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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

   

  Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 

050/455/SE/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2020, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka 

Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun 

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 

sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 dan 

bersifat indikatif.  

  Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, 

memuat program, dan kegiatan sesuai  dengan tugas pokok fungsi 

Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program 

kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Inspektorat. 

   Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun melalui proses 

Rapat koordinasi terbatas dengan semua pajabat struktural dan pengendali 

teknis sebagai perwakilan dari auditor. 

 Tema pembangunan Kota Yogyakarta dalah Peningkatan 

Kwalitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Mendorong Pemerataan 

Pembangunan.  

Renja Inspektorat terkait dengan cita 2 dan cita 4 dari 9 agenda 

Pembangunan Nasional (Nawacita) yang menjadi dasar penyusunan 

Prioritas Nasional yaitu : 

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis dan terpercaya; serta 
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Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem 

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

Dari Rancangan Prioritas Nasional nomor 7 yaitu membuat pemerintah 

selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , 

efektif, demokratis, dan terpercaya.  

Disamping itu renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas pembangunan 

Kota Yogyakarta pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 disusun 

berdasar tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY 

yaitu prioritas ke 7 yaitu: Kinerja aparatur dan birokrasi 

  Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah  dirumuskan dalam 

bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. 

  Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 akan menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2020 

mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUA PPAS) dengan form Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta 

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina 

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja SKPD untuk 

mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu 

Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program-

program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.  

 

1.2. Landasan Hukum 

 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogykarta; 

  2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
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  3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ;  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah,  

   9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan 

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 

10.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 -

2025; 

11.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 

12.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2017-

2022; 

 13.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota 

Yogyakarta; 

14.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 

15.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan 

kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105  Tahun 2017 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 
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 1.3  Maksud dan Tujuan 

 

1.  Maksud  

  Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota 

Yogyakarta dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. 

sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta 

dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019 

sesuai tugas dan fungsinya sebagai  unsur pengawas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang 

mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi 

Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

 

2. Tujuan  

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk : 

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan 

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Kota Yogyakarta, 

sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi 

Inspektorat Kota Yogyakarta. 

b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta 

untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat 

program dan kegiatan .dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan untuk tahun 2020 sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai  unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas 

membina dan mengawasi  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

  

BAB I  PENDAHULUAN  terdiri dari: 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 
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BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

terdiri dari : 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

Perangkat Daerah 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III TUJUAN  DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari :  

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan  

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL  EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  

 

2.1 Evaluasi  Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah  

 
 Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 

sesuai anggaran tahun 2019 , serta pencapaian serta pencapaian target Renstra 

Inspektorat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 

2018. 

Pencapaian program dan kegiatan tahun 2018 : 

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun 

2017-2022, sehungga belum ada perbandingan dengan tahun pelaksanaan yang 

lain . 

Pada umumnya hampir semua realisasi program dan kegiatan dapat mencapai 

target yang dirtetapkan. 

 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator program : 

persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional  perkantoran, 

rata-rata realisasi capaian kinerja fisik program = 100%, realisasi anggaran  

94% dari target Rp 1.108.509.014,- realisasi Rp 1.043.241.141,92 dapat 

dinilai bahwa program ini berhasil, rata-rata mencapai 97%  

 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan 

yaitu: 

a) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi capaian kinerja fisik 

kegiatan = 100%, capaian kinerja keuangan = 99% dari target Rp 

501.140.000,- terealisasi Rp 495.972.006,- karena adanya efisiensi pada 

sub kegiatan makan minum rapat realisasi keuangan mencapai 84% 

karena pegawai yang cuti, da nada beberapa pegawai minum air putih. 

b) Penyediaan jasa , peralatan, dan perlengkapan kantor capaian kinerja fisik 

kegiatan 100%, capaian kinerja keuangan = 90% dari target Rp 

582.714.854,-realisasi Rp 522.614.989,- ada beberapa efisiensi karena 

harga lampau di pasaran lebih murah dari SHBJ, kebutuhan penggantian 

catrdidge lebih sedikit karena sebagian menggunakan printer baru, 

efisiensi penggunaan telpon, cetak fotrm LP2P, amplop dan map serta 

belanja beberapa barang modal lebih rendah dari shbj/standarisasi. 
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c) Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan perkantoran capaian kinerja fisik 

mencapai 100%, kinerja keuangan =100% dari target Rp24.654.160,- 

realisasi Rp24.654.146,92, kegiatan ini berhasil mencapai kinerja sesuai 

target meskipun dari segi SDM masih belum sesuai dengan hasil, analisa 

jabatan (kurang memadai ) , namun dapat mengoptimalkan SDM yang 

ada untuk penyelesaian ketugasan. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator persentase 

sarana dan prasarana aparatur yang memadai target 100%, realisasi fisik 100% 

realisasi anggaran 80% dari target Rp 113.261.710 realisasi Rp91.063.667 rata-

rata capaian kinerja program 90%, defiasi di atas 10%, realisasi anggaran kurang 

sesuai target karena pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 

/operasioanl yang memerlukan biaya service atau perbaikan ditarik kembali oleh 

BPKAD dan diganti yang dengan kendaraan yang baru, sehingga anggaran 

perbaikan sebagian kecil hanya terealisasi. Disamping itu ada beberapa pegawai 

yang operasional bbm sangat kecil karena tempat tinggal lebih dekat dari kantor 

dan untuk SPJ BBM berdasar nota real dari SPBU. Dengan kebijakan tersebut 

maka biaya BBM untuk kendaraan dinas dapat dimonitor lebih tertib. Harga suku 

cadang di lapangan juga lebih murah dari yang dianggarakan sesuai ketentuan   

SHBJ. 

 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, 

yaitu : 

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur capaian 

kinerja fisik 100% sedang capaian kinerja keuangan 63% sehingga rata-rata 

capaian kinerja 82%. Dengan anggaran sebesar Rp. 184.161.800,- dapat 

direalisasikan Rp.116.370.800,- Berdasarkan hasil Evaluasi Renja kegiatan ini 

mendapatkan nilai capaian   output  100% Ada efisiensi anggaran karena ada 

Diklat yang dilaksanakan dan dibiayai oleh BKPP Kota Yogyakarta dan BPKP  

sehingga menghemat biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya pengiriman 

diklat. Dan anggaran dari BPKP juga menambah efisiensi penggunaan APBD, 

namun tetap dapat mencapai target output dan outcome. 

 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan dengan 1 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, 

Pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD, capaian kinerja fisik tercapai 

100% , kinerja keuangan tercapai 99% dengan anggaran Rp 8.315.250,- realisasi 

Rp  8.282.720,- rata-rata capaian kinerja  99,99% 
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5)  Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan dengan 1 kegiatan Penyusunan 

Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawaan dengan capaian kinerja fisik tercapai 

100% , kinerja keuangan tercapai 98% dengan anggaran Rp 92.809.136,- 

realisasi Rp 91.354.554,74 rata-rata capaian kinerja  99% sehingga dapat 

disimpulkan program dan kegiatan tersebut berhasil. (rata-rata capaian kinerja 

99% ) dan program ini ikut menunjang keberhasilan utama (IKU) sasaran 

strategis. 

 

Program dan kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran strategis Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan 

meningkat, pada tahun 2018 ada 4 program Peningkatan Sistem Pengawasan 

Internal Dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Aparatur, 

Keuangan dan Aset, Pembangunan Fisik dan Pembangunan Sosial Ekonomi dan 

Budaya dan kegiatan yang mendukung yaitu : Kegiatan Audit, Reviu dan 

Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil  Pengawasan  

 

Empat Program utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 

strategis : Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat  

adalah : 

   

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Aparatur dengan indikator kinerja 

program yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di  

Bidang Pemerintahan Dan Aparatur dengan target 91%  realisasi  100%  capaian 

kinerja 110% 

 

   

JJJJumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti 
  

Rumus   =   = N 

  Jumlah seluruh rekomendasi   

                

 = 17/17 = 100%   

 

 

 

Kegiatan yang mendukung yaitu :  

a) Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pokok 

dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia,Keuangan,dan Sarana 
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Prasarana  di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah  sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.. Audit tersebut  untuk mengetahui 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, 

Keuangan dan  Sarana Prasarana di masing-masing Organisasi Pemerintah 

Daerah dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan peraturan yang 

berlaku serta memantau Sistem Pengendalian Intern di Organisasi Perangkat 

Daerah tersebut.  

Capaian program tahun 2018 dari kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi 

hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur = 

100% . Capaian temuan Audit  Operasional selama tahun 2018 sejumlah 1 

temuan dan 2 Rekomendasi, sedangkan jumlah temuan Audit dengan tujuan 

tertentu sejumlah 9 temuan dan 15 rekomendasi. Dari 2 rekomendasi Audit 

Operasional dan 15 rekomendasi ADTT sudah ditindaklanjuti 100% 

Realisasi anggaran kegiatan Audit bidang Pemerintahan dan Aparatur 82,38 % 

sedang dari sisi output telah mencapai 100% 

 

b)  Pembinaan Kepatuhan Aparatur  

Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan 

baik dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( good and clean  

government).  

Sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat 

menyelenggarakan fungsi melaksanakan Pembinaan Kepatuhan Aparatur 

dengan melaksanakan :   

- Pemantauan kehadiran di masing-masing Perangkat Daerah  pada saat 

menjelang dan setelah libur bersama.  

- Meneliti dan memverifikasi atas Laporan Pajak-Pajak Pribadi dari masing - 

masing Pegawai Negeri Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta.  

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat 

Daerah pengampu 8 (delapan) area perubahan. 

- Monitoring dan melaporkan hasil penilaian Rencana Aksi Daerah 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Kementerian Dalam Negeri 

setiap triwulan .  

- Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kota Yogyakarta  .  

- Melaksanakan Penilaian Zona Integritas terhadap 9 (Sembilan) Perangkat 

Daerah Pelayanan Publik yang  telah ditunjuk.  

- Pemantauan LHKASN dengan memantau laporan harta kekayaan masing 

masing Aparatur Sipil Negara diluar pegawai wajib LHKPN melaui SIM.    

- Memantau dan melaporkan penerimaan Gratifikasi menjelang Hari Raya.  
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- Melaksanakan Penelitian dan Penelahaan Informasi atas aduan yang masuk.  

- Melaksanakan koordinasi Satuan Tugas  Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan 

sosialisasi  dan  pemasangan poster serta melalui videotron di 2 ( dua ) 

tempat strategis  serta melaksanakan penindakan terhadap oknum petugas 

yang terjaring melanggar peraturan.   

- Melaksanakan monitoring pelaksanaan  Sistem Pengawasan Internal di 

masing -  masing  Perangkat Daerah.  

 Realisasi fisik  telah tercapai 100 % , sedangkan pada sisi anggaran,dari 

anggaran setelah perubahan sebesar Rp.212.482.000,- terealisasi sebesar 

Rp. 200.590.070,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap 

sebesar 94,40 %  

 

2) Program Peningkatan   Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian 

Kebijakan Bidang Keuangan Dan Aset dengan indikator kinerja program yaitu 

persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di  Bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan target 91% realisasi 100%, capaian dari 

target 106,59% 

 

   

JJJJumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti 
  

Rumus   =   = N 

  Jumlah seluruh rekomendasi   

                

 = 47/ 47 = 100 %   

 

kegiatan yang mendukung yaitu : ‘ 

a)  Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset   

 Maksud kegiatan adalah untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan 

seksama yaitu dengan membandingkan antara kondisi dengan kriteria serta 

menganalisas penyebab, akibat dan memberikan rekomendasi perbaikannya 

mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara 

terjadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT).  

 Tujuan kegiatan adalah : Untuk memberikan saran/rekomendasi kepada 

pimpinan SKPD yang diaudit dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, 

penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan 

tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan dilaporkan kepada 

Walikota dan Pimpinan Obyek yang diperiksa. 
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Capaian kinerja Kegiatan dengan 1 (satu) tolok ukur kinerja telah dapat 

dilaksanakan dengan sangat baik. Terlihat dari output tolok ukur kinerja telah 

menghasilkan output yang diharapkan. Dari  tolok ukur kinerja menghasilkan 

output 100%, sehingga target dari Kegiatan Audit Bidang Pengelolaan 

Keuangan dan Aset telah mencapai 100%. Sedangkan dari anggaran Rp. 

24.320.000.00,- telah terealisasi sebesar Rp. 23.977.330,00 dengan 

demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar 98,59%. Dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

dapat dilaksanakan sesuai target, dengan tingkat capaian pelaksanaan 

kinerja kegiatan sebesar  99%, yaitu untuk pencapaian anggaran sebesar 

98,59% dan pencapaian output sebesar 100%.  

  

b) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan  

Maksud kegiatan adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas 

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Tujuan kegiatan adalah :  

*) untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir 

RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan 

kaidah peraturan perundangundangan, sebagai upaya membantu Kepala 

Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang 

berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta 

selaras dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN.  

*) untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan, RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS dan RKA-SKPD baik definitive 

maupun perubahan.  

*)Untuk mengetahui jumlah anggaran, realisasi belanja serta mengidentifikasi 

hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan 

penyerapan anggaran per triwulan.  

*) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD 

Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD.  

*)Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan 

keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran dan 

pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan daerah maupun 

SKPD, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  

*) Untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan dengan kondisi 

barang persediaan yang tersedia di penyimpanan, yang mana merupakan 

salah satu fungsi sistem pengendalian intern (SPI).  
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Capaian kinerja Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 

Pelaporan dengan 3 (tiga) tolok ukur kinerja telah dapat dilaksanakan dengan 

sangat baik. Terlihat dari output masing-masing tolok ukur kinerja telah 

menghasilkan output yang diharapkan dari sub kegiatan tersebut. Dari 3 

(tiga) tolok ukur kinerja diantaranya menghasilkan output 100%. 

Sedangkan pada sisi anggaran, dari anggaran setelah perubahan sebesar 

Rp. 23.920.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 23.807.460,- dengan demikian 

anggaran yang ada telah terserap sebesar 99,53%.  

 

3) Program Peningkatan   Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan 

Bidang Pembangunan Fisik dengan indikator kinerja program yaitu persentase 

rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di  Bidang Pembangunan 

Fisik dengan target 91% realisasi 96,30 %, capaian dari target 106% 

 

   

JJJJumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti 
  

Rumus   =   = N 

  Jumlah seluruh rekomendasi   

                

 = 26/ 27 = 96,30 %   

 

Kegiatan yang mendukung yaitu :  

a)  Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik  Maksud kegiatan adalah 

pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi / kinerja OPD di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah kerja/ 

mitra  bidang pembangunan fisik termasuk pelaksanaan kegiatan PBJ   sejak 

proses perencanaan, pengadaan penyedia barang jasa (tender), 

pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan barang jasa serta pemanfaatannya.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah menilai kecukupan pengendalian manajemen 

guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas fungsi OPD mitra  

bidang pembangunan fisik termasuk kegiatan  pengadaan barang jasa telah 

dilaksanakan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk 

mentaati prinsip-prinsip pengadaan dan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Seluruh rekomendasi dari hasil Kegiatan Audit Bidang Fisik telah selesai 

ditindaklanjuti sehingga capaian  kinerja  program telah mencapai 109,89 % 

atau terealisasi100%  target yang ditetapkan sebesar 91%. Sedangkan pada 

sisi anggaran, dari anggaran pengawasan bidang pembangunan fisik setelah 

perubahan sebesar Rp. 35.984.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 

33.833.250,- dengan demikian anggaran yang ada telah terserap sebesar  

94,02%.  

 

b) Review Pengadaan Barang dan Jasa  

Maksud kegiatan Review Pengadaan Barang dan Jasa adalah   untuk 

mengukur keterlaksanaan   kegiatan PBJ  pada unit kerja teknis di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama yang dilakukan melalui 

lelang/ tender apakah telah sesuai RUP (Rencana Umum Pengadaan) 

Tujuan dari kegiatan Review Pengadaan Barang dan Jasa adalah   

*) Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang jasa dan belanja 

modal tiap tribulan  

*) Mengetahui jumlah atau posisi belanja barang jasa dan belanja modal 

yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang lelang, 

ditandatangani kontrak dan tingkat penyelesaian  paket pekerjaan pada 

setiap akhir tribulan.  

*) Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi / saran perbaikan atas 

hambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.  

Tolok ukur capaian kinerja program adalah persentase jumlah rekomendasi 

yang ditindaklanjuti di bidang pembangunan fisik sebesar 91%.  

Sebagian besar saran  dari hasil Kegiatan Review Pengadaan Barang Jasa 

telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian  kinerja  program  dari kegiatan 

ini telah mencapai 100 % atau terealisasi 100%  target yang ditetapkan 

sebesar 91%.  

Realisasi anggaran setelah perubahan dari target sebesar Rp. 4.951.200,- 

telah terealisasi sebesar Rp. 4.946.300,- terserap sebesar  99,90 %.  
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4) Program Peningkatan   Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan 

Bidang Sosial Ekonomi Budaya dengan indikator kinerja program yaitu 

persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di  Bidang 

Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dengan target 91% realisasi 100 %, 

capaian dari target 110% 

 

   

JJJJumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti 
  

Rumus   =   = N 

  Jumlah seluruh rekomendasi   

                

 = 24/24 = 100 %   

 

kegiatan yang mendukung yaitu :  

a) Pengawasan Bidang Sosial Ekonomi Budaya   

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pemeriksanaan atas 

pelaksanaan suatu kebijakan, sistem, dan kegiatan yang masih terdapat titik-

titik lemah yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan pada 

PD/unit kerja Bidang Sosial Ekonomi Budaya.  

Tujuan dari kegiatan Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya ini adalah :  

*). Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan   

*). Memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang terjadi  

Target Capaian program dari kegiatan ini adalah Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti di Bidang Sosial Ekonomi Budaya. 

adalah 100%.. Telah terbit 20 dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP), 

sehingga target kinerja output tersebut telah mencapai 100 %.  

Untuk realisasi anggaran setelah perubahan dari target sebesar Rp 

24.164.000,- telah terealisasi sebesar Rp 19.851.910,- dengan persentase 

sebesar  82,15 %.  

b) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja   

Maksud dari kegiatan Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja adalah 

diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah (PD/unit kerja) untuk 

secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan 

capaian kinerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.  

Tujuan untuk:  

*) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.  

*) Menilai tingkat implementasi SAKIP.  

*) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.  

*) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 
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*) Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah.  

Target output pada masing-masing sub kegiatan telah mencapai 100%.  

Sedangkan realisasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 17.437.600,- 

telah terealisasi sebesar Rp 16.586.700,- dengan demikian anggaran yang 

ada telah terserap sebesar  95,12 %.  

Dengan tercapainya target 4 program utama yang mendukung sasaran 

Inspektorat Kota Yogyakarta, Sasaran Inspektorat (PD) yaitu “Kepatuhan 

auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat” dengan 

indikator sasaran “Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan 

ekternal yang ditindaklanjuti” dengan target tahun 2018 sebesar 83% dapat 

tercapai atau terealisasi sebesar 88%, yaitu jumlah rekomendasi yang telah 

ditindaklanjuti 102 rekomendasi, jumlah semua rekomendasi hasil 

pemeriksaaan 116, maka bisa disimpulkan bahwa sasaran Kepatuhan 

Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat dapat tercapai 

100% karena target 83% tercapai 88% atau 106%. 

 

 

  

REALISASI ANGGARAN  

 

Anggaran Dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 bahwa penyerapan anggaran 

pada tribulan pertama masih rendah, namun dapat direalisasikan di tribulan 

berikutnya, walaupun demikian  penyerapan di tribulan IV masih sangat tinggi   

 Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi penyerapan 

anggaran ini adalah dengan diadakan pengendalian kegiatan tiap bulan di 

internal inspektorat dan triwulan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan 

Setda Kota Yogyakarta, BPKAD maupun Bappeda Kota Yogyakarta.   

 Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Walikota diperlukan adanya 

dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan 

ditunjang dari satu sumber yaitu Belanja Langsung Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, pada perubahan anggaran  tahun 

2018  adalah sebesar Rp1.872.005.710.00. (Satu milyar delapan ratus tujuh 

puluh dua juta lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), terealisir  

Rp1.691.775.183,66. (Satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh 

ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma enam 

puluh enam sen) atau 90,37%.  
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Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 

sebagai berikut : 

a. Belanja tidak langsung 

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan 

tunjangan dengan besaran anggaran Rp3.231.105.119,00 terealisir  

Rp3.080.088.799,00 atau 95%.     

       

b. Belanja Langsung 

Anggaran Belanja Langsung sebesar terdiri  dari 8 Program dan 16 

kegiatan Rp  1.872.005.710,00 terealisir Rp1.691.775.183,66 atau 

90,37%.   

 

Total Anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Inspektorat 

ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Yogyakarta, dengan jumlah perubahan anggaran  tahun 

2018  adalah Rp5.103.110.829 terealisir   Rp4.771.863.983 tercapai 94% 

 

Pencapaian program dan kegiatan tahun 2019 belum dapat dievaluasi 

dan diperkirakan karena baru dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

Gambaran capaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan 

capaian Renstra Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel  

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang merupakan hasil 

evaluasi melalui SIM evaluasi Renja 2018 atau (Desk.Sim Monev Triwulan 

IV) sebagai berikut : 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Sasaran strategis Perangkat Daerah  sebagai berikut, yaitu  

“ Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat “ 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator kinerja 

sasaran untuk mengukur  sasaran strategis Inspektorat tersebut adalah 

sebagai berikut :  

Persentase  rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti 

 

Target dan Realisasi Tahun 2018 

 No TUJUAN   SASARAN 

INDIKATOR 
TUJUAN/ 
SASARAN  TARGET REALISASI  

 CAPAIAN 
KINERJA 
SASARAN 

  

Meningkatkan 
Maturitas 
Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah    

Nilai Maturitas 
Sistem 
Pengendalian 
Intern 

3,33 

3(3) 
   

  

Kepatuhan 
auditan 
(stakeholder) 
terhadap 
hasil 
pengawasan 
meningkat 

% (persentase) 
rekomendasi 
hasil 
pengawasan 
internal dan 
eksternal yang 
ditindaklanjuti 

83% 88% 106% 

 

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa sasaran  yang 

telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik, dengan perincian capaian 

sebagai berikut :  

Target % (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang 

ditindaklanjuti =  88%.  

Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang 

ditindaklanjuti Tahun 2018 =  88 %. sehingga tercapai 100% atau tingkat capaian 

106%.  

Pencapaian  target  indikator  kinerja  ini dilakukan  melalui  evaluasi  tindak lanjut 

temuan APIP dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran 

tersebut diatas dapat diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi dibagi 

dengan jumlah seluruh rekomendasi dikalikan 100%.   
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Data jumlah rekomendasi dari tahun 2018 adalah sebagai berikut :  

 

Jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut aparat pengawasan Tahun 2018. 

 

HASIL 
PEMERIKSAAN 

  

TEMUAN 
REKO 
MEN 
DASI 

TINDAK LANJUT 

% JML 
LHP 

Selesai 
Dalam 
Proses 

Belum 
ditindak 
lanjuti 

Inspektorat Kota 65 42 80 79 1 0 99 

BPKP 0 0 0 0 0 0 0 

Irjen Teknis 0 0 0 0 0 0 0 

Inspektorat DIY 2 5 10 10 0 0 100 

BPK 1 10 26 13 13 0 50 

JUMLAH 68 57 116 102 14 0 88 

 

1. Jumlah Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yk =   88 rekomendasi  

2. Jumlah Rekomendasi BPKP Perwakilan DIY =     0 rekomendasi  

3. Jumlah Rekomendasi Irjen  Teknis   =     0 rekomendasi.  

4. Jumlah Rekomendasi Inspektorat DIY  =    10 rekomendasi  

5. Jumlah Rekomendasi BPK (dan Pending)  =    26 rekomendasi  

Jumlah total Rekomendasi   =  116  rekomendasi 

  

Data jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :  

1. Jumlah Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yk =   79 rekomendasi  

2. Jumlah Rekomendasi BPKP Perwakilan DIY =     0 rekomendasi  

3. Jumlah Rekomendasi Irjen  Teknis   =     0 rekomendasi.  

4. Jumlah Rekomendasi Inspektorat DIY  =    10 rekomendasi  

5. Jumlah Rekomendasi BPK (dan Pending)  =    13 rekomendasi  

Jumlah total Rekomendasi   =  102  rekomendasi 

 

 

 

 

   

JJJumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti 
  

Rumus           =   = N 

  Jumlah seluruh rekomendasi   

                

 = 102  / 116 = 88  %   
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Untuk IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang terkait Laporan Pertanggungjawaban 

Kinerja Kepala Daerah yaitu :  % temuan BPK yang ditindaklanjuti tercapai 

sebesar 50% dengan rumus perhitungan :  

       

   

JJJJumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti 
  

Rumus   =   = N 

  Jumlah seluruh rekomendasi   

                

 = 13/26 X 100 = 50  %   

 
 

Secara ringkas pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat 

pada Tabel 2.2, yaitu Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

sebagai berikut : 
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah 
 

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud 

untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke 7 

yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program 

Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan 

program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target prosentase 

penurunan  pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan.  

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja serta Alternatif  Solusi yang telah dilakukan 

Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak 

lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena 

koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti 

pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera 

mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian 

keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

 Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kota 

Yogyakarta  dengan Inspektorat Propinsi DIY maupun Inspektorat dan 

Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun  selalu ada Rakorwas 

(Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua 

inspektorat kabupaten kota se Propinsii DIY maupun tingkat Nasional 

(Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten 

kota dan Irjend Kementrian.  

      Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas   dan fungsi Perangkat Daerah antara lain : 

    Permasalahan  berrkaitan dengan ketugasan Inspektorat sebagai 

koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum 

adanya unsur–unsur/ sub unsur yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakan SPIP antara lain kebijakan yang memuat metode 

identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem 

informasi, SOP penggunaan sistem informasi,  pengamanan atas fasilitas 

dan aset penting, evaluasi atas ukuran dan indikator kinerja secara 

periodik, , rencana pemulihan bila terjadi bencana,masih terdapat, 
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kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian 

resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti. 

Permasalahan yang lain moratorium pegawai belum 

mempertimbangkan kebutuhan organisasi juga menjadi salah satu kendala 

Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik 

dari segi jumlah maupun kualitas   belum memadai (belum sesuai dengan 

kebutuhan ). Dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 80 auditor berdasar 

hasil analisa jabatan, baru tersedia 25 auditor, dan baru sebagian memiliki 

sertifikasi sesuai jenjang jabatan fungsional  sebagai auditor. Pengadaan 

pegawai baru untuk menggantikan pegawai yang telah purna tugas harus 

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari pusat, sehingga 

perbandingan antara jumlah pegawai yang purna tugas jauh lebih banyak 

dari pada kesempatan pengadaan pegawai baru.  

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah antara lain : 

Tema pembangunan Kota Yogyakarta  berdasarkan rancangan 

awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kota Yogyakarta 

adalah “Peningkatan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka 

mendorong pemerataan pembangunan.” 

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang 

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi 

Birokrasi yang meliputi 8 bidang  yaitu : 

a) Manajemen Perubahan 

b) Penataan Perauran Perundang-undangan 

c) Penataan dan penguatan organisasi 

d) Penataan tatalaksana 

e) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

f)    Penguatan Akuntabilitas 

g) Penguatan Pengawasan 

h) Peningkatan kualitas pelayanan public. 

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan 

yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan 

consulting. 
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  Tupoksi Inspektorat terkait dengan  penguatan pengawasan untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan 

untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . 

dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya 

pendayagunaan aparatur yang berkualitas. 

 

2) Tantangan dan Peluang  dalam meningkatkan pelayanan Perangkat 

Daerah. 

Dalam rangka  mendukung terwujudnya Good Governance (tata 

kelola pemerintahan yang baik) , yang meliputi unsur: meningkatnya 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas 

pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur , maka 

fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis.  

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.  Untuk mencapai hal 

tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem 

pengendalian intern pemerintah. 

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah 

diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP.  

 SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan 

asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se 

Indonesia yang menjadi  pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, 

BPKP melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk 

mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP dan memberi rekomendasi bagi 

peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah. 

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur 

SPIP yaitu :  

a) Lingkungan pengendalian 

b) Penilaian Risiko 

c) Kegiatan pengendalian 

d) Informasi dan komunikasi 

e) Pemantauan pengendalian intern. 



23 

 

 

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat: 

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum 

memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk 

melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern. 

-) Tingkat 1 (Rintisan)   

-) Tingkat 2 (Berkembang) 

-) Tingkat 3 (Terdefinisi) 

-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur) 

-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan 

pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi. 

 

 

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP pada 

tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas 

SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat.  

  Maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan 

kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan 

ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta 

peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. 

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability 

Model /IA-CM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-

aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif 

di sector public. 

Dalam model IA-CM , APIP dibagi menjadi 5 (lima ) level kapabilitas, 

yaitu : level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), 

Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). 

Sampai  dengan  tahun  2015 dalam kurun 5 tahun   terakhir  (2010-2014), 

sebanyak 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 

APIP Daerah) telah dilakukan assessment kapabilitas APIP oleh BPKP.  

Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada 

pada Level 1 (initial), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 

(infrastructure) dan hanya 2 APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 

(integrated). 

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern 

Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu 

meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke 

depan ditargetkan 85% APIP mampu mencapai level 3 dan hanya 1% yang 

level 1. 
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Hasil assessment kapabilitas APIP oleh BPKP , Inspektorat Kota 

Yogyakarta masih berada pada level 2 (Infrastructure) diharapkan dalam 

periode lima tahun ke depan dapat mencapai level 3 sesuai target nasional. 

 Disamping isu-isu tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta juga 

menjadi salah satu pilot project LAN terkait laboratorium Inovasi daerah, 

sehingga semua instansi  dituntut mengajukan kegiatan yang bersifat 

inovatif.  

Sesuai dengan fungsinya sebagai early warning yang lebih berifat prefentif 

(pencegahan pelanggaran aturan), maka kegiatan inovasi yang diusulkan 

Inspektorat adalah Klinik Konsultasi dengan tujuan agar SKPD dapat 

melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya 

penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun 

membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan 

(early warning system). Inovasi tersebut sesuai dengan kebijakan 

pelaksanaan pengawasan Inspektorat yaitu melaksanakan konsultasi, 

pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan 

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  

 

Adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal 

RKPD dari hasil analisis kebutuhan untuk  Renja Tahun 2019 antara lain 

disebabkan karena  

a) Adanya beberapa kebijakan baru pemerintah pusat, Kota Yogyakarta 

salah satu Pemda di Indonesia yang menjadi pilot project reformasi 

birokrasi,  

b) Hasil evaluasi Gubernur DIY terhadap Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kota Yogyakarta, serta rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta 

atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota 

Yogyakarta,yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta 

harus merasionalisasi honor tim kegiatan dan memberikan penghargaan 

(reward) kepada aparatur sipil Negara sesuai dengan beban kerja  

c) Menghilangkan belanja pegawai karena sugah ada Tunjangan Kinerja 

yang diperbolehkan hanya belanja pegawai Non PNS Pemkot 

Yogyakarta. 

d) Pemberitahuan Pemisahan Belanja Pegawai dan Belanja Modal 
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e) Menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 

tentang Standar Belanja Jasa terbaru , adanya tambahan output 

kegiatan,  serta beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian karena 

adanya tambahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi DIY (Inspektorat Propinsi DIY) yang harus segera dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah  . 

f)    Biaya makmin pegawai 55 org dihilangkan, makmin tamu 

disentralkan di Bag. Protokol. 

g) Adannya kegiatan yang isinya hanya pembayaran honor tenaga 

bantuan (Naban) yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola 

pelayanan perkantoran sehingga digabung ke PAP.  

h) Adannya perubahan penambahan dan pengurangan sarana prasarana 

yang berupa asset. 

 

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 , Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .  

 Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, 

pemantauan,evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti 

pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan,dan 

pemaparan hasil pengawasan. 

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya 

penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun 

membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan 

(early warning system).  

Disamping hal tersebut di atas, adanya evaluasi Gubernur  terhadap 

anggaran Pemda Kota Yogyakarta , kebijakan TAPD dan penyesuaian 

output , outcome  dan anggaran perlu ada penyesuaian untuk berapa 

kegiatan seperti tercantum pada tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan 

Awal RKPD Tahun 2019 (Terlampir) 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

 

 Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program 

kegiatan masyarakat, namun ketugasannya selaku Instansi Pengawas yang 

terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu : 

 *) Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan 

Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti 

pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga 

sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di 

pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan 

Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, 

penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran 

disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 *) Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat 

yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan 

dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang 

ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang 

sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang  pengendalian penduduk dan 

Keluaraga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan 

Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang 

Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, 

bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang 

perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, 

bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum. 

*) Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam 

kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian 

Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah  dengan hasil 

Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat,  
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah , khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota 

sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan  

pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. 

Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) ,bupati/walikota dibantu oleh 

inspektorat kabupaten/kota. 

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam 

pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk 

penyerapan APBD) , sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD kabupaten/kota yang  dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat 

bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga 

pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pengawasan. 

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan 

atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatut sipil negara di 

Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau 

aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan 

oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).  

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan 

yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi 

dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil 

pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat 

administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada  Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah (ayat (4). 

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan 

yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada  Aparat 

penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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 Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan 

pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kabupaten/kota.Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, 

kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah 

kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah 

kabupaten/kota, pelayanan public di Daerah kabupaten/kota, kerja sama 

Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan 

DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan 

substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 

kabupaten/kota. 

Ruang lingkup Pemeriksaan  untuk Inspektorat Kabupaten/Kota 

berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 . 

 Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tahunan yang meliputi focus, sasaran dan jadwal 

pelaksanaan pengawasan.  

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha , 

tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Uraian Kegiatan, sasaran dan fokus pengawassan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pengawasan meliputi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu : 

a) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis 

pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan 

barang dan jasa (probity advice), bimbingan teknis penerapan system 

manajemen risiko. 

b) Kegiatan asistensi/ pendampingan yaitu : penyusunan dokumen 

perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, 

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan 

pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

c) Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rebcana 

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan 

anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa. 
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d) Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil 

pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri 

reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan 

Whistle Blower System, penanganan benturan kepentingan, penilaian 

internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan 

Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantassan korupsi, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan 

penganggaran responsif gender, pelayanan publik . 

e) Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan 

pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu. 

 

2. Sasaran Pengawasan : 

a) Pengawasan umum dengan sasaran : 

 1) perencanaan dan penganggaran daerah meliputi : 

    -) implementasi e-planning dan e-budgeting 

    -) ketataan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

        (konsistensi dan ketepatan waktu) 

    -) capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

    -) transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan daerah) 

    -) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang  

        Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 2) pajak dan retribusi daerah meliputi : 

 -) penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi 

 -) bagi hasil pajak daerah 

 -) capaian target , pemberian insentif kepada instansi pemungut dan 

 -) sumbangan pihak ketiga 

3) Hibah dan bantuan sosial meliputi : 

 -) verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial 

 -) Standar Operasional Prosedur (SOP)pengelolaan hibah bantuan sosial 

 -) pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan social 

4) Pengadaan barang dan jasa , meliputi : 

 -) perencanaan pengadaan barang dan jasa 

 -) implementasi e-procurment dan e-katalog 

 -) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

5) Perijinan dan non perijinan sektor mineral dan batu bara , perkebunan 

dan kehutanan. 
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6) Perjalanan dinas meliputi : 

 -) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar  

     Negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan anggota DPRD. 

 -) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD 

 -) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas 

 

b) Pengawasan teknis dengan fokus capaian standar pelayanan minimal dan 

norma, standar , prosedur dan kriteria urusan  pemerintahan di daerah 

Kabupaten /Kota meliputi : 

1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan prioritas pendidikan dasar, 

pendidikan kesetaraan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 

pendidikan. 

2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan 

kesehatan ibu dan anak, peniingkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS 

kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran 

(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat 

(KIS). 

3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 

prioritas pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan pelayanan 

pengolahan air limbah domestic percepatan pengintegrasian kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam Rencana 

Tata Ruang Daerah. 

4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

dengan sasaran: peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program 

dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi; pengentasan 

permukiman kumuh dengan indicator jumlah rumah tangga terfasilitasi, 

penyususuterkait tata bangunannan rencana penyediaan hunian layak, dan 

penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan hunian 

kumuh. 

5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat , dengan sasaran pelayanan keamanan dan 

ketertiban umum Kota, penguatan kelembagaan ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat; palayanan prima , pemeliharaan 

stabilitas wilayah/lingkungan, penegakan Peraturan Daeerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, rencana penanggulangan bencana, mitigasi/pencegahan 

bencana , pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap  kebakaran 

dalam daerah kota, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran. 
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6) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan prioritas penanganan korban 

NAPZA, percepatan penaggulangan kemiskinan, subsidi beras sejahtera 

menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan, 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-

warung PKH, Penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI-

JKN). 

7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan sasaran peningkatan 

usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna, pengembangan 

Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel, pengembangan Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta /LPKS yang kredibel, perlindungan tenaga kerja Indonesia di 

luar negeri (pra dan purna). 

8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dengan sasaran: pencegahan kekerasan terhadap perempuan lintas 

daerah kabupaten/kota, peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkankesetaraan gender dan hak anak, pencegahan kekerasan 

terhadap anak. 

9) Urusan pemerintahan bidang pangan , prioritas pemantapan ketahanan 

pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan 

pokok, .stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku 

usaha pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lain 

sesuai kebutuhan Daerah Kota. 

10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, prioritas Kajian Lingkungan 

Hidup untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 

pengelolaan persampahan, dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan 

hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber 

daya, kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, 

penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai 

kewenangannya dalam Daerah Kota. 

11) Urusan pemerintahan bidang adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

,prioritas peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan 

sipil, penyediaan data base kependudukan yang akurat untuk memenuhi 

semua kepentingan dalam pelayanan public, perencanaan pembanguanan, 

alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal; 

pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data base kependudukan 

dan KTP el, penyediaan Daftar Penduduk pemilih potensial Pemilu (DP4), 

pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan. 
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12) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana dengan sasaran peningkatan peserta KB aktif tambahan 

(additional users); peningkatan ketahanan keluarga dan remaja, 

terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam 

perencanaan pembangunan, dan pembentukan dan pengembangan 

kampong keluarga berencana. 

13) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan sasaran pengelolaan 

terminal penumpang Tipe C, pengujian kendaraan bermotor. 

14) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran : 

penyediaan informasi public pemerintah daerah, penyelenggaraan 

komunikasi publik resmi pemerintah daerah, pengelolaan penyelesaian 

sengketa informasi publik di daerah, penjaminan kedaulatan informasi 

pemerintah daerah, peningkatan efektifitas dan effisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknilogi informasi. 

15) Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan 

sasaran: pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM; pengembangan 

akses pemasaran produk koperasi dan UMKM; peningkatan kapasitas SDM 

dan kelembagaan koperasi dan UMKM,, peningkatan iklim usaha koperasi 

dan UMKM, pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah  

16) Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dengan sasaran 

penyelenggaraan seluruh pelayanan dalm bentuk Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP), pemanfaatan system informasi dan perizinan investasi secara 

elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh 

PTSP, SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal 

(prosedur, waktu penyelesaian dan biaya) 

17) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga : prioritas 

peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kota, dan peningkatan 

budaya dan prestasi olah raga Kota. 

18) Urusan bidang statistik dengan sasaran : penyelenggaraan survey untuk 

penyediaan data statistik sektoral, kompilasi produk administrasi statistik 

sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi 

instansi pemerintah atau masyarakat, pelaksanaan diseminasi, pengolahan, 

analisa dan penyajian data statistik sektoral, pembinaan terhadap 

penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan 

apresiasi masyarakat terhadap survey statistik sektoral. 
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19) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan sasaran : pendidikan dan 

pelatihan bidang persandian dan diklat persandian, penyediaan dan 

pemanfaatan alat pendukung utama persandian, pemanfaatan aplikasi 

persandian (sertifikat elektronik) 

20) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan , prioritas pelestarian cagar 

budaya dan revitalisasi cagar budaya, revitalisasi museum, dan fasilitasi 

komunitas budaya. 

21) Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dengan sasaran : literasi 

informasi dan gerakan membaca di SD, pengembangan koleksi 

perpustakaan SD, pelayanan dan pembinaan perpustakaan, 

promosi/pemasyarakatan gemar membaca. 

22) Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dengan sasaran : penerapan e-

government; penerapan open government; pengawasan terhadap 

pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip; 

23) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, prioritas pembangunan destinasi 

pariwisata ; pemasaran pariwisata; pengembangan industri pariwisata; dan 

pengembangan ekonomi kreatif.. 

24) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan sasaran pengelolaan SDG 

hewan dalam daerah kabupaten/Kota, pengawasan mutu dan peredaran bibit  

ternak dan tanaman pakan ternak dalam Daerah, pengawasan penggunaan 

sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian 

25) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan sasaran : perizinan dan 

pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga 

barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengambangan ekspor, 

standarisasi dan perlindungan konsumen. 

26) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan sasaran perencanaan 

pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri Kota, percepatan 

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan 

teknologi. 

 

c. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah: 

1. Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan 

kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

fokus : 

1) Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah 

2) Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah 

3) Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial 

4) Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa 
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5) Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non 

perizinan 

6) Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas 

2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus  pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan 

pemerintah daerah. 

Pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat  dilakukan melalui 

pemeriksaan khusus atau pemeriksaan invenstigatif dengan sasaran : 

1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 

2) Penyalahgunaan wewenang; 

3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat dan  

4) Pelanggaran disiplin pegawai 

5) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan 

Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan 

pengaduan/pelaporan masyarakat. 

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan 

Integritas , dengan sasaran : 

1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) 

2) Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) 

3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 

4) Penilaian internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM); 

5) Penanganan Laporan Gratifikasi; 

6) Penanganan benturan kepentingan; 

7) Penanganan Whistle Blowing System 

 

Kegiatan Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa 

dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang 

ditetapkan pemerintah, dengan prioritas : 

1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, 

Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS); 

2) Reviu Laporan Keuangan dan 

3) Reviu Laporan Kinerja Insansi Pemerintah. 

4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa  

5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. 
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Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan 

capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus : 

1) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 

3) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 

4) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional dengan sasaran: 

a. pemantauan /monitoring dan evaluasi dana BOS 

      b. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif  gender 

      c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. 

 

Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (joint audit) dengan 

Inspektorat Jenderal Kementrian/Non Kementrian, Inspektorat Daerah 

Propinsi dan Inspektorat Kota dengan fokus : bidang kesehatan, bidang 

pendidikan. 

Kegiatan Pengawasan lain dengan prioritas : 

1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis 

akrual 

2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 

3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur/SOP di bidang 

pengawasan 

4) Koordinasi program pengawasan dan Peningkatan Kapasitas dan 

Kapabuilitas APIP, serta 

5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probity Audit) 

6) Koordinasi program pengawasan. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  

 

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin 

akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah semakin menurunnya 

penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan 

kinerja organisasi,  

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah 

terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, 

namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan 

penyimpangan (early warning system).  
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat juga wajib 

melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP 

di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta melaksanakan koordinasi 

dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, 

Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

berdasar risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.   

   Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota 

Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang 

berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada 

Nilai Keistimewaan” Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud 

dan tujuan yang merupakan arah kebijaksanaan yang harus ditempuh 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.   

Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang 

diperlukan. Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh 

semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh 

organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan . 

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 

akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :  

a. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota  

b. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan  

c. Misi 3 : Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.  

d. Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan  

e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya  

f. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman  

g. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.  

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung 

pencapaian Misi ke-7.  

 

a) Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi.  

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.  
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Tujuan untuk mendukung 2 cita dari 9 nawa cita yaitu cita 2 : membangun 

tata kelola pemerintahan  yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya, 

serta cita 4 yaitu memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan 

reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat 

dan terpercaya, dan salah satu prioritas  Daerah yaitu “Kinerja Aparatur 

Birokrasi dengan sasaran pembangunan yaitu : Akuntabilitas kinerja dan 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah meningkat. 

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi melaksanakan misi , memecahkan permasalahan,dan 

menangani isu strategis. Tujuan  Rencana Kerja SKPD (Organisasi 

Perangkat Daerah)  

Untuk mendukung misi ke 7 Walikota Yogyakarta , maka salah 

satu  tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta   yaitu“ Meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih . 

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta 

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas 

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat 

Daerah. 

Sesuai  tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi  

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan , maka  

Tujuan  Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung 

tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah 

    “Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah.” 

 

Untuk mengetahui atau mengukur apakah  tujuan dan  sasaran 

Inspektorat telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) . 

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja 

yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik 

dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan 

pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder. 
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 Indikator tujuan untuk mengukur apakah maturitas sistem 

pengendalian internal pemerintah sudah meningkat yaitu dari :  

 

 

 

  

Hasil penilaian dari BPKP terhadap pelaksanaan 5 unsur SPIP  

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP 

yaitu :  

a) Lingkungan pengendalian 

b) Penilaian Risiko 

c) Kegiatan pengendalian 

d) Informasi dan komunikasi 

e) Pemantauan pengendalian intern. 

 

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat: 

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki 

kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-

praktek pengendalian intern. 

-) Tingkat 1 (Rintisan)   

-) Tingkat 2 (Berkembang) 

-) Tingkat 3 (Terdefinisi) 

-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur) 

-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang 

berkelanjutan dan terintegrasi. 

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat 

kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem pengendalian intern 

pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah.  

Penjelasan 6 Tingkatan Maturitas SPIP yaitu : 

1) Belum ada dengan nilai < 1 ; karakteristik : Lembaga/Pemda sama sekali 

belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan 

praktek-praktek pengendalian intern 

2) Rintisan dengan nilai 1 < 2; karakteristik : Ada praktek pengendalian intern 

namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-

hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan 

sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. 

 

 “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP)” 
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3) Berkembang dengan nilai 2< 3; karakteristik : L/Pemda telah melaksanakan 

praktek pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan 

pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan 

semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga 

banyak kelemahan yang belum ditangani secara memadai. 

4) Terdefinisi dengan nilai 3 < 4; karakteristik: L/Pemda telah melaksanakan 

praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi 

atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 

5) Terkelola dan terukur dengan nilai 4 < 4,5 : karakteristik L/Pemda telah  

menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personil 

pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan 

kegiatan maupun tujuan Lembaga/Pemda Evaluasi formal dan terdokumentasi. 

6) Optimum dengan nilai 4,5 < 5 : Lembaga/Pemda telah melaksanakan 

pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan 

kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi 

 

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP telah 

mencapai tingkat yang cukup baik yaitu  tingkat 3 (Terdefinisi) dengan dengan 

nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta 

dapat semakin meningkat dengan target akhir tahun pelaksanaan Renstra 

Tahun 2022 mencapai 3,4. 

 

Tujuan dan indikator tujuan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. 

 

b) Sasaran 

 

Untuk mencapai  tujuan tersebut di atas , maka disusun  Sasaran strategis 

Perangkat Daerah  sebagai berikut, yaitu : 

 

“ Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan 

meningkat “ 
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Untuk mengetahui atau mengukur apakah  target sasaran Inspektorat 

telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) .Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi 

kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik 

dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan 

maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator 

kinerja sasaran untuk mengukur  sasaran strategis Inspektorat, yaitu:  

 

persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal 

yang ditindaklanjuti.” 

 

 

Dengan target sasaran  untuk Tahun 2020  =   87% 

Cara pengukurannya :  

 

 

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti :  jumlah seluruh rekomendasi x 100%  

 

 

Sumber data : Laporan  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tiap SKPD 

dan Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Internal (oleh Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah /APIP yaitu dari BPKP, Inspektorat Propinsi 

DIY dan Inspektorat Kota Yogyakarta maupun Eksternal  (oleh Aparat 

Pengawasan Eksternal yaitu BPK). 

 

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020 

 

Berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105  Tahun 

2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 serta 

hasil review terhadap program, kegiatan, dan anggarannya dimana realisasi 

kinerja program pada akhir tahun pertama Renstra telah sama dengan 

target akhir tahun, sehingga ada perubahan target kinerja 4 (empat) 

program  utama yaitu : 
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1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan  indikator kinerja 

sasaran program  persentase rekomendasi hasil pengawasan yang 

ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Apartur ada perubahan target 

yang semula 85% menjadi 91%, 

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan  indikator 

kinerja sasaran program  persentase rekomendasi hasil pengawasan 

yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset ada 

perubahan target yang semula 85% menjadi 91%, 

3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pembangunan Fisik, dengan  indikator kinerja sasaran 

program  persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 

di bidang Pembangunan Fisik ada perubahan target yang semula 85% 

menjadi 91%, 

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, dengan  

indikator kinerja sasaran program  persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial 

Ekonomi Budaya  ada perubahan target yang semula 85% menjadi 

91%, 

  

Berdasar hasil evaluasi Propinsi DIY tahun 2017 ada 1 kegiatan 

yaitu Penyusunan kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan yang 

sebelumnya termasuk pada Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 , 

tahun 2019 selanjutnya berubah dikelompokkan pada program tersendiri 

yaitu Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan, sehingga tahun 

renja tahun 2020 program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan, 

karena outcome dari kegiatan tersebut untuk mendukung Indikator 

kinerja utama (IKU) yang spesifik Inspektorat yaitu persentase tindak 

lanjut pemeriksaan eksternal dan internal,  serta kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga kurang tepat bila 

dikelompokkan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang merupakan program 

umum untuk semua perangkat daerah. 
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   Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat untuk Tahun 

2020  ada 9 program 15 kegiatan yaitu : 

 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target Persentase 

kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100% 

usulan anggaran Rp 1.081.784.302. terdiri dari 2 kegiatan: 

a) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan anggaran 

yang diusulkan Rp419.372.000,- hasil yang akan dicapai dukungan 

terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor 

b) Penyediaan Jasa , peralatan dan perlengkapan kantor anggaran yang 

diusulkan Rp682.412.302,- hasil yang akan dicapai dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor. 

 

2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target  

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai sebesar 100% 

dengan rencana anggaran sebesar Rp353.266.310,-, terdiri dari 2 kegiatan : 

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor dengan pagu 

indikatif sebesar Rp178.000.000,- hasil kegiatan yang akan dicapai 

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. 

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional dengan pagu 

anggaran Rp155.266.310,- hasil kegiatan yang akan dicapai Dukungan 

terhadap peningkatan sarana dan prasaran aparatur yang mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi SKPD. 

 

3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran 

Persentase peningkatan  kapasitas sumber daya aparatur,100% , pagu 

anggaran Rp172.988.000,- terdiri dari 1 kegiatan : 

a)  Bimbingan teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan 

output 6 jenis diklat, , anggaran bertambah karena biaya bimtek untuk 

diklat profesi auditor di Pusdiklat BPKP maupun di LPSA meningkat. 

 

4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan ,sasaran Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan 

keuangan, target sebesar 100% terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 

a)   Penyusunan dokumen perencanaan , pengendalian dan laporan capaian 

kinerja SKPD.dengan output dokumen perencanaan, pengendalian dan 

penganggaran 6 dokumen, serta laporan kinerja SKPD juga = 6 

dokumen, dengan pagu Rp7.624.000,- 
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  5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur,  sasaran persentase 

rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan 

dan Apartur dengan target 91% , pagu anggaran Rp427.322.395,-  terdiri dari 

2 kegiatan yaitu : 

a) Pengawasan  bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan anggaran 

Rp46.222.895,-output 16 laporan hasil pengawasan 

b) Pembinaan Kepatuhan Aparatur dengan jenis output yang cukup banyak 

sebagian besar merupakan keluaran sub kegiatan mandatori yang 

diwajibkan oleh pemerintah Pusat dengan anggaran Rp381.099.500,- 

,output yang dihasilkan yaitu : laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 2 

dokumen, laporan pemantauan LHKASN 1 laporan, laporan evaluasi 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2 laporan, 

laporan evaluasi Reformasi Birokrasi 2 laporan, laporan PMPRB online 1 

laporan, monitoring evaluasi percepatan pemberantasan korupsi (PPK) 2 

laporan, laporan pengendalian gratifikasi 2 laporan, 1 laporan 

pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK), laporan 

hasil penelitian penelaahan informasi (PPI) 12 laporan terkait tindak lanjut 

dari laporan masyarakat setiap bulan dilaporkan kepada Walikota , 1 buah 

laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) yang 

merupakan gabungan Inspektorat dengan aparat penegak hukum yang 

lain seperti kejaksaan, kepolisian, koramil, juga instansi pemkot yang lain 

dari Satpol pp dan bagian hukum.  1 buah Laporan hasil Whistle Blower 

System, dan adanya tambahan output 1 Dokumen Hasil Survey Indeks 

Persepsi Korupsi, sehingga memerlukan adanya tambahan anggaran. 

 

6). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan sasaran 

persentase  rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang   

Keuangan dan Aset  dengan target 91% , jumlah anggaran yang diusulkan  

Rp 56.496.000,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

a) Pengawasan  bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan anggaran 

Rp.34.866.000 output laporan hasil pengawasan di bidang keuangan aset 

dengan target 15 LHP  

b) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan 

Keuangan dengan anggaran Rp.21.630.000,- indikator output 

laporan hasil reviu LKPD 1 laporan, laporan reviu dokumen 

perencanaan dan anggaran tahunan daerah 4 laporan. 
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7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pembangunan Fisik , dengan sasaran persentase 

rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan 

Fisik target 91%, anggaran Rp61.194.000,-  terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

a) Pengawasan bidang Pembangunan Fisik ,output laporan hasil 

pengawasan dengan anggaran Rp.51.768.000,- indikator output 16 LHP 

b) Review Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp.4.086.000,-  

indikator output : 4 laporan hasil reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ). 

 

8).  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya , dengan sasaran 

persentase  rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang 

Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya target 91% , pagu anggaran              

Rp 64.294.000,-terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

a) Pengawasan  bidang Pembangunan Sosial  Ekonomi Budaya dengan 

anggaran Rp.38.083.000,- indikator output 16 laporan hasil pengawasan 

bidang pemabangunan social ekonomi budaya 

b) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja, dengan anggaran 

Rp.26.211.000,- indikator output laporan evaluasi SAKIP sebanyak 44 

LHE, 1 dokumen Juklak evaluasi SAKIP, 1 laporan hasil reviu LKJ 

/laporan kinerja Pemerintah Kota sebanyak 1 laporan , 1 dokumen Juklak 

reviu laporan kinerja. 

 

9). Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan ,jumlah anggaran yang 

diusulkan Rp 103.276.624,-  

Program ini terdiri dari 2 (dua) sasaran Program : 

a) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal dengan 

target 87% 

b) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target 

level 3 sesuai amanat presiden RI  

Program ini  terdiri  dari 1 kegiatan  yaitu : 

  Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan dengan target output  

yaitu sistem prosedur pengawasan 1 dokumen, Program Kerja Pengawasan 

Tahunan 1 dokumen, 1 laporan Gelar Pengawasan Daerah, 1 Dokumen 

statistik pengawasan, 1 dokumen hasil pemutakhiran data, 1 dokumen SIM 

Hasil Pengawasan, Laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebanyak 2 

laporan, dan tambahan output Daftar pertelaan arsip pengawasan 110 

dokumen. 
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Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat diukur 

dengan indikator kinerja “Nilai leveling kapabilitas APIP” (oleh BPKP) 

dengan target untuk tahun 2019 dapat mencapai level  3 (untuk 3 elemen) 

dan level 3 (untuk 4 elemen) untuk tahun 2020, sehingga Inspektorat selaku 

APIP Kota dapat masuk kategori level 3 (Integrated). 

Meningkat dari target tahun 2018 dengan nilai kapabilitas APIP level 2 murni 

untuk 6 elemen penilaian kapabilitas APIP.  

Untuk mendukung target nasional dimana seluruh APIP secara 

nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 

tahun ke depan ditargetkan 85% APIP mampu mencapai level 3 (6 elemen).  

Model peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada Internal Audit 

Capability Model (IACM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasikan 

aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang 

efektif di sektor publik. 

Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar 

untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. 

Pada setiap tingkatan terdapat 6 elemen yang menggambarkan karakteristik 

dan kapabilitas APIP pada tingkatan tersebut. 

6 (enam) elemen tersebut yaitu : 

1) Peran dan layanan APIP 

2) Pengelolaan SDM 

3) Praktik professional 

4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja 

5) Budaya dan hubungan organisasi 

6) Struktur tata kelola 

Secara teori ada 5 tingkatan (leveling) APIP  sebagai berikut yaitu: 

1) Level 1 Initial dengan karakteristik APIP belum dapat memberikan jaminan 

atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah 

korupsi. 

2) Level 2 Infrastructure : APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai 

dengan peraturan  dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. 

3) Level 3 Integrated : APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas,ekonomis 

suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola 

manajemen risiko dan pengendalian intern. 

4) Level 4 Managed : APIP mampu memberikan assurance secara 

keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 

5) Level 5 Optimizing : APIP menjadi agen perubahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Secara ringkas program dan kegiatan, indikator kinerja program 

(outcome), indikator kinerja kegiatan output, target kinerja program dan 

kegiatan , serta anggaran Tahun 2020 tercantum pada tabel Rumusan 

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 yang dientri 

melalui SIM Perencanaan tahun 2020. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA  DAN  PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat 

Kota Yogyakarta , serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan , melalui 

beberapa program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tahun 2020 Inspektorat melaksanakan 9 program 15 kegiatan yaitu : 

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran Persentase 

kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran, terdiri dari 

2 kegiatan: 

 1) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

 2) Penyediaan Jasa , peralatan dan perlengkapan kantor 

  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan sasaran  

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai, terdiri dari 2 

kegiatan : 

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor 

2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran 

Persentase peningkatan  kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1 

kegiatan : Bimbingan teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 

 

4.    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan , dengan sasaran Persentase peningkatan laporan capaian kinerja 

dan keuangan, terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 

Penyusunan dokumen perencanaan , pengendalian dan laporan capaian 

kinerja SKPD. 

 

  5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan sasaran persentase 

rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan 

dan Apartur, terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

  1) Pengawasan  bidang Pemerintahan dan Aparatur 

 2) Pembinaan Kepatuhan Aparatur 
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6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan sasaran 

persentase  rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang   

Keuangan dan Aset  terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

1) Pengawasan  bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

2) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan 

Keuangan 

 

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pembangunan Fisik , dengan sasaran persentase 

rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan 

Fisik  terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

1) Pengawasan bidang Pembangunan Fisik 

2) Review Pengadaan Barang dan Jasa 

 

8.  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya , dengan sasaran 

persentase  rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang 

Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 

1) Pengawasan  bidang Pembangunan Sosial  Ekonomi Budaya 

2) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja. 

 

9. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan dengan 1 kegiatan : 

Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 

    

Pendanaan dari tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami 

peningkatan karena adannya penambahan output (seragam, survey integritas, 

sppd tim saber pungli, dll) serta menyesuaikan  dengan standarisasi yang baru 

berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang 

Standar Harga Barang dan Jasa dan adanya tambahan output pada beberapa 

kegiatan karena adannya mandatory dari Pusat, serta adannya evaluasi 

gubernur berkaitan dengan penseragaman nomenlatur keluaran   kegiatan di 

internal OPD. 

 

  Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan  Pendanaan, yaitu program, 

indikator dan target kinerja program, kegiatan, indikator dan target kinerja 

kegiatan, serta anggaran telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana 

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta (dari 

SIM Perencanaan) sebagai berikut : 
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BAB V 

                                PENUTUP 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 

2020 ini kemungkinan masih mengalami perubahan karena masih desk Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan akan ada evaluasi Gubernur yang 

merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan 

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.  

Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat tahun 2017-2022 

juga menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Sistematika 

penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,  

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun 

dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra 

Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD, 

disesuaikan dengan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 - 2022, 

perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, 

serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pilot project nasional di 

bidang Reformasi Birokrasi. 

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2020 akan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2020, yang akan 

memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih terinci. 

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, rencana kerja 

tahun 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp Rp 2.322.798.631,- dengan 

format usulan Perjanjian Kinerja  tahun 2019 dan Sim Perencanaan (Tabel 4.1).  

Yogyakarta,      …… Maret 2019 

Inspektorat Kota Yogyakarta 

 

 

Drs. MARYOTO, M.M 

NIP 19610801 198503 1 010 
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