
LAMAN
KINEMA
TANN 2017

NOMOR : LKIN-1004/PW10/6/2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

•

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



Laporan K

m

de

Ke

Ta

di

1.

2.

3.

20

BP

de

Bi

Pe

m

da

da

di

ta

KATA PENGANTAR
inerja 2017 i

alam rangka melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good

governance) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan

komitmen organisasi penyelenggara negara dalam

empertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai

ngan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

uangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29

hun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka

susun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Tujuan disusunnya laporan kinerja adalah:

Media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Sarana untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja; dan

Informasi bagi kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun

17 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan

KP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini disusun sesuai

ngan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

rokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkat kebersamaan, kedisiplinan serta kerja keras dari seluruh jajaran dengan

emperhatikan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan

pat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang memuaskan. Hal ini menjadi modal

sar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang

miliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi

ntangan di masa yang akan datang.
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IKHTISAR EKSEKUTIF
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aporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

merupakan dokumen untuk mempertanggung-jawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

elama Tahun 2017 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

ecara sistematis dan melembaga.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan

apaian kinerja Tahun 2017 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 yang

isusun pada awal tahun sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis

Renstra) periode Tahun 2015-2019.

Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap

dikator kinerja (outcome) yang ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2017

erdasarkan 8 (delapan) sasaran program. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator yang

iukur 29,63% telah sesuai target, 55,56% di atas target dan 14,81% di bawah

rget. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Tahun 2017 sebesar

5,18% dapat tercapai.

Grafik.1
Capaian Indikator Kinerja Outcome
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Sedangkan capaian indikator kinerja output untuk 4 kegiatan secara umum

tercapai mengingat dari 6 (enam) indikator output yang ada, hampir seluruh

indikator tersebut mencapai target atau 100% dari total indikator. Pencapaian target

output tersebut telah sesuai dengan kebijakan penetapan target yang ditetapkan

BPKP Pusat .

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan proses berakuntabilitas adalah:

1. Keselarasan antar dokumen perencanaan yaitu Renstra, Perkin dan PKP2T

belum sepenuhnya terbangun. Masih dijumpai perbedaan target antara Perkin

dengan PKP2T maupun Renstra.

2. Kelemahan dalam penyajian capaian kinerja saat ini dan/atau sampai dengan

saat ini dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra. Kondisi ini

disebabkan masih adanya kelemahan dalam perumusan Indikator Kinerja

Utama khususnya yang terkait dengan tipe/jenis penghitungan IKU yang terbagi

atas tipe penghitungan yang kumulatif dan non-kumulatif sebagaimana yang

dimaksud Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan IKU dan Permen PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2011 sebagai

referensi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dilaksanakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Perbaikan sistem perencanaan dengan menjaga keselarasan antar dokumen

perencanaan dengan komitmen semua pihak penanggung jawab kegiatan.

2. Perbaikan definisi dan rumusan indikator kinerja outcome, sistem pengumpulan

data kinerjanya serta cara mengukur indikator hasil (outcome) yang disepakati

oleh semua pihak yang terlibat pada awal tahun agar terdapat kesamaan

pandang terhadap capaian outcome tersebut pada saat penyusunan Laporan

Kinerja akhir tahun.


