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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan unit organisasi mandiri 

yang mendukung dan melaksanakan kebijakan BPKP Pusat. Perwakilan BPKP memiliki 

visi, misi, tujuan sasaran strategis yang sama dengan BPKP,  serta sasaran program dan 

sasaran kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP. 

Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Melalui pelaksanaan 

tugas dan fungsi Perwakilan BPKP DIY turut berperan meningkatkan akuntabilitas 

keuangan negara/daerah dan pengelolaan korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP 

dan peningkatan kapabilitas APIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

dan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

Untuk mewujudkan visi, BPKP memiliki tiga misi, yaitu: 

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan 

Korporasi yang Bersih dan Efektif; 

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;  

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten. 

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga  tujuan strategis yang 

akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional yang Bersih dan Efektif; 

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

dan 

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten.  

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP, dalam Renstra 2015-2019 

Perwakilan BPKP diamanahkan empat sasaran program yang harus dicapai dan dirinci 

lebih lanjut sebagai target tahunan dalam perjanjian kinerja.  
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Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai 

sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP DIY, menyajikan informasi realisasi 

kinerja dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikankan, disertai rencana upaya 

peningkatan kerja spesifik untuk mencapai dan atau meningkatkan kinerja di masa 

mendatang. Laporan juga menyajikan analisis capaian kinerja serta analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya. Laporan kinerja tahun 2016 disampaikan dengan struktur 

sasaran program dan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang 

berbeda dengan tahun 2015, sehingga pembandingan capaian program tahun 2016 

dengan tahun 2015 tidak dapat dilakukan.  

Hasil pengukuran kinerja tahun 2016 menunjukkan capaian empat sasaran program 

berdasar indikator kinerja program masing-masing yang didukung sasaran kegiatan 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel RE.1 

Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Tahun 2016 

No. Sasaran Program/Kegiatan  
 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 
Capaian 

(%) 

A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program  

SP 1 Perbaikan pengelolaan program 

prioritas nasional dan pengelolaan 

keuangan negara/korporasi 

1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan 
pengendalian intern pengelolaan program nasional 

96 

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,  
manajemen risiko dan  pengendalian intern 
pengelolaan korporasi 

119 

1.3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian 
kepada aparat penegak hukum 

151 

SP 2 Meningkatnya kualitas penerapan 

SPIP Pemda/korporasi 

2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi  (level 3) 100 

2.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 
3) 

82 

2.3 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor 
GCG baik  

100 

2.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal 
berpredikat baik dari BUMD yang dibina 

0 

2.5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik 
dari BLUD yang dibina 

106 

SP 3 Meningkatnya kapabilitas 

pengawasan intern Pemda 

3.1 Kapabilitas APIP  Pemerintah Provinsi (Level 3) 200 

3.2 Kapabilitas APIP  Pemkab/Pemko (Level 3) 0 

3.3 Kapabilitas APIP  Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Level 2) 

111 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan  

SK 1 Tersedianya informasi hasil 

pengawasan pada Perwakilan BPKP 

1.1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP  100 
1.2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 

Nawacita 
100 

1.3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang 
Otonomi Daerah Nawacita 

100 

1.4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 100 
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No. Sasaran Program/Kegiatan  
 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 
Capaian 

(%) 

1.5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan 
Intern Pemda 

100 

B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program  

SP 4 Meningkatnya kualitas pelayanan 
dukungan teknis dalam pengawasan 
BPKP 

4.1 Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan Skala 

Likert 1-10 

99 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan  

SK 4.1 Tersedianya dukungan manajemen 
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 
dalam mencapai kepuasan layanan 

4.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan 

BPKP 

99 

SK 

4.2 

Termanfaatkannya Aset secara 

optimal 

4.2 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara 
Perwakilan BPKP 

100 

4.3 Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP 100 

  

Dari empat sasaran program dengan 12 indikator kinerja program, sebanyak tujuh 

indikator kinerja program berhasil mencapai target, sedangkan lima indikator kinerja 

program belum mencapai target. Capaian sasaran program tahun 2016 tidak dapat 

dibandingkan dengan capaian sasaran program tahun 2015, sehubungan struktur sasaran 

program dan indikator pengukuran kinerja program sebagaimana tercermin pada 

perjanjian kinerja sudah berbeda. Dibanding dengan target outcome akhir periode renstra 

tahun 2019, diperlukan upaya sungguh-sungguh agar kinerja program terus meningkat 

dan dapat mencapai target akhir periode Renstra tahun 2019.  

Pengukuran empat sasaran program menggambarkan keberhasilan peran 

Perwakilan BPKP DIY dalam memberikan dukungan keberhasilan kinerja BPKP Pusat 

dan memberikan nilai tambah bagi mitra kerja. Kinerja empat sasaran program yang 

didukung dengan 12 indikator kinerja program, adalah sebagai berikut. 

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan 

negara/korporasi  

Sasaran program ini didukung dengan tiga indikator kinerja program sebagai berikut: 

a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan 

program nasional 

Capaian outcome sebesar 96% untuk indikator kinerja program “perbaikan 

tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program 

nasional” merupakan hasil penyelesaian 55 tindak lanjut atau mencapai 48% dari 

115 rekomendasi yang disampaikan BPKP, dibandingkan dengan target sebesar 

50%. 
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Untuk meningkatkan capaian outcome sampai dengan tahun 2019, perlu dilakukan 

upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut berupa : 

1) mengintesifkan monitoring tindak lanjut berupa mendorong diterbitkannya 

kebijakan (revisi RPJMD) dan atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2017 (penyusunan RKA tahun 2018 di tahun 2017)  

2) berkoordinasi dengan K/L/instansi terkait untuk mendorong diselesaikannya tindak 

lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPKP. 

b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,  manajemen risiko dan  

pengendalian intern pengelolaan korporasi 

Capaian outcome sebesar 119% untuk indikator kinerja program “persentase tindak 

lanjut rekomendasi tata kelola,  manajemen risiko dan  pengendalian intern 

pengelolaan korporasi” merupakan hasil penyelesaian 22 tindak lanjut atau 

mencapai 59% dari 37 rekomendasi yang disampaikan BPKP, dibandingkan dengan 

target sebesar 50%. 

c. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum 

Capaian outcome 151%  untuk indikator kinerja program “penyerahan hasil 

pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” merupakan 

penyerahan 29 hasil pengawasan kepada APH/K/L/Pemda/ Korporasi  atau 

mencapai 91% dari 32 jumlah permintaan penugasan, dibandingkan target outcome 

sebesar 60%.  

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi  

Sasaran program ini didukung dengan lima indikator kinerja program sebagai berikut: 

a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi  (level 3) 

Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi Perwakilan BPKP DIY atas 

maturitas SPIP Pemerintah DIY yang telah mencapai level 3 meskipun tidak 

ditargetkan. 

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 

Capaian outcome 82% merupakan hasil evaluasi maturitas SPIP Pemkab/kota di 

wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY yang telah mencapai level 3 sebanyak tiga 

kabupaten/kota atau mencapai 27,27% dari sebelas Pemkab/kota, dibandingkan 

target sebesar 33,33%. 
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Upaya pencapaian target maturitas level 3 kabupaten/kota perlu dilakukan dengan 

meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawai BPKP dalam pembinaan 

penyelenggaraan SPIP pada kabupaten/kota yang dilakukan lebih intensif. 

c. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik  

Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan GCG pada satu 

BUMN  yang telah mendapat skor baik dibanding target sebanyak satu BUMN. 

d. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 

Capaian outcome 106% indikator kinerja program “persentase BUMD yang 

kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” merupakan hasil 

evaluasi BUMD dengan kinerja baik sebanyak 11 BUMD atau mencapai 85% dari 13 

BUMD yang dibina, dibandingkan dengan target sebesar 80%.  

e. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina 

Capaian outcome 200% indikator kinerja program  “presentase BLUD yang 

kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” merupakan hasil evaluasi BLUD 

dengan kinerja baik sebanyak 4 BLUD atau mencapai 100% dari 4 BLUD yang 

dibina/dievaluasi, dibandingkan dengan target sebesar 50%.  

3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda  

Sasaran program ini didukung dengan tiga indikator kinerja program sebagai berikut: 

a. Kapabilitas APIP  Pemerintah Provinsi (Level 3) 

Capaian outcome 0% atas indikator kinerja program “kapabilitas APIP Pemerintah 

Provinsi level 3”, karena kapabilitas Inspektorat DIY masih berada pada level 2.  

b. Kapabilitas APIP  Pemkab/Pemko (Level 3) 

Capaian outcome 0% atas indikator kinerja program “kapabilitas APIP 

Pemkab/pemko level 3”, karena belum ada Inspektorat Kabupaten/Kota yang 

mempunyai kapabilitas pada level 3. 

c. Kapabilitas APIP  Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) 

Capaian outcome 111% atas indikator kinerja program “kapabilitas APIP 

Pemkab/pemko level 2”, merupakan hasil evaluasi kapabilitas Inspektorat 

Kabupaten/kota dengan hasil pada level 2 sebanyak 10 Inspektorat atau mencapai 
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90,91% dari 11 Inspektorat yang menjadi mitra, dibandingkan dengan target sebesar 

81,82%. 

Pencapaian target level 3 kapabilitas APIP di lingkungan wilayah kerja Perwakilan 

BPKP DIY pada tahun berikutnya perlu dilakukan dengan: 

1) meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawai BPKP yang menguasai pembinaan 

kapablitas APIP  

2) meningkatkan intensitas kegiatan bimtek dan evaluasi kapabilitas APIP baik secara 

tatap muka dan juga dengan mengintensifkan aplikasi konsultasi online , serta dapat 

dijajaki kemungkinan bimtek tatap muka melalui kerjasama pendanaan dengan 

inspektorat terkait.  

3) mengintensifkan penyampaian atensi hasil evaluasi kapabilitas APIP kepada kepala 

daerah terkait, agar memfasilitasi upaya peningkatan kapabilitas APIP. 

Walaupun capaian indikator kinerja program level 3 provinsi dan kabupaten/kota masih 

nihil, namun capaian sasaran kegiatan mencapai 100% yang dihitung dari realisasi 

rekomendasi sebanyak dua rekomendasi dari target sebanyak dua rekomendasi. 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP  

Capaian outcome 99% program “meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis 

dalam pengawasan BPKP” merupakan hasil survei kepuasan layanan ketatausahaan 

dengan responden pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY. Hasil survei 

menunjukkan kepuasan layanan ketatausahaan mencapai 7,94 skala likert 1-10 atau 

mencapai 99% dibanding target tahun 2016 sebesar 8 skala likert 1-10.  

Untuk mencapai tingkat layanan yang ditargetkan perlu dilakukan percepatan layanan 

penyelesaian verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan pembayaran kepada 

pegawai. 

Capaian program tersebut didukung dengan realisasi sasaran kegiatan sebagai berikut. 

a. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam 

mencapai kepuasan layanan  

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP diukur dengan realisasi 

laporan yang dihasilkan, dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 79 laporan atau 

mencapai 98,75% dari target tahun 2016 sebanyak 80 laporan. 
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Peningkatan layanan dukungan manajemen harus dilakukan dengan menerbitkan 

surat tugas dan melaporkan hasilnya atas setiap kegiatan dalam PKAU. 

b. Termanfaatkannya aset secara optimal 

Sasaran kegiatan termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan 

layanan kesesmaan mempunyai dua indikator, yaitu: 

1) Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara Perwakilan BPKP seluas 100 m2 

atau mencapai 100% dari target seluas 100 m2 

2) Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP seluas 23 m2 atau mencapai 

100% dari target seluas 23 m2. 

Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan tahun 2016 didukung dengan realisasi 

dana sejumlah Rp27.013.550.000,00 atau mencapai  92% dari anggaran sebesar 

Rp29.337.225.000,00. 

Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP DIY juga memperoleh 

beberapa penghargaan sebagai berikut: 

1. Penghargaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP sebagai “Juara I 

Penyelenggaraan PPM/PKS di lingkungan BPKP Tahun 2016”.  

2. Penghargaan dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah sebagai “Perwakilan BPKP Terbaik I dalam Pencapaian Maturitas 

SPIP Level 3 dan Prosentase Pemetaan Base Line 100%”. 

3. Juara I Kategori Instansi Vertikal DIY, Penganugerahan Keterbukaan Layanan 

Informasi Publik, dalam lomba layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh 

Komisi Informasi Daerah DIY.   


