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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Laporan akuntabilias 
merupakan wujud 
pertanggungjawaban 
keberhasilan maupun 
kegagalan. 

Penyusunan laporan akuntabilias adalah wujud pertanggungjawaban 

kepada  seluruh stakeholders atas keberhasilan maupun kegagalan 

organisasi dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan serta 

untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan bagi 

peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan. 

Visi BPKP adalah “ 
Auditor Presiden yang 
Responsif, Interaktif, 
dan Terpercaya, untuk 
Mewujudkan 
Akuntabilitas 
Keuangan Negara 
yang Berkualitas” 

BPKP memiliki visi “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan 

Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang 

Berkualitas”  

dengan misi, sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Negara yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang 

Baik dan Bebas KKN.   

2. Membina Secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah.  

3. Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten. 

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang 

andal bagi presiden/pemerintah  

 Sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari 

BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mempunyai tugas 

mewujudkan Rencana Kinerja. Implementasi penjabaran Rencana 

Kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyusun 

dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang 

memuat 1 program, 3 sasaran, dan 29 indikator. 

Capaian Kinerja 
merupakan  hasil 
pengukuran kinerja 
masing-masing 
indikator output 

Capaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan rencana 

kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil 

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dengan realisasinya pada akhir 

tahun. Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu secara 

keseluruhan adalah sebesar 138,79% atau termasuk katagori 

”memuaskan”. 

Pengukuran kinerja dilakukan utamanya dengan membandingkan 

realisasi pencapaian output dengan target output yang telah ditetapkan 

dalam penetapan kinerja. 
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Realisasi capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam 

tahun 2012 untuk 3 sasaran dengan 29 indikator output sebanyak 26 

indikator melampaui atau sama dengan 100%, 3 indikator output tidak 

terlaksana.  

Kinerja anggaran meningkat dari pada tahun 2011 sebesar                      

Rp14.539.476.400,00 menjadi Rp15.994.549.731,00 pada tahun 2012  

dan realisasi tahun 2011 dari Rp14.180.047.692,00 menjadi 

Rp15.584.175.599,00 untuk tahun 2012. Namun dari  efektifitas 

penyerapan anggaran menurun (0,10%) dari 97,53% pada tahun 2011 

menjadi 97,43% pada tahun 2012. 

Disamping capaian tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 

dalam tahun 2012 mendapat penghargaan dari BPKP Pusat yaitu juara 

I untuk Kategori Pengelola Kehumasan Terbaik dan juara III dalam 

Kategori Pembentuk Opini Terbaik. 

Dari hasil persepsi pelayanan bagian Tata Usaha mencapai nilai 7,48 

atau sama dengan tingkat pelayanan cukup baik dari skala 1 

(pelayanan sangat tidak baik) sampai dengan 10 (pelayanan sangat 

baik), serta hasil persepsi pelayanan pengawasan berdasarkan dari 66 

Instansi Vertikal maupun Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu, 32 

responden menyatakan sangat setuju, 32 responden menyatakan 

setuju, 2 responden agak setuju. 

Masih terdapat 
permasalahan kinerja 
yang memerlukan 
perhatian khusus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meskipun capaian kinerja pada masing-masing indikator  Perwakilan 

BPKP Provinsi Bengkulu secara rata-rata telah dapat mencapai suatu 

tingkatan yang memuaskan dan hasil evaluasi secara internal 

menunjukkan predikat memuaskan, namun masih terdapat 

permasalahan yang memerlukan perhatian khusus antara lain adalah: 

1. Beban kerja pegawai belum ideal, yaitu jumlah HP PFA dalam 

tahun 2012  sebesar 410 HP dan pegawai non PFA sebesar 300 

HP. Jumlah tersebut di atas potensi HP PFA dan Non PFA efektif 

sebesar 237HP/tahun. Di samping itu, beban kerja rata-rata per 

pegawai belum merata dan seimbang. Kendala tersebut 

disebabkan masih belum seluruhnya terpetakan potensi 

penugasan atas permintaan stakeholder. 

2. Penugasan Non PKPT relatif cukup kecil dibandingkan dengan 
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PKPT dimana realisasi penugasan Non PKPT sebanyak 289 PP 

atau 41,65% dari penugasan seluruhnya sebanyak 694 PP. 

Namun jika dibandingkan tahun 2011 terdapat adanya penurunan 

penugasan pengawasan Non PKPT dari 316 PP menjadi 289 PP 

dan dari sisi prosentasi juga menurun dari 43,35% menjadi 8,55%, 

hal tersebut mengindikasikan meningkatnya koordinasi dengan 

mitra kerja dan efektifitas perencanaan. 

3. Realisasi penugasan sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 

694 PP terdiri dari penugasan PKPT sebanyak  405 PP atau 

58,35% dan penugasan Non PKPT sebanyak 289 PP atau 41,65% 

dari total realisasi penugasan.  

Realisasi penugasan ini berasal dari 2 (dua) jenis program 

RENSTRA, yaitu: 

1) Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

– BPKP. 

Terdapat beberapa penugasan dengan Rencana Mulai Penugasan 

(RMP) sampai dengan akhir Bulan Desember 2012 yang belum 

terealisasi sebanyak    8 PP yang terdiri dari Bidang IPP 3 PP dan 

Bidang Investigasi 5 PP. 

Masih besarnya realisasi penugasan Non PKPT disebabkan belum 

seluruhnya terpetakan potensi penugasan atas permintaan 

stakeholder, sedangkan tidak tercapainya target PP dan LHP 

disebabkan adanya pembatalan dari rendal di BPKP Pusat. 

Untuk mengatasi 
permasalahan di masa 
yang akan datang, 
ditetapkan strategi 
pemecahan masalah 

Untuk mengatasi permasalahan agar tidak berulang di masa yang akan 

datang, diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki dan atau menyusun SOP yang didasarkan dengan 

peta risiko, baik Level Entity maupun Level Activity. 

2. Mengoptimalkan perencanaan dengan menerapkan PKP 2, PKP 

3, SKI 1 dan SKI 2 yang seimbang dan mempertimbangkan beban 

kerja.  

3. Menatausahakan hasil Non Pengawasan dengan Aplikasi SIM HP 
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dengan database terpisah. 

4. Berkoordinasi lebih aktif dengan Rendal dalam perencanaan 

tahun-tahun berikutnya. 

5. Berkoordinasi dengan mitra kerja dalam perencanaan kegiatan 

dimasa mendatang. 

Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat 

memotivasi seluruh jajaran pegawai guna mengatasi permasalahan 

yang dihadapi dan memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. 

  

 

 Kepala Perwakilan, 

 

Sudiro                                                                    
NIP 19581011 198101 1 002  

 


