isu strategis tahun 2019 – 2023, 

antara lain yaitu: 

a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan; 

b. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan 

kesadaran kesehatan lingkugan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat; 

c. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran; 

d. Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan 

infrastruktur; 

e. Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan 

maupun air limbah; 

f. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi 

informasi; 

g. Peningkatan perekonomian dengan memperhatikan potensi lokal melalui 

pemberdayaan masyarakat serta lembaga ekonomi setempat; 

h. Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang 

berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, 

peternakan dan perkebunan; 

i. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas 

SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi; 

j. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

perekonomian berkeadilan; 

k. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi; 

l. Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh; dan 
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m. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan good governance  

Simulasi pemeriksaan pada kegiatan OJT ini dilakukan terhadap program 

penanggulan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2020, 

persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara ialah sebesar 

7,36%. Nilai tersebut berada di atas angka persentase penduduk miskin di Provinsi 

Kalimantan Timur yaitu sebesar 6,11%. Perbandingan angka kemiskinan pada 

kota/kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 
Gambar 1 Persentase penduduk miskin se-Kaltim tahun 2020 

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara masih di atas 

rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan masuk ke dalam enam kabupaten dengan 

tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Melihat keterkaitan 

yang erat antara kondisi kemiskinan di kabupaten/kota dengan kemiskinan secara 

regional provinsi, maka perlu fokus dan prioritas upaya penanggulangan 

kemiskinan dengan pendekatan kewilayahan, dimana prioritas penanggulangan 

kemiskinan bisa ditujukan ke wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih 

tinggi. 

Trend perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser 

Utara fluktuatif sejak tahun 2016. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam 

Paser Utara tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 2 dan persentasenya 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 2 Grafik jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 

2016 – 2020 
 

 

Gambar 3 Persentase penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 

2016 – 2020 

Selanjutnya karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari garis kemiskinan yang 

merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk 

memperoleh standar hidup yang mencukupi di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Trend garis kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan 

sejak tahun 2016. Ilustrasi garis kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 

2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Garis kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 – 2020 

 

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan,  Kabupaten Penajam Paser Utara 

mempunyai misi menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi 

kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok 

masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan 

kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan. Maksud misi ini 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui 

pembangunan desa dan kelurahan. Misi tesebut dijabarkan kedalam 12 Program 

Prioritas dengan rincian sebagai berikut:  

a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan  

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

d. Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial  

e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  

g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan  

h. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan  

i. Program Pro-PPK-PPU  

j. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  

k. Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian 

Masyarakat Pedesaan  

l. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 
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Strategi yang digunakan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan 

arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Peningkatan iklim investasi 

b. Peningkatan stimulan UMKM 

c. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan  

d. Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES 

 

2.2 Signifikansi Objek Pemeriksaan 

Pada subbab sebelumnya dijelaskan bagaimana kondisi kemisikinan pada 

Kabuapaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2020, persentase jumlah penduduk 

miskin Kabupaten Penajam Paser Utara naik sebesar 0.18% menjadi 7,36% dengan 

jumlah penduduk miskin sebesar 11.930 ribu jiwa. Hal ini menjadikan Kabupaten 

Penajam Paser Utara menduduki peringkat ke-6 kemiskinan se-Kalimantan Timur. 

Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan pada 

Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan setelah mengidentifikasi beberapa area 

potensial, yaitu: 

a. Kelembagaan; 

b. Kebijakan penanggulangan kemiskinan; 

c. Pengelolaan database kemiskinan; 

d. Pemetaan indikator penyebab kemiskinan; 

e. Perancangan program; 

f. Penganggaran; 

g. Pelaksanaan kegiatan; dan 

h. Monitoring dan evaluasi; 

Selanjutnya, dilakukan pemilihan area kunci, dengan menggunakan empat 

faktor pemilihan, yaitu Risiko Manajemen, Dampak Pemeriksaan, Auditabilitas, 

dan Signifikansi. Berdasarkan analisis atas empat faktor pemilihan tersebut, terpilih 

area kunci yang dipilih dalam pemeriksaan kinerja program penanggulangan 

kemiskinan adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Monitoring dan Evaluasi 
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Dalam pengembangan desain pemeriksaan area potensial ini dikelompokkan 

dengan pendekatan proses, dimana area kelembagaan, kebijakan penanggulangan 

kemiskinan, pengelolaan database kemiskinan, pemetaan indikator penyebab 

kemiskinan, perancanangan program, dan penganggaran  dikelompokkan sebagai 

"Area Perencanaan", sementara pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi 

tetap menjadi area yang berdiri sendiri. Seluruh area potensial tersebut dipilih 

dengan pertimbangan agar rekomendasi yang diberikan lebih utuh untuk seluruh 

tahapan penanggulangan kemiskinan. 

 

2.3 Evaluasi SPI atas Objek Pemeriksaan 

Evaluasi SPI atas objek pemeriksaan dilakukan pada saat pemeriksaan 

pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan terdiri dari tahapan 

prosedur umum dan prosedur khusus. Tahapan prosedur umum dilakukan dengan 

menganalisis dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan, yaitu: 

a. Peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan intern organisasi 

terkait program penanggulangan kemiskinan yang penting untuk tujuan 

pemeriksaan antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati 

dan Surat edaran Bupati; 

b. Notulen rapat terkait program penanggulangan kemiskinan di Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara yang penting untuk tujuan pemeriksaan; 

c. Anggaran dan realisasi tahun 2019 – 2021 (semester 1) atas program 

penanggulangan kemiskinan pada satker/OPD yang berperan dalam program 

dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara termasuk pola koordinasinya baik di tingkat pusat maupun daerah; 

d. Laporan yang disusun pemerintah daerah dan/atau TKPK pada tahun 2019 - 

2021; 

e. Laporan hasil pendampingan dan pengawasan yang dilakukan APIP terkait 

program penanggulangan kemiskinan; dan 

f. Standard Operational Procedures (SOP) program penanggulangan 

kemiskinan yang meliputi kegiatan: 

1) Penyusunan usulan program dan kegiatan 
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2) Verifikasi dan validasi DTKS 

3) Penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKA 

4) Verifikasi dan validasi usulan penerima bantuan 

5) Penetapan penerima bantuan 

6) Penetapan prioritas program dan kegiatan 

Berdasarkan hasil analisis dokumen-dokumen tersebut diperoleh kesimpulan 

proses bisnis program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten 

Penajam Paser Utara. Proses bisnis program penanggulangan kemiskinan diawali 

dengan adanya visi dan misi Bupati Penajam Paser Utara, dimana salah satu misi 

yang disusun adalah terkait penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut 

ditindaklanjuti oleh Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menyusun 

program-program yang ditujukan untuk pelaksanaan misi terkait penanggulangan 

kemiskinan. Dalam rangka merumuskan dan mensinergikan program-program 

tersebut, Bapelitbang yang seharusnya menyusun strategi dan rencana aksi yang 

dituangkan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskian Daerah (SPKD) dan 

Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanggulangan kemiskinan belum menyusun 

dokumen tersebut. Bapelitbang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewadahi program-program penanggulangan 

kemiskinan yang sudah disusun. 

Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang 

dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Wakil Bupati. TKPK ini bertugas untuk 

mengoordinasikan dan mengendalikan OPD pelaksanan program penanggulangan 

kemiskinan dan program-program kegiatan yang disusun dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui 

mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dengan 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pada setiap akhir tahun TKPK harus 

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD) kepada Bupati, kemudian Bupati menyampaikan LP2KD tersebut 

kepada Gubernur.  

Risiko pelaksanaan pemeriksaan pada tahapan prosedur umum antara lain 

yaitu: 
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a. Koordinasi, pelaporan dan evaluasi dilakukan secara informal dan tidak 

terdokumentasi. Jalur komunikasi yang digunakan adalah telepon dan grup 

media sosial yaitu WhatsApp (WA);  

b. Uraian tugas dari kelompok kerja dan kelompok program dalam TKPK tidak 

terinci, sehingga tidak diketahui secara jelas tugas dan fungsi dari masing-

masing anggota pokja dan kelompok program; dan 

c. Terdapat kegiatan-kegiatan pokir dari anggota DPRD yang tidak sejalan 

dengan program yang disusun dalam perencanaan. Hal tersebut akan berisiko 

pada tidak tepatnya sasaran program dan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan. 

 

Tahapan prosedur khusus dilakukan melalui pemeriksaan pada tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Gambaran risiko 

pemeriksaan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan sudah disusun sejak 

tahun 2018. Terdapat risiko personel kunci dalam penyusunan RPJMD sudah 

tidak bertugas di OPD terkait dan dokumen pendukung dalam penyusunan 

RPJMD tersebut sudah tidak terarsipkan. Akibatnya pemahaman terkait 

penentuan program dan kegiatan hanya dilakukan dari wawancara dan 

dokumen pendukung yang minim. 

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang 

menyusun revisi RPJMD dan diperkirakan selesai pada bulan Desember 2021. 

Kondisi tersebut bersamaan dengan penyusunan LHP atas pemeriksaan kinerja 

penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser 

Utara. Kegiatan perencanaan dalam LHP adalah terkait RPJMD yang belum 

dilakukan revisi, sehingga ada kemungkinan rekomendasi yang dihasilkan 

terkait perencanaan sudah tidak relevan lagi untuk bisa ditindaklanjuti 

b. Pelaksanaan 

Pemeriksaan berisiko mengikuti keterangan dari pihak terkait, tanpa didukung 

dengan hasil walkthrough dari pengujian prosedur pelaksanaan SOP. Selain itu 

konfirmasi terhadap penerima bantuan tidak bisa seluruhnya dilaksanan secara 
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langsung, akan tetapi melalui konfirmasi jarak jauh menggunakan aplikasi 

percakapan dan bukti berupa foto dan/atau video. 

c. Monitoring dan Evaluasi 

Pemeriksaan berisiko mengikuti keterangan dari pihak terkait, tanpa didukung 

dengan laporan monitoring dan evaluasi yang rinci atas suatu kegiatan. 

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD hanya sebatas capaian 

realisasi fisik dan keuangan, tanpa mengukur dampak yang dihasilkan dari 

kegiatan tersebut. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

 

3.1 Perencanaan Pemeriksaan Kinerja 

Perencanaan pemeriksaan merupakan awal dari proses pemeriksaan setelah 

menetapkan topik pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). 

Pemeriksaan kinerja memiliki karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan 

perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Perencanaan pemeriksaan dilakukan agar pemeriksaan yang akan dilaksanakan 

dapat berjalan secara ekonomis, efisien, efektif, tepat waktu dan sesuai dengan 

prinsip manajemen proyek yang baik. Selain itu, pemeriksa dapat menentukan 

tujuan, lingkup, sumber daya, metodologi pemeriksaan dan alokasi sumber daya 

yang tepat. 

Proses perencanaan pemeriksaan kinerja memiliki beberapa tahap, yaitu: 

1. pemahaman awal atas hal pokok yang diperiksa. Hal ini dilakukan dengan 

terlebih dahulu membentuk Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP). Komposisi 

TPP terdiri dari PFP dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi 

yang relevan dengan entitas yang akan diperiksa. Tim ini ditetapkan secara 

berjenjang oleh PSP dengan mendapat pertimbangan dari PFP yang memiliki 

peran jabatan fungsional Pengendali Mutu untuk entitas yang menjadi 

wewenangnya. Pembentukan TPP bertujuan untuk menyusun Laporan Hasil 

Perencanaan Pemeriksaan (LHPP). 

2. penyusunan P2 Pendahuluan berdasarkan LHPP yang telah disusun 

sebelumnya. 

3. pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan yang akan menghasilkan LHP 

Pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan ini memiliki 2 (dua) 

kemungkinan: 

a. apabila masalah yang diperiksa dinilai tidak layak diperiksa lebih dalam 

(tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terinci), maka tahap penyusunan 

LHP Pendahuluan merupakan langkah terakhir dalam proses perencanaan; 

dan/atau 
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b. apabila masalah yang diperiksa dinilai layak diperiksa lebih dalam melalui 

pemeriksaan terinci, Pemeriksa selanjutnya menyusun P2 Terinci. 

4. penyusunan P2 Terinci. 

Alur tahap perencanaan pemeriksaan kinerja dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Alur tahap perencanaan pemeriksaan kinerja 

Pemahaman hal pokok/objek pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja 

dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemahaman awal atas hal pokok/objek 

pemeriksaan yang dilaksanakan dalam perencanaan pemeriksaan dan pemahaman 

atas hal pokok/objek pemeriksaan yang dilaksanakan dalam pemeriksaan 

pendahuluan. Pemahaman awal atas hal pokok/objek pemeriksaan dilakukan untuk 

menggali informasi yang diperlukan pada tahap awal perencanaan pemeriksaan. 

Hal ini dilakukan agar pemeriksa dapat memahami hal pokok/objek pemeriksaan 

secara lebih komprehensif dan memperkuat pemahaman pemeriksa atas hal 

tersebut. Pemahaman awal ini dilakukan sebelum melaksanakan pemeriksaan 

pendahuluan. Ketika memulai pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, dilakukan 

pemahaman hal pokok/objek pemeriksaan yang lebih rinci untuk memastikan 

validitas pemahaman awal yang telah dilakukan. Pemeriksa selanjutnya akan 

mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh kemudian menuangkan 

informasi tersebut dalam bentuk LHPP. 

Setelah menyusun LHPP, selanjutnya TPP membuat P2 Pendahuluan 

berdasarkan informasi yang dituangkan dalam LHPP. Penyusunan P2 Pendahuluan 

ini bertujuan untuk: 
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a. mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada pemeriksaan pendahuluan; 

b. memudahkan supervisi dan review untuk pemerolehan keyakinan mutu 

pemeriksaan pendahuluan. 

Berdasarkan P2 Pendahuluan yang disusun oleh TPP, Pemeriksa melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan langkah dalam 

perencanaan pemeriksaan yang memungkinkan Pemeriksa untuk: 

a. memperoleh pemahaman atas hal pokok yang akan diperiksa dan melakukan 

validasi atas informasi pada pemahaman awal dalam LHPP, serta 

mengidentifikasi kerentanan entitas/program/kegiatan sebagai akibat 

lemahnya sistem pengendalian internal. 

b. mengidentifikasi masalah yang akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam 

(area potensial), dan mengidentifikasi risiko bawaan yang terkandung dalam 

setiap area potensial pemeriksaan. 

c. menentukan area kunci yang akan menjadi fokus dalam pemeriksaan terinci 

pemeriksaan kinerja. 

d. merancang tujuan, lingkup, dan pertanyaan pemeriksaan. 

e. mengidentifikasi kriteria yang dapat digunakan dalam pemeriksaan terinci. 

f. mengidentifikasi sumber-sumber data/informasi yang diperlukan dalam 

pemeriksaan terinci. 

 

Berdasarkan informasi di atas, pemeriksa selanjutnya akan memutuskan 

apakah suatu masalah layak untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam 

dalam pemeriksaan terinci. Secara ilustrasi, tahapan pemeriksaan pendahuluan 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6 Langkah dalam pemeriksaan pendahuluan 

Output dari pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan adalah LHP Pendahuluan. 

LHP Pendahuluan menyatakan apakah pemeriksaan kinerja akan dilanjutkan pada 

pemeriksaan terinci atau terhenti hanya sampai pemeriksaan pendahuluan. Jika 

pemeriksaan kinerja dilanjutkan pada pemeriksaan terinci, maka sebelum 

melakukan pemeriksaan terinci pemeriksa harus menyusun P2 Terinci. P2 Terinci 

merupakan pedoman yang berisi prosedur rinci bagi pemeriksa dalam tahap 

pelaksanaan pemeriksaan terinci.  

Berdasarkan P2 terinci yang telah disetujui, Ketua Tim melakukan pembagian 

tugas kepada masing-masing Anggota Tim atas langkah pemeriksaan yang terdapat 

dalam P2 terinci. Anggota Tim pemeriksaan kemudian menyusun konsep Program 

Kerja Perorangan (PKP) yang merupakan penjabaran dari P2 terinci dan 

mengajukannya kepada Ketua Tim untuk di-review. 

Hasil dari proses tahap perencanaan yang dilakukan berupa Surat Tugas (ST), 

Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kerja Perorangan (PKP), Output tersebut 

dituangkan dalam Lampiran 1 s.d. 3. 

 

3.2 Pengumpulan dan Analisis Data 

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan tahapan selanjutnya setelah kegiatan 

perencanaan pemeriksaan atau pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pelaksanaan 

pemeriksaan, dilakukan kegiatan pengumpulan dan analisis data/bukti dalam 

rangka menghasilkan temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan disusun 
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berdasarkan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menjawab pertanyaan 

dan tujuan pemeriksaan. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mendukung bukti audit. Terdapat beberapa cara dalam pengumpulan 

data antara lain: 1. Observasi 2. wawancara 3. Survei 4. FGD 5. Seminar. Selama 

proses simulasi pemeriksaan kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Penajam Paser Utara, dilakukan pengumpulan data yaitu: 

a. Berita Acara Wawancara; 

b. peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan kemiskinan; 

c. dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023, 

Renstra, RKPD, Renja, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(SPKD), Rencana Aksi Daerah (RAD) dan APBD; 

d. SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK); 

e. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan 

f. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten 

Penajam Paser Utara Tahun 2020 (LP2KD)  

Data-data yang sudah dikumpulkan selama simulasi pemeriksaan seluruhnya 

merupakan dokumen. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen 

tersebut. Hasil analisis dituang ke dalam Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan 

(HP3) sebagai jawaban dari pertanyaan yang merupakan PKP tiap anggota 

pemeriksaan. 

Hasil dari proses tahap pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan 

yaitu KKP, Konsep TP dan Media Orientasi. Output tersebut dituangkan dalam 

Lampiran 4 s.d.6. 

 

3.3 Pelaporan Pemeriksaan 

Pelaporan pemeriksaan merupakan tahap di mana pemeriksa menyusun 

laporan tertulis yang akan menjadi media untuk mengomunikasikan hasil 

pemeriksaan kepada pemangku kepentingan. Kegiatan utama tahap pelaporan 

pemeriksaan meliputi: 
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a. Penyusunan konsep LHP 

Berdasarkan TP, pemeriksa menyusun konsep LHP untuk menjawab tujuan 

pemeriksaan. Konsep LHP berisi antara lain Hasil Pemeriksaan, Kesimpulan 

Pemeriksaan, dan Rekomendasi Pemeriksaan. Pemeriksa harus 

memperhatikan karakteristik kualitatif LHP kinerja yang baik untuk 

menghasilkan LHP yang berkualitas. Karakteristik LHP tersebut meliputi 

lengkap, meyakinkan, tepat waktu, jelas dan ringkas, dan berimbang. 

b. Penyampaian konsep LHP kepada entitas untuk memperoleh tanggapan resmi 

atas kesimpulan dan rekomendasi 

Konsep LHP yang telah di-review kemudian disampaikan kepada entitas 

yang diperiksa untuk mendapatkan tanggapan akhir atas konsep kesimpulan 

dan rekomendasi yang diberikan. Apabila terdapat rekomendasi yang tidak 

disetujui oleh entitas dan/atau pemeriksa tidak menyetujui langkah-langkah 

perbaikan yang akan dilakukan oleh entitas, maka tim pemeriksa dan entitas 

harus berdiskusi untuk membahas ketidaksetujuan tersebut dan mendapat 

kesepakatan bersama. Apabila kesimpulan dan rekomendasi telah disetujui 

oleh entitas maka tim pemeriksa harus meminta entitas untuk menyusun 

rencana aksi yang berisi upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan dan 

target waktu yang dibutuhkan serta pihak yang bertanggung jawab 

melaksanakan rencana aksi tersebut. 

c. Finalisasi dan penyampaian LHP 

Konsep LHP yang telah melalui pembahasan berjenjang kemudian 

difinalisasi menjadi LHP final. LHP final selanjutnya diserahkan kepada para 

pemangku kepentingan didahului dengan presentasi tim pemeriksa atas hasil 

pemeriksaan dan pemaparan rencan aksi entitas yang diperiksa. 

 

3.4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Pejabat entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 

hari setelah LHP diserahkan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah 

kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa 

dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab dan kompeten untuk melaksanakan 

rekomendasi yang diberikdan dalam LHP. Bentuk tindak lanjut bukan berarti 
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selesai melaksanakan rekomendasi yang diberikan, tetapi bisa berupa aksi yang 

dilakukan pejabat entitas karena kompleksitas dari rekomendasi tersebut berbeda-

beda untuk tiap objek pemeriksaan. 

Pemantauan TLHP merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan kinerja. 

BPK memantau secara periodik TLHP dan menyampaikan hasil pemantauan 

tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Media 

untuk memantau TLHP adalah Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL). Melalui 

aplikasi ini, entitas dapat secara real time melaporkan perkembangan tindak lanjut 

yang sudah mereka lakukan. Semua bahan tindak lanjut yang diinput oleh entitas 

akan melewati dashboard Kepala Subauditorat untuk selanjutnya diteruskan ke 

pemegang dosir. Pemegang dosir akan menelaah tindak lanjut tersebut untuk 

ditentukan statusnya (1 s.d. 4; 1 = sesuai, 2 = belum sesuai, 3 = belum 

ditindaklanjuti, dan 4 = tidak dapat ditindaklanjuti). Setelah itu akan dibuat risalah 

pembahasan TLHP yang berisi jumlah bahan tindak lanjut yang disampaikan entitas 

dan hasi telaah pemegang dosir. Risalah tersebut akan ditandatanganin oleh 

inspektur dan para pemegang dosir. 
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BAB IV 

REKLEKSI OJT TERHADAP STANDAR DAN PANDUAN 

PEMERIKSAAN 

 

4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Standar 

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan 

berdasar pada suatu standar pemeriksaan sehingga terjamin kualitas hasil 

pemeriksaan. Untuk pelaksanaan simulasi pemeriksaan kinerja program 

penanggulangan kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara pada kegiatan OJT 

ini, juga dilaksanakan berdasar pada standar pemeriksaan. Adapun standar 

pemeriksaan yang berlaku di BPK ialah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) yang dituang dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. 

Selain itu, simulasi pemeriksaan yang dilakukan juga mengacu pada Pedoman 

Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2015 yang dituang dalam dokumen 

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 dan Keputusan BPK RI Nomor 

10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Tahun 

2020. Adapun penyusunan KKP didasarkan pada Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-

XIII.2/5/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan KKP. 

 

4.2 Perbaikan yang Perlu Ditambahkan ke dalam Materi Diklat 

Selama melaksanakan kegiatan OJT, melalui simulasi pemeriksaan yang 

telah dilakukan penulis mendapat wawasan dan pemahaman lebih mendalam terkait 

pelaksanaan pemeriksaan yang secara riil dilakukan di Satker BPK Perwakilan 

Kalimantan Timur. Atas wawasan dan pengetahuan yang penulis dapatkan selama 

kegiatan OJT ini, terdapat beberapa saran perbaikan ataupun hal yang perlu 

ditambahkan ke dalam materi diklat JFPAP. Adapun saran perbaikan yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan 

keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Materi 

yang diberikan selama diklat JFPAP hanya fokus pada pemeriksaan laporan 

keuangan sedangkan simulasi pemeriksaan yang dilakukan penulis pada 

rangkaian kegiatan OJT ini adalah terkait pemeriksaan kinerja. Selain 
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pemeriksaan laporan keuangan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu juga dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di 

kelas sehingga peserta dapat terbekali dengan materi yang cukup untuk semua 

jenis pemeriksaan sebelum melaksanakan OJT. 

2. Format media orientasi yang disediakan dalam buku harian OJT sepertinya 

kurang tepat digunakan untuk pemeriksaan kinerja karena pada pemeriksaan 

kinerja tidak dapat transaksi yang menjadi objek pemeriksaan. Untuk ke 

depannya, format media orientasi bisa disesuaikan dengan semua jenis 

pemeriksaan. 

 

4.3 Tantangan Selama Pemeriksaan dan Strategi untuk Menyelesaikannya 

Selama melaksanakan kegiatan OJT dalam hal ini melakukan simulasi 

pemeriksaan, penulis menemukan tantangan yang sedikit memberikan pengaruh 

terhadap keberjalanan simulasi pemeriksaan. Tantangan tersebut antara lain: 

1. Simulasi pemeriksaan yang dilakukan dalam kegiatan OJT ini adalah 

mengenai pemeriksaan kinerja. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja pada 

dasarnya sama dengan pemeriksaan laporan keuangan, namun terdapat 

beberapa perbedaan terutama ketika menyusun KKP. Minimnya pengetahuan 

penulis tentang pemeriksaan kinerja sedikit menghambat proses penyusunan 

KKP. Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut, penulis 

mempelajari Juklak Pemeriksaan Kinerja dan bertanya kepada pemeriksa 

yang sebelumnya pernah melaksanakan pemeriksaan kinerja terutama terkait 

program penanggulangan kemiskinan. 

2. Kegiatan OJT berlangsung bersamaan dengan pemeriksaan yang sedang 

berjalan di mana mentor menjadi pengendali teknis dari pemeriksaan tersebut. 

Manajemen waktu harus dilakukan oleh penulis agar kegiatan OJT dapat 

berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Keterbatasan 

pertemuan dengan mentor tidak menghambat penulis dalam melaksanakan 

kegiatan OJT ini. Penulis juga mendapat bimbingan dari pemeriksa lain yang 

sedang libur bertugas sehingga dalam waktu yang singkat ini penulis tetap 

mendapat wawasan dan pengetahuan lebih mendalam terkait pelaksanaan 

pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Kegiatan On The Job Training (OJT) merupakan tahap akhir dari pelaksanaan 

Diklat JFPAP Tahun 2021. Pelaksanaan OJT bertujuan untuk mempersiapkan 

penulis sebagai calon pemeriksa ahli pertama dengan mengikuti simulasi 

pemeriksaan, sehingga penulis memiliki kemampuan dan wawasan untuk 

melaksanakan pemeriksaan secara riil yang meliputi semua tahapan pemeriksaan 

baik dari aspek teknis substansi maupun dukungan pemeriksaan termasuk 

administrasi pemeriksaan berdasarkan standar, sistem dan kriteria pemeriksaan 

yang berlaku di BPK. Kegiatan OJT dilaksanakan selama 30 hari di Satker 

penempatan definitif penulis yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 

Kegiatan OJT ini dilaksanakan dengan melakukan simulasi pemeriksaan yang 

berjudul “Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan 

Pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2021”. 

Penulis telah mempelajari, memahami dan menggali wawasan terkait 

pelaksanaan pemeriksaan secara riil melalui proses pembuatan P2, penyusunan 

PKP, penyusunan KKP, pembuatan Konsep Temuan Pemeriksaan, penyusunan 

konsep LHP dan mengetahui proses bisnis pemantauan TLHP yang dilakukan di 

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.  
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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kepada Tuhan YME atas kasih karunia dan anugerah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan OJT (On the Job Training) di 

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 

Kegiatan OJT ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan pendidikan dan 

pelatihan JFPAP (Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama) CPNS BPK RI agar 

individu tersebut dapat merasakan proses pemeriksaan secara riil melalui simulasi 

pemeriksaan yang dilakukan kepada entitas pada penempatan definitif, hal tersebut 

membantu mematangkan peserta agar lebih siap untuk melaksanakan tugasnya 

sebagai pemeriksa BPK. 

Setelah melaksanakan kegiatan OJT selama 30 hari kerja di kantor BPK 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, penulis menyusun laporan akhir 

pelaksanaan kegiatan OJT sebagai bahan evaluasi. 

Kegiatan OJT ini juga dapat selesai dengan tepat waktu dikarenakan adanya 

dukungan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah turut ikut membantu dalam melakukan pelaksanaan 

kegiatan OJT ini, terkhusus kepada: 

1. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan 

semangat selama kegiatan ini berlangsung. 

2. Bapak Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, selaku mentor I 

Tim III CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selalu memberi 

dukungan kepada semua peserta OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 

Timur. 

3. Bapak Iman Santoso S.E., Ak., M.S.Acc., CPA, CFE, CIA, CA, selaku Kepala 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Bali yang 

memberikan pengarahan kepada seluruh peserta OJT. 

4. Bapak Bombit Agus Mulyo S.E., M.M., Ak., CA, selaku mentor II Tim III 

CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ikut 

mendukung dan memberikan arahan kepada peserta OJT. 

5. Bapak I Made Dwi Sadnyana SE., Ak., MM., CFA., selaku mentor III Tim III 

CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan 

waktu, bimbingan, masukan dan nasehat selama proses kegiatan OJT ini. 

6. Ibu Dian Desilia Widyasari S. Sos., selaku koordinator Tim III CPNS BPK 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan saran dan 

arahan dalam proses kegiatan OJT ini. 

7. Tim belanja daerah Pemerintah Kota Samarendah yang telah bersedia membagi 

ilmu di lapangan. 

8. Tim III CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Idham, Dhani, dan 

Carol (Olin) yang selalu bekerja sama, berbagi ilmu, canda tawa dan 

kebahagiaan sehingga kegiatan OJT ini dapat dilalui dengan baik.

 

https://sisdm.bpk.go.id/kepegawaian/dss/detail_pegawai.php?nip=240005319
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9. Serta teman-teman CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang 

selalu berbagi tawa, ilmu, informasi dan masukan selama pelaksanaan kegiatan 

OJT ini berlangsung. 

Penulis juga menyadari bahwa selama proses kegiatan pelaksanaan OJT 

serta dalam proses penyusunan laporan akhir masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, penulis mohon maaf atas segala perbuatan dan perkataan yang kurang 

berkenan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini. Semoga hasil akhir dari 

pelaksanaan kegiatan OJT ini bermanfaat bagi penggunanya.  

 

Samarinda,     November 2021 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Iqbal Mustofa 

199402242020121004   
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

   

Tujuan dari pelaksanaan OJT ini adalah untuk melakukan simulasi 

pemeriksaan kepatuhan belanja daerah Kota Samarendah tahun anggaran 2020 dan 

2021 (Semester I). 

Lingkup simulasi pemeriksaan kepatuhan adalah simulasi pemeriksaan 

kepatuhan belanja daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kota Samarendah, khususnya 

belanja pemeliharaan barang dan belanja modal. 

Metode simulasi pemeriksaan kepatuhan ini adalah dengan melakukan reviu 

atas laporan hasil pemeriksaan 3 (tiga) tahun sebelumnya serta melakukan 

pengamatan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim pemeriksaan riil. Selain itu, 

peserta juga melakukan pengamatan wawancara yang dilakukan oleh pemeriksaan 

riil terhadap entitas yang diwawancarari. 

Pelaksanaan kegiatan OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 

dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang berjudul Simulasi Pemeriksaan 

Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarendah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan SKP yang telah direncanakan sebelumnya. 

Peserta OJT dapat merasakan proses pemeriksaan secara riil melalui 

simulasi pemeriksaan yang dilakukan kepada entitas pada penempatan definitif, hal 

tersebut membantu mematangkan peserta agar lebih siap untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai pemeriksa BPK.  

Dari hasil pelaksanaan simulasi pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja 

daerah Kota Samarendah dengan objek pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan 

Jalan Palang Merah Indonesia (Halaman Parkir Gedung PMI Kota 

Samarendah) diperoleh kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan: 

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah: 

1) Pasal 11 PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas dan kewenangan : k) 

mengendalikan kontrak; dan  

2) Pasal 27 angka (4) huruf b yang menyatakan bahwa “Pembayaran 

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”. 

b. Kontrak Pekerjaan 620/SPK/01.09.176/100.07/2021 pada tanggal 05 

Agustus 2021 Pasal 6 e “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk 

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan 

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, 

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen 
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maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan 

perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK”. 

      Selama proses simulasi pemeriksaan, penulis menemukan tantangan 

dalam kegiatannya seperti: 

1. Informasi pelaksanaan OJT yang didapatkan masih menimbulkan banyak 

pertanyaan, baik dari sudut pandang peserta maupun mentor.  

2. Objek simulasi pemeriksaan yang sedang dilakukan berlangsung bersamaan 

dengan pemeriksaan yang riil, sehingga diperlukan koordinasi dengan tim 

pemeriksaan riil untuk menyesuaikan PKP peserta diklat dengan PKP tim 

pemeriksaan riil.  

3. Peserta OJT juga melakukan tatap muka langsung dengan OPD dan pihak 

penyedia jasa dilapangan pada saat pemantauan pemeriksaan fisik dan 

pendampingan wawancara, hal tersebut sempat menjadi kekhawatiran akan 

adanya penolakan dari pihak-pihak tersebut kepada peserta OJT. 

4. Salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahapan 

pelaksanaan adalah entry meeting dengan pihak entitas. Hal ini merupakan 

kebijakan perwakilan untuk menghindari adanya permasalahan yang 

ditimbulkan dengan entitas karena kegiatan yang dilakukan hanya simulasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang 

BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) adalah lembaga 

negara yang memiliki berwenang sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri berdasarkan mandat dan 

peraturan perundang-undangan.   

Renstra BPK 2020-2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. 

Keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran 

di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan 

sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Kondisi yang diharapkan 

dalam Renstra BPK 2020-2024 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam 

mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil 

pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang 

memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.  

Diantara faktor penting untuk mewujudkan pemeriksaan yang bermutu adalah 

pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa yang kompeten. Pemenuhan 

kompetensi pemeriksa dapat diwujudkan melalui implementasi sistem 

manajemen terpadu sumber daya manusia (SDM), standar kompetensi, serta 

jabatan fungsional pemeriksa.  

Salah satu upaya untuk menghasilkan pemeriksa yang kompeten adalah 

melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pemeriksa. Diklat bagi 

pemeriksa harus dirancang untuk dapat menghasilkan pemeriksa yang tidak 

hanya memiliki pengetahuan tentang konsep dan praktik pemeriksaan tetapi 

juga memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pemeriksaan 

tersebut secara ideal, dan mampu menentukan pilihan alternatif dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. Oleh karena itu, diklat bagi pemeriksa dapat 

dilakukan secara integratif dan komprehensif dengan memadukan pola 

penyelenggaraan klasikal dan nonklasikal, mengintegrasikan capaian 

kompetensi sosial kultural, managerial, dan kompetensi teknis bidang.   

Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam pedoman diklat fungsional bagi 

JFPAP, telah dirancang suatu program On the Job Training (OJT) dalam 

rangkaian diklat bagi JFPAP. 

1.2 Tujuan 

Kegiatan OJT (On the Job Training) ini bertujuan untuk: 
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a. Memberikan kesempatan kepada peserta OJT untuk melakukan simulasi 

pemeriksaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta 

wawasan dalam melaksanakan pemeriksaan; 

b. Mengetahui proses dari setiap kegiatan pemeriksaan, mulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan; 

c. Serta mempersiapkan peserta OJT secara matang sebelum melaksanakan 

pemeriksaan riil.  

1.3 Lingkup 

Lingkup kegiatan OJT ini adalah simulasi pemeriksaan kepatuhan belanja daerah 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan pada Pemerintah Kota Samarendah, khususnya belanja pemeliharaan 

barang dan belanja modal. Kegiatan OJT ini meliputi: 

a. Tahapan pemeriksaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 

dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

b. Mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan pada saat 

pelaksanaan pemeriksaan; 

c. Mengetahui peran sebagai anggota tim pemeriksaan; 

d. Mengetahui tata cara penyusunan KKP Pemeriksaan Kepatuhan; 

e. Mengetahui tata cara penyusunan Konsep TP; 

f. Mengetahui tata cara penyusunan LHP; 

g. Memahami pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

1.4 Batasan 

Hasil laporan kegiatan OJT maupun data-data yang digunakan merupakan simulasi 

pembelajaran tahapan pemeriksaan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan 

lainnya. 
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BAB II 

OBJEK PEMERIKSAAN 

2.1 Deskripsi Singkat Entitas Dan Objek Pemeriksaan 

a. Deskripsi Singkat Entitas 

Samarendah awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Kutai 

Kartanegara. Kota Samarendah terbentuk sebagai daerah otonom 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-

Negara Tahun 1953 No. 9). Visi Kota Samarendah adalah “Terwujudnya 

Kota Samarendah Sebagai Pusat Kota Peradaban”. 

Kota Samarendah merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur 

dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota 

Samarendah dengan luas wilayah 718 km2 terbagi menjadi empat 

kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1987. 

Kota Samarendah dimekarkan menjadi sepuluh kecamatan berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarendah Nomor 2 Tahun 2010, serta 

menjadi 59 kelurahan berdasarkan Perda Kota Samarendah Nomor 6 Tahun 

2014. 

Pemerintah Kota Samarendah dipimpin oleh Dr. H. AH sebagai 

Walikota dan Dr. H. RW sebagai Wakil Walikota, serta Dr. H. SC, M.Si 

sebagai Sekretaris Daerah. Ketua DPRD Kota Samarendah dijabat oleh SY 

dari PDI-P, yang didampingi oleh dua Wakil Ketua. Wakil Ketua I dijabat 

oleh HA dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua II dijabat oleh RD dari Partai 

Golkar. 

b. Objek Pemeriksaan 

Dalam simulasi pemeriksaan kepatuhan pemahaman terhadap objek 

pemeriksaan dilakukan secara pasif (desk audit) dengan menggunakan 

dokumen yang sudah ada dan/atau komunikasi dengan pemeriksa lainnya. 

Objek dalam simulasi pemeriksaan kepatuhan ini adalah belanja daerah 

Pemerintahan Kota Samarendah khususnya belanja barang/jasa dan belanja 

modal.  

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan.  

Belanja Modal adalah semua pengeluaran untuk pembelian aktiva 

tetap yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 



6 

 

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh 

pemerintah daerah. Belanja Barang adalah semua pengeluaran bendahara 

umum daerah/bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan 

barang/jasa yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali 

pembayarannya oleh pemerintah daerah. Paket pekerjaan dalam belanja 

barang/jasa dan belanja modal ditekankan pada kegiatan infrastruktur, 

khususnya pemeliharaan jalan dan gedung/bangunan.  

2.2 Signifikansi Objek Pemeriksaan 

Berdasarkan hasil analisis pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan 3 

(tiga) tahun terakhir, terdapat 11 temuan diantaranya merupakan temuan berulang 

terkait dengan belanja modal dan barang/jasa dengan nilai sebesar 

Rp8.453.053.264,40. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan terhadap 

kepatuhan pengelolaan belanja modal dan belanja barang/jasa perlu menjadi objek 

pemeriksaan simulasi. Matriks Analisis Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

2.3 Evaluasi SPI atas Objek Pemeriksaan 

A. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian mencerminkan suasana pengendalian 

dalam satu entitas organisasi pemerintahan. Pimpinan instansi pemerintah 

wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 

Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 

1) Integritas dan Nilai Etika; 

Salah satu komponen yang dapat membuat lingkungan pengendalian 

yang memadai adalah integritas dan etika. Pemahaman yang baik para 

pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Pemahaman 

yang baik para pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi satuan kerja 

diharapkan mampu menjadi panduan bagi pegawai dalam pelaksanaan 

kegiatannya sehingga tujuan satuan kerja dapat dilakukan dengan 

efektif, ekonomis dan efisien. 

Hasil pengamatan atas integritas dan nilai etika menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kota Samarendah belum mengatur dalam mengatur perilaku 

dan kebijakan terkait nilai-nilai dasar kode etik belum ditetapkan dalam 

suatu aturan perilaku/kode etik. Namun demikian, kebijakan yang ada 

khususnya pada Pemerintah Kota Samarendah berdasarkan kepada 

peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau 

kementerian terkait dengan kepegawaian. Sosialisasi nilai dasar kode 

etik dilakukan secara formal maupun informal. Penilaian atas perilaku 
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dan etika pegawai secara umum mengacu pada ketentuan pusat yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen untuk kompetensi dari pegawai dan manajemen yaitu 

komitmen untuk meningkatkan pemahaman atas uraian tugas, 

pengetahuan dan keahlian. Komitmen untuk kompetensi dari pegawai 

dan manajemen yaitu komitmen untuk meningkatkan pemahaman atas 

uraian tugas, pengetahuan dan keahlian. 

Untuk mencapai tujuan organisasi, staf yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. 

Komitmen terhadap kompetensi ini meliputi peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan. 

Peningkatan kompetensi dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan 

(diklat) baik struktural maupun diklat teknis. Hal ini telah dilakukan baik 

oleh Pemerintah Kota Samarendah melalui pelaksanaan diklat internal 

maupun eksternal.  

3) Falsafah dan gaya operasional manajemen 

Filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen mencakup tindakan 

manajemen memberikan pemahaman kepada pegawai tentang 

pentingnya pemahaman kondisi lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan. Pemerintah Kota Samarendah telah 

menerapkan hal ini dengan adanya visi dan misi organisasi. Dalam 

mengambil keputusan pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian 

sehingga manajemen bertindak setelah berdasarkan hasil analisis 

terhadap risiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh. Selain itu 

terdapat interaksi rutin antara pimpinan dengan manajemen pelaksana, 

baik formal maupun informal. 

4) Struktur organisasi 

Struktur organisasi Pemerintah Kota Samarendah sudah mengalami 

perubahan sesuai dengan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. Perubahan struktur perangkat daerah tersebut dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Samarendah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan Perda tersebut 

membuat jumlah unit organisasi pada Pemerintah Kota Samarendah 

menjadi dua sekretariat, satu inspektorat, 26 dinas, satu kantor, tujuh 

badan, dan sepuluh kecamatan. 
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5) Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab 

Setiap unit kerja pada Pemerintah Kota Samarendah telah ditetapkan 

tanggung jawab dan pendelegasian wewenang sesuai dengan tugas dan 

fungsi unit kerja tersebut. Selain itu, pimpinan entitas juga telah 

menetapkan adanya suatu pelaporan berdasarkan tugas dan fungsi yang 

menjadi wewenang suatu unit kerja. Pegawai pada lingkup 

pemerintahan Kota Samarendah telah mengetahui tugas dan fungsi 

masing-masing. Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Pemerintah 

Kota Samarendah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah 

6) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 

Pemerintah Kota Samarendah telah menetapkan prosedur dan kebijakan 

terkait dengan sumber daya manusia, namun belum mencakup seluruh 

praktik pembinaan sumber daya manusia yang memadai. Tugas pokok 

dan fungsi telah dijabarkan dalam uraian tugas masing-masing pegawai 

yang telah diangkat menjadi pegawai. Pemerintah Kota Samarendah 

sudah menetapkan prosedur dan kebijakan atas perekrutan yang meliputi 

persyaratan peserta seleksi terkait latar belakang pendidikan. 

7) Partisipasi Inspektorat Kota Samarendah 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya manajemen 

membentuk satuan pengawas intern yang berfungsi melakukan 

pengawasan atas kegiatan tiap bagian entitas. Aspek ini melihat sejauh 

mana partisipasi Inspektorat pada Pemerintah Kota Samarendah dalam 

menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan terhadap satuan/unit kerja. Di lingkungan 

Pemerintah Kota Samarendah, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 

Inspektorat Kota Samarendah, yang menjadi alat untuk mengidentifikasi 

kelemahan sistem dan kecurangan yang mungkin timbul serta 

mengusulkan perbaikan.  

B. Penaksiran Risiko 

Pemahaman atas risiko unit pengelola entitas sebagai bentuk 

pengendalian guna menghindari terjadinya potensi tidak tercapainya tujuan 

dan terjadinya kerugian. Penilaian risiko diarahkan melalui identifikasi dan 

analisis risiko. 

Pemerintah Kota Samarendah telah mengidentifikasi risiko-risiko 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan belanja daerah serta 

pendapatan dan biaya. Pemerintah Kota Samarendah dan telah 

mengidentifikasi risiko atas kelemahan penggunaan teknologi dalam hal ini 

penggunaan aplikasi pendukung. Pemerintah Kota Samarendah untuk 

pengelolaan perencanaan dan realisasi anggaran belanja daerah telah 
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menggunakan beberapa aplikasi diantaranya SIPD dan SIMDA Keuangan.  

Namun, Pemerintah Kota Samarendah belum cukup mengantisipasi 

beban kerja yang dimiliki oleh PPK, PPTK dan PPHP hal ini dikarenakan 

kurangnya jumlah personil dalam rangka mengelola kegiatan dan keuangan 

daerah.  

Risiko lain yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi COVID-19 

serta pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19. Disamping itu juga 

risiko-risiko lain dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada Tahun 

2020, dimana salah satu pesertanya adalah Wakil Walikota Samarendah.      

C. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian (Control Activities) meliputi kebijakan dan 

prosedur pengendalian untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko benar-benar dilaksanakan. Pimpinan organisasi 

harus menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi entitas yang bersangkutan. 

1) Pengendalian Pengolahan Informasi (Information Processing Controls) 

Pengendalian pengolahan informasi meliputi penandatanganan SPM, 

check, SP2D atau dokumen-dokumen lainnya telah dilakukan hanya 

oleh personil yang telah ditunjuk dalam surat ketetapan Kepala Daerah, 

diverifikasi secara detail dan disimpan ditempat yang aman. SPM, 

check, SP2D dan formulir-formulir yang lain dibuat dengan nomor urut 

tercetak (prenumbered). Namun, pencocokan antara transaksi dalam 

buku besar dengan buku pembantu belum dilakukan secara periodik. 

2) Pemisahan Tugas (Segregation of duties) 

Pelaksanaan pemberian otorisasi pada Pemerintah Kota Samarendah 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dimana otorisasi dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang dan telah ditetapkan oleh masing-masing 

Kepala Daerah dan Direktur Utama. Wewenang otorisasinya adalah 

sebatas pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 

3) Pengendalian Fisik (Physical Controls) atas data, dokumen, dan aset 

Adanya pembatasan akses terhadap orang-orang untuk masuk ke ruang 

penyimpanan, pengamanan terhadap kerusakan, pengamanan akses 

pengoperasian sistem telah dilaksanakan. Pemerintah Kota Samarendah 

telah menetapkan standar, prosedur dan operasi atas pembatasan akses 

yang mengatur pembatasan terhadap akses atas sumber daya dan catatan 

serta pegawai yang memiliki hak akses tersebut.  
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4) Reviu atas Kinerja (Performance Reviews) 

Mekanisme reviu dari pejabat tinggi pada semua tingkat manajemen 

fungsional dilakukan untuk mengawasi pencapaian suatu entitas dan 

menelaah kinerja suatu aktivitas atau fungsi terhadap rencana yang telah 

disusun. Tindak lanjut atas hasil reviu tersebut dilaksanakan oleh unit-

unit terkait. 

Pemerintah Kota Samarendah telah menetapkan indikator dan parameter 

serta target yang akan dicapai pada masing-masing program dan 

kegiatan yang dilaksanakan masing-masing dalam Rencana Strategis 

Pemerintah Kota Samarendah dan dijabarkan di dalam dokumen 

Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja. Target dan realisasi yang 

dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan akan didokumentasikan 

masing-masing dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Samarendah. 

D. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan personil dalam 

organisasi untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan untuk 

mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi, misalnya 

memperoleh informasi internal dan eksternal untuk diolah dan disajikan 

kepada manajemen atau menyajikan informasi relevan kepada pihak yang 

tepat secara tepat isi dan tepat waktu. 

Pemerintah Kota Samarendah telah memiliki sistem informasi 

keuangan daerah aplikasi diantaranya SIPD dan SIMDA Keuangan.  Selain 

itu terdapat beberapa aplikasi lain untuk menunjang operasional seperti 

aplikasi e-procurement yang dapat diakses melalui website Contact Center, 

SIGUDANG, SMART OFFICE, SIMPEG, dan beberapa aplikasi lainnya. 

Sistem informasi yang belum terintegrasi dan beragam ini membuat setiap 

pihak terkait harus mampu memahami seluruh sistem tersebut dengan baik. 

E. Pemantauan 

Fungsi pengawasan intern melalui pemantauan di lingkungan 

Pemerintah Kota Samarendah dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat 

melakukan pemeriksaan pada OPD secara uji petik atas kegiatan yang 

dinilai cukup rentan. Atas pemeriksaan tersebut, Inspektorat membuat suatu 

laporan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah. 

Pemerintah Kota Samarendah melalui Inspektorat telah berupaya untuk 

melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK 

sesuai dengan rekomendasi, namun masih terdapat rekomendasi yang 

belum ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. 

Berdasarkan uraian pengujian Sistem Pengendalian Intern dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian intern pengelolaan belanja daerah 
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Pemerintah Kota Samarendah belum cukup memadai, masih terdapat 

beberapa kelemahan sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah 

perbaikan untuk mencapai tujuan organisasi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

3.1 Perencanaan 

 Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pemeriksaan setelah 

mempertimbangkan rencana strategis pemeriksaan dan risiko manajemen 

pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya yang 

diperlukan dalam proses pemeriksaan.  

Berikut yang harus dilakukan dalam tahapan perencanaan: 

a. Mempelajari standar yang digunakan dalam pemeriksaan kepatuhan 

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan simulasi pemeriksaan 

kepatuhan, peserta OJT mempelajari standar-standar yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. PMP 

2. PMPP 

3. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan 

4. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan 

5. Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan 

6. Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan di Lingkungan AKN VI 

7. Konsep Juknis Pelaporan Pemeriksaan Kepatuhan 

b. Melakukan Reviu atas LHP Terdahulu dan Tindak Lanjutnya 

Peserta melakukan reviu atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Samarendah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Tahun 

2018-2020) beserta tindak lanjutnya berjumlah 20 temuan sebesar 

Rp26.417.127.997,09 yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Pegawai dan 

Belanja Barang dan Jasa. Hasil reviu dapat dilihat dalam lampiran 4. 

c. Melakukan Pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern 

Peserta OJT bersama dengan mentor membahas Hasil Pengawasan Intern 

entitas pemeriksaan. Melalui pembahasan tersebut ditentukan Belanja Modal 

dan Barang dan Jasa dengan nilai dibawah Rp200.000.00,00 (Pengadaan 

Langsung) yang menjadi fokus pemeriksaan. Hal tersebut didasari oleh adanya 

temuan berulang terkait Belanda Modal dan Barang dan Jasa dalam LKPD tiga 

tahun terakhir. Reviu yang telah dilakukan oleh APIP menyasar pada belanja 

hibah dan belanja tak terduga.  Salah satu bagian akun belanja yang belum 

dilakukan reviu oleh APIP yaitu Belanja Modal dan Barang/Jasa pada paket 

pekerjaan melalui Penunjukkan Langsung pada tahun pemeriksaan. 

d. Mempersiapkan Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kerja Perorangan 

(PKP) 
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Dalam penyusunan P2 hal yang harus diperhatikan adalah sifat, luas dan jenis 

pemeriksaan yang akan dirancang dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan 

dengan memperhatikan harapan penugasan. P2 yang disusun meliputi unsur 

dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas 

yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, hasil pemahaman Sistem Pengendalian 

Intern (SPI), sasaran pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, alasan pemeriksaan, 

metodologi pemeriksaan, petunjuk pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, 

susunan tim dan biaya pemeriksaan, kerangka LHP, waktu penyampaian dan 

distribusi LHP. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah menilai kepatuhan 

pengelolaan belanja daerah di Pemerintah Kota Samarendah TA 2020 dan 

Semester I 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang 

difokuskan adalah aspek kuantitas serta pertanggungjawaban dan pembayaran 

pekerjaan. 

Berdasarkan Paket Program Pemeriksaan yang telah disetujui, Ketua 

Tim melakukan pembagian tugas kepada masing-masing Anggota Tim atas 

langkah pemeriksaan yang terdapat dalam Program Pemeriksaan. Para 

Anggota Tim Pemeriksaan kemudian menyusun konsep PKP yang merupakan 

penjabaran dari Program Pemeriksaan dan mengajukannya kepada Ketua Tim 

untuk di-reviu dengan memperhatikan penilaian risikonya. Setelah 

memperhatikan arahan Pengendali Teknis, Ketua Tim Pemeriksaan 

menyetujui konsep PKP. 

e. Mengumpulkan dan mempelajari kriteria pemeriksaan yang digunakan  

Peserta menggunakan kriteria pemeriksaan yang terdiri dari: 

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; dan 

2.  Kontrak Pekerjaan 620/SPK/01.09.176/100.07/2021 pada tanggal 05 

Agustus 2021 Pasal 6 e. 

f. Mempersiapkan Administrasi Pemeriksaan 

Dalam tahap persiapan pelaksanaan pemeriksaan peran peserta OJT sebagai 

anggota tim antara lain adalah menyusun rancangan anggaran biaya 

pemeriksaan yang kemudian direviu dan disetujui oleh mentor selaku ketua 

tim. 

3.2 Pengumpulan dan analisis data 

a. Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan  

Dalam persiapan pelaksanaan pemeriksaan, peserta OJT tidak mengikuti 

entry meeting secara langsung, akan tetapi mempelajari dan mempersiapkan 

bahan-bahan yang diperlukan dalam proses entry meeting. Peserta membuat 

slide presentasi bahan entry meeting. 
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b. Pelaksanaan PKP 

Pada tahap pelaksanaan, peserta melaksanakan tugas untuk mendapatkan 

bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh 

pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria 

pemeriksaan. Pada kegiatan OJT ini, peserta menggunakan metode 

pengumpulan bukti berupa pengamatan dan pendampingan pemeriksaan fisik, 

analisis data, dan pendampingan wawancara.  

 

Gambar 1. Dokumentasi Pemeriksaan Fisik pekerjaan pemeliharaan Jalan Palang 

Merah Indonesia (Halaman Parkir Gedung PMI Kota Samarendah) 

Pemeriksaan Simulasi Belanja Daerah Kota Samarendah Tahun 2020 dan 

2021 (Semester 1) berfokus pada belanja modal dan barang/jasa dengan aspek 

utama kuantitas pekerjaan dan pertanggungjawaban dan pembayaran 

pekerjaan. Sumber bukti yang di analisis oleh peserta antara lain:  Register 

SP2D, Kontrak, RAB, Dokumen Pembayaran SP2D. 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan berupa pengukuran pada pekerjaan 

pemeliharaan Jalan Palang Merah Indonesia (Halaman Parkir Gedung PMI 

Kota Samarendah). Kemudian dicatat di dalam berita acara pemeriksaan fisik. 

Hasil dari pemeriksaan fisik selanjutnya dilakukan analisa perhitungan dengan 

membandingkan kepada back up data dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau 

kontrak.  

Selisih perhitungan yang didapat dari hasil pemeriksaan fisik dan back up 

data kemudian disusun menjadi konsep temuan pemeriksaan yang akan direviu 

oleh ketua tim. Hasil dari langkah-langkah tersebut kemudian dimuat kedalam 

HP3. HP3 yang peserta lakukan dalam tahap pelaksanaan antara lain: 

1. Analisa daftar pekerjaan pada register SP2D untuk menentukan pekerjaan 

yang diuji petik; 
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2. Analisa kelengkapan dokumen pekerjaan yang akan diuji petik berupa 

kontrak dan RAB; 

3. Uji fisik secara uji petik bersama pihak terkait atas transaksi belanja untuk 

memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak/dokumen 

perikatan sejenis lainnya. Dokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Fisik; 

4. Melakukan analisa kesesuaian antara hasil pengujian fisik pada Berita Acara 

Pemeriksaan dengan kuantitas pada RAB; 

5. Uji data realisasi fisik dengan realisasi pembayaran belanja untuk 

memastikan apabila terdapat realisasi pembayaran melebihi prestasi fisik 

pekerjaan; 

6. Jika terdapat ketidaksesuaian lakukan konfirmasi kepada pihak terkait dan 

simpulkan dalam temuan pemeriksaan. 

Selain tahapan yang tertuang dalam PKP, peserta OJT juga mengamati 

tahapan pemeriksaan lain untuk kegiatan pembayaran honorarium. 

Pemeriksaan atas hal tersebut untuk mengklarifikasi ketepatan pembayaran 

honorarium kepada pegawai atas kegiatan tertentu. Tahapan yang diamati 

adalah analisa kegiatan yang akan diuji petik pada register SP2D. Dalam 

register SP2D terdapat pembayaran honorarium untuk kegiatan yang nilainya 

cukup besar. Untuk itu, analisa dilanjutkan dengan melihat kelengkapan 

dokumen atas kegiatan pembayaran honorarium tersebut. Dokumen yang 

dianalisa adalah Peraturan Walikota tentang SOTK, Surat Keputusan Honor 

dan Daftar Penerimaan Honor. Hasil analisa terhadap dokumen tersebut perlu 

diperkuat dengan tahapan konfirmasi melalui wawancara kepada Bendahara 

Pengeluaran. Kesepakatan hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara 

Wawancara di lingkup sekretaris daerah Kota Samarendah. 

Gambar 2. Dokumentasi Pengamatan Wawancara kepada Bendahara Pengeluaran 

c. Penyusunan Konsep TP Simulasi 

Tahap penyusunan konsep TP simulasi, peserta menyusun konsep temuan 

dengan membandingkan hal pokok dengan kriteria yang digunakan. Kriteria adalah 

alat ukur yang digunakan untuk menilai hal pokok yang sedang diperiksa. Kriteria 

merupakan hal yang utama dalam pemeriksaan kepatuhan karena tujuan 

pemeriksaan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) 
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dengan aturan yang berlaku.  

Tahap penyusunan konsep TP simulasi, peserta menemukan sebanyak 1 

(satu) temuan yang masuk dalam jenis temuan kekurangan volume pekerjaan 

dan/atau barang. Pemeriksaan atas pekerjaan belanja modal pemeliharaan jalan 

pada Dinas PUPR menunjukkan terdapat dua permasalahan Kekurangan Volume 

Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Palang Merah Indonesia (Halaman Parkir 

Gedung PMI Kota Samarendah) Sebesar Rp37.095.300,00. 

Pemeliharaan Jalan Palang Merah Indonesia (Halaman Parkir Gedung PMI 

Kota Samarendah) dilaksanakan oleh CV RIJ dengan Kontrak Nomor 

620/SPK/01.09.176/100.07/2021 pada tanggal 05 Agustus 2021. Kontrak tidak 

pernah mengalami addendum selama pelaksanaan pekerjaan. Nilai kontrak 

pekerjaan sebesar Rp190.248.000,00 yang terdiri dari Segmen A - Segmen E. 

Jangka waktu pekerjaan yaitu 45 hari kalender (05 Agustus – 18 September 2021). 

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah 

Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 620/PHO/01.09.176/100.07/2021 tanggal 25 

Agustus 2021. Realisasi pembayaran telah dilakukan sebesar 95% atau senilai 

Rp180.735.600,00 sesuai dengan SP2D Nomor 09759/SP2D-LS/2021 pada tanggal 

17 September 2021. 

Hasil pengujian fisik pekerjaan Segmen A bersama CV RIJ, Konsultan 

Pengawas, dan PPK pada tanggal 29 Oktober 2021 diketahui terdapat kelebihan 

pembayaran pada paket pekerjaan Segmen A dengan nilai total sebesar 

Rp37.095.300,00. Rincian perhitungan kekurangan volume pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Palang 

Merah Indonesia (Halaman Parkir Gedung PMI Kota Samarendah) 

No 
Uraian 

Pekerjaan 

Volume 

Selisih Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Kekurangan 

Volume (Rp) 
Backup Cek Fisik 

 Aspal Sheet  

1 Segmen A 21,42 14,68 6,73 m3 5,509,229.00 37,095,258.23 

Total Kekurangan Volume 37,095,258.23 

Pembulatan 37,095,300.00 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah: 
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1) Pasal 11 PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas dan kewenangan : k) 

mengendalikan kontrak; dan  

2) Pasal 27 angka (4) huruf b yang menyatakan bahwa “Pembayaran 

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”. 

b. Kontrak Pekerjaan 620/SPK/01.09.176/100.07/2021 pada tanggal 05 

Agustus 2021 Pasal 6 e “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk 

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan 

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, 

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen 

maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan 

perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK”. 

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan 

pemeliharaan Jalan sebesar Rp37.095.300,00. 

Kondisi tersebut disebabkan: 

a. Kepala Dinas PUPR selaku PA kurang cermat melakukan pengawasan 

pekerjaan PPK; 

b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR selaku PPK 

tidak optimal dalam mengendalikan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan. 

c. Penyusunan KKP 

Peserta menyusun KKP sebagai bukti dan pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan PKP yang ada pada tahap perencanaan. KKP memuat 

prosedur pemeriksaan yang dilakukan peserta pada saat tahap pelaksanaan 

pemeriksaan serta dokumentasi kegiatan yang dilakukan. 

KKP diklasifikasikan dalam tiga kelompok indeks yaitu indeks A, B, dan C 

dengan penjelasan sebagai berikut:  

1. Indeks A untuk KKP terkait perencanaan pemeriksaan;  

2. Indeks B untuk KKP terkait pelaksanaan pemeriksaan; dan  

3. Indeks C untuk KKP terkait pelaporan hasil pemeriksaan. 

Tabel 2. Indeks KKP Simulasi Pemeriksaan 

Indeks KKP Isi KKP 

Indeks A Surat Tugas  
Program Pemeriksaan  
Program Kerja Perorangan  
Struktur Organisasi Entitas  
Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemeriksaan  
Tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan  
Pemahaman atas Entitas  
Pemantauan tindak lanjut LHP sebelumnya  
Kegiatan Pemahaman SPI  
Surat Independensi 

Indeks B Cover Sheet dan HP3 
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Konsep Temuan  
Notulen Entry Meeting 

Indeks C LHP 

Peserta juga membuat Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) ke 

dalam Indeks B. HP3 juga menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukan oleh peserta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan simulasi 

pemeriksaan.  

3.3 Pelaporan pemeriksaan  

Pelaporan adalah suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas 

evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses 

pemeriksaan. Kesimpulan pemeriksaan harus dapat memberikan keyakinan 

yang memadai dan dikomunikasikan kepada pengguna dalam bentuk LHP.  

Sistematika penyusunan LHP disusun berdasarkan juknis pelaporan 

pemeriksaan kepatuhan, yang terdiri atas: 

Daftar Isi 

Bab I     Pendahuluan 

Bab II    Gambaran Umum  

Bab III Penyajian Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Entitas dan Lembar   

Kesimpulan 

Bab IV   Penyajian Bab I Pendahuluan  

Bab V    Penyajian Bab II Gambaran Umum  

Bab VI   Penyajian Bab III Hasil Pemeriksaan 

Bab VII  Penyajian Bab IV Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Bab VIII Penutup 

Lampiran 

3.4 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum 

dilakukan dikarenakan jangka waktu tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan adalah 60 hari setelah LHP diserahkan. Temuan yang dibuat 

hanya merupakan sumulasi yang tidak diserahkan kepada entitas. Dalam 

rangka pemahaman proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka 



19 

 

tim menyusun format temuan format yang ada dalam LHP ke dalam matriks 

TLHP.  
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BAB IV 

REFLEKSI OJT TERHADAP STANDARD DAN PANDUAN 

PEMERIKSAAN 

4.1 Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan terhadap standar 

   Seluruh tahap pelaksanaan pemeriksaan mengacu kepada Juklak 

kepatuhan. Perencanaan Pemeriksaan (P2) merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahap perencanaan yang mengacu pada Pedoman 

Manajemen Pemeriksaan (PMP). Temuan pemeriksaan merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan yang mengacu pada standar yang 

terdapat di Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Selanjutnya 

pelaporan hasil pemeriksaan kepatuhan mengacu pada Konsep Juknis 

Pelaporan Kepatuhan.  

4.2 Perbaikan yang perlu ditambahkan ke dalam materi diklat 

Setelah melalui proses OJT ini, penulis menyadari bahwa terdapat hal-hal yang 

perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan OJT ini seperti: 

1. Jenis pemeriksaan yang ada di BPK yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, 

Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan DTT. Dalam proses diklat materi 

lebih ditekankan pada Pemeriksaan Laporan Keuangan, sedangkan saat 

masa OJT simulasi jenis pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa 

Pemeriksaan Kinerja atau Pemeriksaan DTT. Sehingga kedua pemeriksaan 

tersebut dapat ditambahkan dalam kurikulum program diklat JFPAP.  

2. Dalam penyampaian materi diklat seringkali berkaitan dengan pedoman 

pelaksanaan yang berlaku di BPK. Selama proses diklat JFPAP materi yang 

disampaikan hanya berupa modul pembelajaran dan bahan presentasi, 

belum termasuk dengan pedoman terkait seperti juklak/juknis.  

3. Salah satu tahap penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah bagaimana 

pemeriksa mendokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

Sehingga dirasa perlu untuk disampaikan kepada peserta diklat JFPAP 

contoh kertas kerja masing-masing pemeriksaan yang akan digunakan. 

4. Dalam pelaksanaan diklat agar diberikan materi penyusunan Konsep LHP 

kepatuhan sampai proses penyusunan IHPS. 

4.3 Tantangan selama pemeriksaan dan strategi untuk menyelesaikannya 

Selama proses simulasi pemeriksaan, penulis menemukan tantangan dalam 

kegiatannya seperti: 
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1. Informasi pelaksanaan OJT yang didapatkan masih menimbulkan banyak 

pertanyaan, baik dari sudut pandang peserta maupun mentor.  

2. Objek simulasi pemeriksaan yang sedang dilakukan berlangsung 

bersamaan dengan pemeriksaan yang riil, sehingga diperlukan koordinasi 

dengan tim pemeriksaan riil untuk menyesuaikan PKP peserta diklat 

dengan PKP tim pemeriksaan riil.  

3. Peserta OJT juga melakukan tatap muka langsung dengan OPD dan pihak 

penyedia jasa dilapangan pada saat pemantauan pemeriksaan fisik dan 

pendampingan wawancara, hal tersebut sempat menjadi kekhawatiran 

akan adanya penolakan dari pihak-pihak tersebut kepada peserta OJT. 

4. Salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahapan 

pelaksanaan adalah entry meeting dengan pihak entitas. Hal ini merupakan 

kebijakan perwakilan untuk menghindari adanya permasalahan yang 

ditimbulkan dengan entitas karena kegiatan yang dilakukan hanya 

simulasi. 

Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara: 

1. Koordinasi dengan mentor serta fasilitator dari badiklat 

2. Kordinasi dengan tim pemeriksa untuk memperoleh data-data yang tersedia 

sebagai bahan simulasi pemeriksaan. 

3. Koordinasi menjelaskan kepada entitas maksud dan keberadanaan peserta 

OJT dalam kegiatan pemeriksaan. 

4. Untuk tetap memenuhi target sesuai rangkaian tahapan pelaksanaan yang 

telah ditentukan oleh badiklat, peserta OJT membuat bahan untuk 

pelaksanaan entry meeting serta tetap melakukan pemahaman proses bisnis 

di entitas dengan melakukan pemantauan pemeriksaan fisik dan 

pemantauan proses wawancara. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

Kegiatan OJT Memberikan kesempatan kepada peserta OJT untuk 

melakukan simulasi pemeriksaan yang diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan serta wawasan dalam melaksanakan pemeriksaan. 

Pelaksanaan kegiatan OJT di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 

dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang berjudul Simulasi Pemeriksaan 

Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarendah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan SKP yang telah direncanakan sebelumnya. 

Peserta OJT dapat merasakan proses pemeriksaan secara riil melalui 

simulasi pemeriksaan yang dilakukan kepada entitas pada penempatan definitif, hal 

tersebut membantu mematangkan peserta agar lebih siap untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai pemeriksa BPK.  

Dalam tahap perencanaan peserta OJT berdiskusi dengan mentor 

mempertimbangkan rencana strategis pemeriksaan dan risiko manajemen 

pemeriksaan BPK pada Belanja Daerah Kota Samarendah sebagai dasar penentuan 

tujuan, lingkup, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. 

Output pada kegiatan ini adalah P2 dan PKP.  

Pada tahap pelaksanaan, peserta melakukan tugas untuk mendapatkan bukti 

pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa  

dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Pada 

kegiatan OJT ini, peserta menggunakan metode pengumpulan bukti berupa 

pemeriksaan fisik, analisis data, dan pendampingan wawancara. Output kegiatan 

ini adalah realisasi PKP (HP3), Konsep Temuan, dan Dokumentasi KKP. 

Kemudian pada tahap pelaporan peserta OJT memberikan kesimpulan 

tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama 

proses pemeriksaan yang dikomunikasikan kepada pengguna dan terdokumentasi 

dalam bentuk LHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 


