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Abstract 

Role of financial and development supervisory agency in the implementation of government internal control system In 

accordance with Government Regulation (PP) No. 60 Year 2008 is coaching consisting of: preparation of technical 

guidelines, socialization government internal control system, guidance and consultation, education and training, upgrades 

auditor. Internal control system is a process that is integral to the actions and activities carried out continuously by 

management and all employees to provide reasonable assurance on the achievement of organizational goals through 

effective and efficient, reliability of financial reporting, security assets of state / government, and adherence to regulations 

legislation.  This study aims to determine the role and implementation of the BPKP in fostering the implementation of the 

internal control system of local government in North Sumatra province in accordance with Regulation No. 60, 2008. The 

research was carried out by using techniques study documentation and data analysis techniques using descriptive. The 

results showed that BPKP North Sumatra province in general has a role and has undertaken the preparation of guidelines 

for the implementation, dissemination, guidance and consultancy, education and training, improving the competence of the 

auditors. But still ineffective in practice because there of coaching that has not reached the set target. 
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1. PENDAHULUAN 

 Sistem pengendalian intern pemerintah adalah hal yang diperlukan dalam menjalankan aktifitas roda 

organisasi. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem pengendalian intern 

pemerintah yang dibuat dan dilaksanakn secara bersamaan dan berkelanjutan akan menjamin penyelenggaraan 

pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 

pertanggung jawaban berjalan dengan tertib, terkendali serta efisien dan efektif. 

Sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang handal, transparan, akuntabel serta mematuhi 

ketentuan yang ada akan menghasilkan laporan pertanggugjawaban yang baik. Baik atau tidaknya sistem 

pengendalian intern daerah adalah tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai dan 

membuktikannya, sehingga kita dapat melihat keadaan perubahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah 

semakin membaik atau tidanya melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Melalui website BPK RI 

dapat dilihat bahwa BPK RI telah melakukan tugas dan fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.  

Pemerintah daerah dalam menciptakan dan melaksakan SPI tentunya tidak dengan sendirinya 

melainkan berdasarkan peraturan dan ketentuan. Sehingga dalam hal pelaksanaan SPI pemerintah daerah dapat 

berkonsultasi atau mendapatkan bimbingan/pembinaan dari badan pengawas yaitu Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di Provinsi daerah tersebut. Sejalan dengan tugas dan fungsi 

BPKP dalam penerapan SPI adalah melakukan pembinaan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 60  Pasal 59 Tahun 2008 bahwa pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi: penyusunan 

pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP,  pembimbingan dan 

mailto:maya.sari1977@gmail.com


Maya Sari 

 

570 
 

konsultasi SPIP, peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah, serta pembinaan 

penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dilakukan oleh BPKP. Kondisi yang seharusnya terjadi jika 

BPKP telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pembina SPIP, maka pemerintah kabupaten/kota tidak 

memiliki kelemahan SPI. Dalam hal temuan BPK  tersebut tentunya perlu dilihat peran BPKP yang 

diamanahkan oleh PP No. 60 Tahun 2008 tentang pembinaan penyelenggaraan SPIP apakah telah dilaksanakan. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian  di BPKP perwakilan Sumatera Utara adalah 

(1) bagaimanakah peran BPKP perwakilan Sumatera Utara dalam melaksanakan SPIP terhadap pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dan (2) apakah peran BPKP perwakilan Sumatera Utara terhadap 

pembinaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah kabupaten/kota  di Provinsi 

Sumatera Utara sudah dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana peran BPKP dalam 

pembinaan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara, dan (2) 

untuk mengetahui apakah peran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Sedangkan 

manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pembinaan 

SPIP, serta sebagai bahan pembelajaran yang ilmiah dalam mengaplikasikan penerapan sistem pengendalian 

internal pemerintah daerah.  

 
 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Sistem Pengendalian Intern  

Sistem pengendalian intern adalah suatu aturan yang dibuat oleh perusahaan/instansi itu sendiri 

berdasarkan ruang lingkup,kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan roda organisasi agar berjalan sesuai 

aturan, yang mana sistem atau aturan yang dibangun tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di luar 

perusahaan/instansi tersebut, sehingga kegiatan berjalan efektif dan efisien. Sistem pengendalian yang dibentuk 

akan dapat berjalan dan bermanfaat jika semua tingkatan dari anggota perusahaan menjalankannya secara 

bersamaan dan berkelanjutan. Sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan bersamaan dan 

berkelanjutan pada akhirnya akan mencapai dari tujuan sistem itu sendiri yaitu menghasilkan laporan yang 

handal, efektif dan efisien. Menurut Indra Bastian (2007, hal.450), sistem pengendalian internal adalah: 

“Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan”. Definisi sistem pengendalian internal 

tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan unsur-unsur  yang membentuk sistem tersebut. 

Dengan demikian, pengertian sistem pengendalian internal tersebut diatas berlaku untuk perusahaan yang 

mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan computer. 

Menurut Mulyadi (2002, hal.180), sistem pengendalian internal adalah: “Sebagai suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan prsonel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi”. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

dipahami bahwa sistem pengendalian yang didesain selain untuk mengatur semua komponen yang ada didalam 

perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem tersebut harus juga tidak melanggar hukum dan 

ketentuan yang berlaku, sehingga sistem tersebut mengawal operasi dan komponennya berjalan sesuai dengan 

aturan didalam dan diluar perusahaan itu sendiri. 

Menurut COSO dalam Diana Sari (2012), pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang 

dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya, yang dirancang 

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal sebagai berikut: keandalan 

dari laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi 

operasi,  

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku yang menciptakn pengelolaan pemerintah baik pusat maupun daerah berjalan dengan baik, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, 

terkendali, serta efisien dan efektif. Pengertian SPI menurut PP No. 60 tahun 2008  adalah:  

1. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan.  

2. Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah” 

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor Per:1326/K/LB/2009, pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:  
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1.   Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

2. Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

 

 

2.2 Tujuan Sistem pengendalian Internal 

Tujuan dibuat dan dilaksanakannya suatu aturan atau sistem tentunya mempunyai arti dan tujuan yang 

harus dicapai oleh pembuat aturan atau sistem. Menurut Bastian & Soepriyanto (2002, hal.203) Tujuan Sistem 

Pengendalian Internal adalah: 

a. Menjaga Kekayaan Organisasi.  

Kekayaan organisasi dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja, demikian juga 

untuk aktiva tidak nyata, seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem 

pengendalian internal dibentuk guna mencegah ataupun menemukan aktiva yang hilang dan catatan 

pembukuan pada saat yang tepat. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi 

Sistem pengendalian internal dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat. 

c. Mendorong efisiensi 

Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, dan 

mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber 

dana yang tidak efisien. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian 

Internal memberikan jaminan bahwa prosedur tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. 

Menurut peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) 

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu (1) tercapainya efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan  pemerintahan Negara, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) 

pengamanan aset negara, (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi 

jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, 

akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan 

yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah 

yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. 

Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Ia 

bukan bagian terpisah dari kegiatan, ataupun ditambahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun. 

Sebaliknya, SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja instansi pemerintah. Ini 

tercermin dalam unsur-unsur yang ada dalam SPIP. 

 

2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern  

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 adalah : 

1.   Lingkungan pengendalian 

Mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian 

yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam 

lingkungan kerjanya. Hal ini merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi unsur dasar di dalam 

SPIP.  

2.  Penilaian risiko 

Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan penganalisaan risiko-risiko yang relevan 

dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi yang tepat terhadap risiko yang timbul akibat 

perubahan. Ini berarti bahwa penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan berakhir dengan penentuan 

reaksi terhadap risiko. 

3.  Kegiatan pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang dimaksud 

dengan “kegiatan pengendalian” adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan 

dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah 

dilaksanakan secara efektif 

4.   Informasi dan komunikasi 
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Informasi yang ada di dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu 

yang tepat dengan cara yang efektif. Ini dilaksanakan mulai dari pimpinan hingga ke seluruh pegawai yang 

ada di instansi pemerintah. Dengan mengkomunikasikan informasi secara efektif, maka akan tercipta 

pengertian yang sama di seluruh tingkat organisasi.  

5.  Pemantauan pengendalian intern. 

Untuk memastikan apakah SPIP dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu 

dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan 

bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.  

 

2.4 Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain dari lingkungan pengendalian dan sistem 

akuntansi, yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuan. Menurut Bambang Hartadi (dalam Tenun 

Sembiring, 2009), untuk mencapai tujuan Pengendalian Internal harus mempunyai enam prosedur yaitu : 

a. Pemisahan Fungsi 

  Adanya pemisahan fungsi akan dapat dicapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Disamping itu ditinjau dari 

sistem pengendalian adanya pemisahan fungsi, akan dapat suatu cek silang secara otomatis atas suatu 

pekerjaan atau pelaksanaan suatu transaksi.  

b. Prosedur Pemberian Wewenang 

Tujuan prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi  oleh orang yang 

berwewenang, otorisasi dapat berupa otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum menyangkut 

kondisi umum, misalnya, adanya otorisasi  terhadap daftar harga standard an kredit untuk penjualan. 

Otorisasi khusus, berhubungan dengan transaksi perorangan, yaitu otorisasi penjualan khusus, penggajian 

atau transaksi pembelian. Bukti otorisasi khusus adalah adanya dokumentasi pada waktu terjadinya transaksi. 

c. Prosedur Dukumentasi 

Dokumentasi yang layak adalah penting untuk terciptanya sistem pengendalian akuntansi yang efektif. 

Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan transaksi. 

Dokumentasi dapat berbentuk faktur-faktur, voucher-voucher, tanda tangan, initial/paraf, dan cap 

persetujuan. Adanya pemberian angka cetak pada setiap jenis dokumen adalah membantu terciptanya 

memelihara pengawasan transaksi. 

d. Prosedur dan Catatan Akuntansi 

Prosedur ini menekankan pencatatan transaksi dalam bagian akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah, 

pertama dapat disiapkan atau dibuatnya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat, kedua data 

akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. 

e. Pengawasan fisik atas aktiva dan catatan akuntansi 

Pengawasan fisik berhubungan dengan (1) alat keamanan dan ukuran untuk menyelamatkan aktiva, catatan 

akuntansi, dan formulir tercetak yang gagal penggunaannya, (2) penggunaan alat yang mekanis dan 

elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.  

f. Pemeriksaan Intern secara bebas 

Prosedur ini dirancang untuk menentukan apakah unsur-unsur yang lain dalm sistem bekerja atau tidak. Agar 

prosedur ini efektif maka ada 3 syarat, yaitu (1) pengawasan dilakukan oleh orang yang bebas dan yang 

bertanggungjawab untuk data tersebut, (2) Pengawasan harus dilakukan pada saat atau waktu yang beralasan 

dan mendadak atau pemberitahuan terlebih dahulu, (3) Penyimpanan harus dilaporkan kepada manajemen 

dan yang berhak mengambil tindakan perbaikan. 

 

2.5 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan   

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah instansi pemerintah yang tidak menjalankan 

roda pemerintahan secara langsung, melainkan menjadi bagian dari pengawas terhadap berjalannya roda 

pemerintahan itu sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya BPKP hanya bertanggung jawab Kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur 

didalam Peraturan Pemerintah NO 60. Tahun 2008 adalah: 

“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat 

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. 
Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil 

pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi.  

Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Secara berkala, 

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan 

ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara. Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat jenderal 
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atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat 

kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan 

kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

 

2.6 Peran BPKP Terhadap SPIP 

Sebagai badan Pengawas tentunya BPKP memiliki peran dalam sistem pengendalian intern pemerintah, 

melalui tugasnya yang mengawasi tentu menemukan kekurangan bahkan kelemahan sistem yang ada. Dan 

mengetahui pula pada tahap mana sistem itu yang harus di perbaiki bahkan diganti.  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas 

keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: 

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral 

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdadasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara 

negara 

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden 

Pembinaan SPIP yang dilakukan oleh BPKP meliputi: 

a. Penyusunan Pedoman teknik Penyelenggaraan SPIP 

b. Sosialisasi SPIP 

c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP 

d.Pembimbingan dan konsultasi SPIP 

e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah  

 

2.7 Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada 

presiden, maka BPKP tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Sehingga terlihat kepada siapa 

bertanggung jawab dan kepada siapa berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berjalan 

terukur dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedudukan BPKP sebagai pengawas atau disebut 

juga sebagai internal auditor pemerintah melakukan tugasnya dengan memriksa laporan keuangan yang telah 

disajikan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah 

dilakukan pemeriksaan yang dilakuakan oleh BPKP itu sendiri lalu BPKP membuat laporan audit berdasarkan 

laporan yang ada yang disajikan sebelumnya, yang mana laporan yang dibuat oleh BPKP  adalah laporan hasil 

auditan yang kemudian di berikan kepada pemakai informasi laporan keuangan tersebut yaitu presiden. 

Dari hasil laporan yang disajikan BPKP, tentu ada rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan 

puncak untuk dilakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemakai informasi keuangan dapat mengambil 

keputusan yang tepat. Dan menghasilkan pemerintahan yang baik yang sesuai cita-cita pemerintahan yaitu 

pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan transparan. Begitu juga halnya jika audit atau pembinaan 

dilakukan oleh BPKP terhadap pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah mengajukan atau 

berkoordinasi untuk melihat sejauh mana SPI pemerintah yang dipimpinnya tersebut dijalankan, untuk 

kemudian dilakukan perbaikan atau pembinaan terhadap pegawai yang belum memahami SPI atau kurang 

memiliki kompetensi untuk menjalankannya, maka BPKP mengkaji SPI pemerintahan tersebut terlebih dahulu 

untuk kemudian memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif, dimana metode ini melihat dan menggambarkan keadaan instansi, kemudian menganalisisnya 

sehingga dapat menarik kesimpulan bagi penulis pribadi dan memberikan saran-saran untuk masa yang akan 

datang.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan 

partisipasi/observasi, studi dokumentasi, dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Adapun teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

  

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam hal 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina SPIP di lihat melalui LAKIP BPKP Provinsi Sumatera 

utara telah melakukannya hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini : 
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Tabel  1. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP  

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 

No Uraian Indikator Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Persentase IPD yang Laporan Keuangannya 

memperoleh opini minimal WDP 

Persen 90 76,4 84,8 

2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko 

fraud yang mendapatkan 

sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 

Instansi 8 8 100 

3 Pesentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP 

sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 

Persen 23 6 26 

4 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi 

Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 

Tahun 2008 

Persen 34 34 100 

5 Jumlah Pemda yang dilakukan Monitoring SPIP Persen 15 7 46,6 

6 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi 

penerapan JFA 

Persen 25 58,8 253,2 

7 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasikan 

dan atau di assessment tata kelola APIP 

Persen 9 9 100 

     Sumber: LAKIP BPKP Perwakilan Sumut (diolah) 

  
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah amanah Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 

2008 yang harus dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mana dalam pembinaan 

tersebut terdiri dari penyusunan pedoman pelaksanaan teknis, sosialisasi SPIP, bimbingan dan konsultasi, 

pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi Auditor APIP.  

Adapun pembinaan tersebut dilaksanakan oleh BPKP agar penyelenggara pemerintah dapat 

memahami, melaksankan SPIP dengan baik dan benar untuk menciptakan pemerintahan yang 

transparan,akuntabel, efektif dan efesien. Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan yang telah 

dijalankan dengan benar oleh aparat pelaksana pemerintah pasti akan menciptakan pertanggung jawaban yang 

baik dan benar pula. Penilaian atas sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan yang dilakukan akan 

dinilai oleh instansi yang diberi wewenang untuk itu yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) adalah yang 

berfungsi untuk melakukan pemeriksaan atas instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. dari hasil 

pemeriksaan tersebut dapat dilihat temuan-temuan yang ada.  

Berdasarkan temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakuan BPK RI terlihat bahwa pemerintah 

kabupaten/kota di Propinsi Sumatera utara masih memiliki kelemahan SPI. Yang mana dari kelemahan tersebut 

ada yang meningkat dari tahun sebelumnya dan ada juga yang memperbaikinya. Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera utara sebagai pembina SPIP di Provinsi Sumatera Utara telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya yang mana hal tersebut bisa dilihat pada LAKIP BPKP. Yang mana secara 

umum BPKP telah melaksanakan tugasnya. Akan tetapi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga 

melihat kelemahan SPIP pemerintah kabupaten/kota, diamana menurut BPKP bahwa pemerintah kabupaten/kota 

tidak konsisten dalam menjalankan SPIP, sehingga untuk kedepannya BPKP Provinsi Sumatera Utara akan 

meningkatkan kinerjanya dalam hal Pembinaan SPIP. 

 

4.1  Peran BPKP dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 

a.  Penyusunan Pedoman Teknis 

Penyusunan Pedoman Pokok Teknis SPIP oleh BPKP telah dilaksanakan yang mana terlihat dari hasil 

penelitian bahwa satgas PP sampai dengan tahun 2013 telah mengeluarkan sebanyak 11 butir pedoman, dan 

terdiri dari 26 enam rincian. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menjalankan fungsi 

Pembina SPIP akan merujuk kepada pedoman yang telah dibuat dan pedoman tersebut yang menjadi 

pedoman para Penyelenggara pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam hal sistem 

pengendalian intern pemerintah. 

b.  Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam hal sosialisasi 

SPIP telah melakukannya, sesuai dengan hasil penelitian bahwa sosialisa dilakukan setelah pedoman teknis 

dibuat. Sosialisasi dilakukan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah. 

c.  Pendidikan dan Pelatihan 

Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal melakukan pendidikan dan pelatihan sejalan 

dengan melakukan bimbingan dan konslultasi sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan bersamaan dan 

juga melakukan diklat, seminar, workshop. 

d.  Bimbingan dan konsultasi 
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Kegiatan bimbingan dan konsultasi dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu  pemetaan/diagnostic assessment, 

peraturan penyelenggara SPIP, penyusunan dokumen desain penyelenggara SPIP. 

e.  Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah 

Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi Auditor APIP diantaranya adalah dengan 

melakukan diklat, seminar dan workshop, bimbingan teknis tentang peningkatan APIP. 

 

4.2 Pelaksanaan Peran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Terhadap SPIP Berdasarkan PP No. 

60 Tahun 2008 

Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP 

dengan target sebesar 95%. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, BPKP proaktif menjalin kerja sama 

melalui Memorandum of Understanding (MOU) untuk membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan 

pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untu meningkatkan kemampuan IPD menyusun laporan 

Keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang 

laporan keuangannya memperoleh opini WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. 

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 76,4% atau telah mencapai 84,4% target yang telah ditetapkan pada 

tahun bersangkutan. Capaian ini meningkat sebesar 5,8% dari tahun2012, yaitu sebesar 70,6%. Jumlah LKPD 

yang telah memperoleh opini WDP pada tahun 2013 sebanyak 26 Pemda, jumlah ini meningkat dari tahun 2012, 

dimana pada tahun tersebut, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP sebanyak 24 Pemda. Peningkatan ini 

disebabkan oleh meningkatnya pemahaman SDM di lingkungan pemerintah daerah tentang penyajian laporan 

keuangan yang sesuai SAP.  

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi 

secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip 

Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, 

menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan 

negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu kebijakan anti fraud, struktur pertanggungjawaban, 

penilaian risiko, kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, sistem pelaporan fraud, 

perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, prosedur investigasi serta standar perilaku, dan 

disiplin. Pada tahun 2013 FCP yang dilaksanakan di Sumatera Utara difokuskan pada Instansi Pemerintah 

Daerah (IPD). IKU “Jumlah IPD yang mengimplementasikan FCP” dalam upaya perbaikan penyelenggaraan 

manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Utara.  

 

4.3 Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas.Sebelum penilaian 

tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang 

menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan 

keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah 

seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai 

sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK 

RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian intern Pemda.  

Dari 34 Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara, jumlah Pemda yang yang telah menyelenggarakan 

SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008 ada 8 (delapan) Pemda, yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, 

Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Pakpak Bharat. 

Namun demikian, jumlah pemda yang LKPD-nya memperoleh opini WTP baru 3 (tiga) Pemda atau 6% dari 

jumlah Pemda yang ada. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 23%, maka capaian IKU ini adalah 

sebesar 26%. Penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2012 disebabkan oleh beberapa pemda belum 

dapat mempertahankan capaian opini pada tahun sebelumnya. Pemda yang mengalami penurunan opini LKPD 

tahun 2012 adalah Kota Sibolga. Namun demikian, capaian ini masih jauh dari target Renstra pada tahun 2014. 

Pada tahun 2014 diharapkan 70% LKPD telah mendapat Opini WTP, untuk itu Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Utara berupaya mendorong pemda untuk mencapai target tersebut. Penyelenggaraan SPIP merupakan 

landasan utama untuk pencapaian WTP, namun pencapaian IKU juga didukung dengan pencapaian IKU lain 

yang terkait dengan peningkatan kualitas LKPD. 

 

4.4 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggara SPIP PP Nomor 60 Tahun 2008 

Pada tahun 2012 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan sosialisasi SPIP kepada 

beberapa Pemda di Provinsi Sumatera Utara. Sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan pemberian konsultasi dan 

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP terhadap Ppemda-pemda tersebut. Seluruh pemda di wilayah Provinsi 

Sumatera Utara telah memperoleh asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun, hal ini 

ditunjukkan hingga tahun 2013, telah berhasil disusun dan ditetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) SPIP 
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di 34 Pemda di Provinsi Sumatera Utara atau 100% Pemda telah memperoleh asistensi Penyelenggaraan SPIP 

hingga tahun 2013. Dengan demikian, target IKU hingga tahun 2014, 100% dari jumlah pemda di Provinsi 

Sumatera Utara memperoleh asistensi SPIP telah berhasil dicapai. Walaupun secara kuantitatif seluruh pemda 

telah mendapat asistensi penyelenggaraan SPIP, peningkatan kualitas penyelenggaran masih terus dilaksanakan 

terkait pencapaian target opini LKPD yang maksimal, untuk memperoleh opini WTP atas LKPD. Sosialisasi dan 

bimbingan teknis penerapan tata kelola APIP pada inspektorat jumlah output kegiatan pada tahun 2013 berupa 

Laporan Hasil Assistensi Penyelenggaraan SPIP sebanyak 25 laporan dari target 21 laporan kegiatan yang 

direncanakan atau 119%.  

 

4.5 Jumlah Pemda yang dilakukan Monitoring SPIP 

Untuk menindaklanjuti asistensi penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Utara, dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan SPIP pada Pemda-Pemda di Provinsi 

Sumatera Utara. Jumlah Pemda yang dimonitoring penyelenggaraan SPIP sampai dengan akhir tahun 2013 

sebanyak 7 Pemda dari 34 Pemda yang ada, yaitu Pemkab Tebing Tinggi, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab 

Langkat, Pemkab Padang Sidempuan, Pemkab Labuhan Batu Utara, Pemkab Pematang Siantar, dan Pemkab 

Tapanuli Utara. Realisasi tahun 2013 suadh terdapat 7 Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian 

Intern (SPI), namun jumlah ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2013, yaitu 

sebanyak 15 pemda. Dibandingkan target tahun 2014 capaian IKU tahun 2013 baru mencapai 30,43% dari target 

akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 23 pemda atau 70% dari seluruh Pemda yang ditargetkan 

memperoleh opini WTP pada tahun 2014 harus telah dimonitoring penyelenggaraan SPIP-nya. 

4.6 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan JFA 

Untuk mewujudkan peran BPKP sebagai Pembina APIP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 

telah melaksanakan asistensi penerapan JFA pada Inspektorat Inspektorat Pemda di Provinsi Sumatera Utara. 

Asistensi itu diberikan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan APIP. Dengan asistensi ini, 

diharapkan pemda-pemda pada Provinsi Sumatera Utara bisa menerapkan JFA dalam instansiAPIP mereka.  

Jumlah Pemda yang diasistensi penerapan JFA yang menjadi target IKU sampai dengan tahun 2013 

sebanyak 25 pemda atau 73,52% dari jumlah pemda yang ada. Jumlah ini meningkat secara signifikan 

dibandingkan capaian hingga tahun 2012 sebesar yaitu sebesar 11%. Target akhir periode Renstra tahun 2014 

adalah sebesar 80%, dengan demikian capaian hingga saat ini sudah hamper memenuhi target Renstra 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2014. Kenaikan capaian kinerja tahun 2013 disebabkan 

pelaksanaan kegiatan percepatan pemenuhan kebutuhan formasi auditor pada Inspektorat di Wilayah Provinsi 

Sumatera Utara sesuai dengan Perka BPKP No. 18 tahun 2013 tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan 

Fungsional Auditor Melalui Pemindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah. Pelaksanaan Asistensi Penerapan JFA dilakukan pada 19 Inspektorat yang pegawainya akan 

mengikuti ujian Inpassing. Jumlah output kegiatan tahun 2013, berupa Laporan Jumlah Sosialisasi dan Bimtek 

Penerapan JFA APIP Daerah sebanyak 13 laporan kegiatan atau 130% dari yang 10 direncanakan. Kegiatan 

untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp115.320.000,00 atau 121,5% dari anggaran sebesar 

Rp94.901.000,00.  

 

e. Jumlah Instansi APIP yang Telah disosialisasikan dan atau diassessment tata kelola APIP 

Tugas dan fungsi instansi pembina berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 

Juli 2008 tentang JFA dan angka kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor 

PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan 

fungsional auditor dan angka kreditnya, memberi arah baru bagi BPKP sebagai instansi pembina JFA menuju 

pada manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.  

Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya 

penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan 

bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan 

pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan.  

Dengan ketentuan tersebut, peran, dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks 

sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. 

IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assess tata kelola APIP” merupakan IKU 

lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur 

manfaat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selaku instansi pembina JFA 

dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-

BPKP di Provinsi Sumatera Utara.  
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Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola 

APIP yang baik untuk tahun 2013 adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP 

yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU tahun 2013 secara 

kumulatif jumlah Pemda yang sudah dilakukan assessment sampai dengan 2013 sebanyak 9 Pemda dari total 34 

Pemda yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, target IKU tahun 2013 tersebut telah 

tercapai. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 81,81% 

dari target 2014. Jumlah output kegiatan tahun 2013, berupa Laporan Asessment Tata Kelola APIP berjumlah 2 

laporan, atau 100% dari jumlah yang direncanakan.  

 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian melalui dokumen capaian indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2013  yang penulis lakukan, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan: 

a. Sistem pengendalian intern pemerintah dianggap baik dan dilaksankan dengan baik tercermin dari opini 

yang didapat oleh pemerintah itu sendiri. 

b. Minimnya pemerintah kabupaten/kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan 

karena SPIP tidak dijalankan dengan baik dan konsisten. 

c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melaksankan pembinaan SPIP sesuai dengan PP No. 

60 Tahun 2008. 

d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  sebagai pembina SPIP telah melaksanakan fungsinya 

dengan memadai, tetapi belum efektif dilihat capaian yang belum semua mencapai target. 

e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hanya sebagai  pembina SPIP bukan sebagai pelaksana, 

yang menjadi pelaksana adalah pemerintah kabupaten/kota. 
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