
BPKP harus senantiasa siap mengemban amanah dari Pemerintah. Dalam era industri 4.0 dan 

kompetisi global, kecepatan merespon perubahan lingkungan dan pengelolaan pemerintahan 

menjadi sangat penting. Upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor 

termasuk pembangunan infrastruktur dan penetapan kebijakan pemerintah, dilakukan dengan 

sangat cepat dengan merespon perubahan yang terjadi di pasar global. Peran BPKP menjadi 

strategis untuk memastikan kecepatan gerak pembangunan juga diimbangi dengan tatakelola 

dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berbagai penugasan pengawasan kegiatan lintas 

sektoral, penugasan dari Presiden, dan kegiatan kebendaharaan umum negara atas penetapan 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) harus dilakukan dengan cepat dan 

cermat. 

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang diemban, Deputi Bidang Akuntan Negara 

telah menetapkan indikator kinerja untuk tiga sasaran strategis dan tiga sasaran program pada 

tahun 2019, yang dituangkan dalam empat indikator sasaran strategis dan tiga belas indikator 

program. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, dua dari tiga sasaran strategis 

dapat dicapai berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sebelas dari tiga 

belas indikator kinerja sasaran program dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara 

keseluruhan, capaian sasaran strategis adalah sebesar 112,29% dan sasaran program sebesar 

111,34%. Capaian sasaran strategis terdiri dari capaian sasaran strategis 1 sebesar 133,33%, 

sasaran strategis 2 sebesar 85,88% dan sasaran strategis 3 adalah sebesar 117,65%. Capaian 

sasaran program terdiri dari sasaran program 1 sebesar 135,74%, sasaran program 2 sebesar 

90,59% dan sasaran program 3 sebesar 107,68%.

Kegiatan dalam mencapai sasaran strategis tahun 2019 dilaksanakan oleh Deputi Bidang 

Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara di seluruh Perwakilan BPKP. Kegiatan tersebut 

didukung dengan sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP dan 

Bantuan Kedinasan dari mitra kerja. Anggaran DIPA Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2019 

adalah sebesar Rp9.163.000.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp8.907.928.385,00

(97,22%). Adapun anggaran DIPA Bidang Akuntan Negara di 34 Perwakilan BPKP adalah 

sebesar Rp16.696.117.503,00 dengan jumlah penyerapan dana sebesar Rp16.036.374.179,00 

(96,05%).
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