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RINGKASAN  EKSEKUTIF 
 

 

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-
2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi 

dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. serta rencana pendanaan 
dalam tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan 
Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. 

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi adalah menjadi Auditor Presiden yang 
Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas 
Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah Provinsi Jambi.  

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi memiliki tiga 
misi, yaitu (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; dan (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten, seluruh misi tersebut di prioritaskan pada 
wilayah Provinsi Jambi. 

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
menetapkan lima tujuan strategis yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas 
keuangan negara;  (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya 
iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang 
merugikan keuangan negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern pemerintah; dan (5) meningkatnya kapasitas aparat 
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2014 Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi telah merumuskan tujuh sasaran strategis. Perumusan sasaran 
strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 
penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini 
merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi untuk menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2014. 
LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif 
menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. 
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Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa 
sebanyak enam dari tujuh sasaran strategis BPKP telah tercapai, sedangkan satu 
sasaran strategis BPKP yaitu Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% 

K/L/Pemda baru tercapai 55,55% dari target 60% pada akhir tahun Renstra 2010-2014. 
Tujuh sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1. 

Tabel RE.1. 
Capaian Sasaran Strategis 

No. Sasaran Strategis 
Capaian 
Sasaran 

1. Meningkatnya Kualitas, 95% LKKL, dan 95% LKPD Tercapai 
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% Tercapai 

3. 
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 
60% IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% 
BUMN/BUMD 

Tercapai 

4. 
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, 
BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Menjadi 80% 

Tercapai 

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda  
Belum Tercapai 

(55,55%) 

6. 
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% 
K/L/Pemda 

Tercapai 

7. 
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 
90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 

Tercapai 

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan 
peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran 
capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 12 IKU yang 
paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 34 IKU yang 
telah ditetapkan dalam Tapkin BPKP Tahun 2014. Pengukuran kemudian 
dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh 
dari targetnya. Realisasi pencapaian tujuh sasaran strategis tersebut di atas, 
adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 
95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU 
dominan, dengan realisasi sebagai berikut: 

a. Target IKU pertama yaitu persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang 
mendapatkan pendampingan telah terpenuhi, selama  tahun 2014, kegiatan 
pendampingan adalah sebanyak 22 Penugasan Pengawasan (PP) atau 110% 
dari target dalam PKP2T sebesar 20 Penugasan Pengawasan (PP). Bila 
dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah 
sebesar 122,22%.  
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b. IKU dominan ke dua adalah “persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) 
yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”. Realisasi 
perolehan opini dari BPK RI tahun 2014 adalah  empat LKPD mendapat 
opini WTP dan delapan LKPD  lainnya mendapat opini WDP. Dengan hasil 
tersebut, realisasi kinerja IKU sebesar 100%, dibandingkan dengan target 
kinerja tahun 2014 sebesar 90%, maka capaian  IKU ini adalah  105,26%. 

c. IKU dominan ke tiga adalah “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek 
PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar”, yang diukur dari 
jumlah perolehan opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah 
laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang 
diaudit. 

Realisasi IKU ini dalam tahun 2014 sebanyak 20 Laporan Keuangan PHLN 
yang di audit mendapat opini WTP atau realisasi sebesar 100%. Capaian 
IKU ini adalah sebesar 105,26%  dari target tahun 2014 sebesar 95,00%. 
 

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU 
dominan, dengan realisasi sebagai berikut:    

a. Target IKU pertama yaitu persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti, selama  tahun 2014, 
kegiatan ini menghasilkan satu laporan kegiatan atau 100% dari target 
dalam PKP2T sebesar satu Penugasan Pengawasan (PP). Bila dibandingkan 
dengan targetnya sebesar 87,50%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 
114,29%. 

b. IKU dominan ke dua adalah “persentase hasil pengawasan BUN yang 
disampaikan ke Pusat”. Selama tahun 2014, telah dihasilkan 65 laporan 
atau sebesar 100% dari target di tahun 2014, dibandingkan dengan target 
kinerja tahun 2014 sebesar 86,25%, maka capaian  IKU ini adalah  115,94%. 

 
3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 

BUMN/BUMD 

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU 
dominan, dengan realisasi sebagai berikut: 

a.  “Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima”. IPD yang diaudit telah 
mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan atau 100%. Capaian 
IKU ini mencapai 166,67%  dari target IKU 2014 sebesar 60%. 
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b. “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat sosialisasi/asistensi/evaluasi 
GCG/ KPI”. Dalam tahun 2014, sebanyak sembilan penugasan atau sebesar 
100% dari sembilan target penugasan dalam PKP2T. Bila dibandingkan 
dengan target IKU sebesar 33% (target ini merupakan target IKU Tapkin 
Tahun 2014 setelah revisi), maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 
303,03%. 

c. Target IKU yang ketiga yaitu “Persentase BUMD yang dilakukan audit 
kinerja”, selama tahun 2014 telah dilakukan audit kinerja terhadap 12 BUMD 
atau 73,33% dari jumlah populasi BUMD di Provinsi Jambi. Capaian IKU ini 
mencapai 133,33% jika dibandingkan dengan target capaian IKU pada tahun 
2014 sebesar 55% (target ini merupakan target IKU Tapkin Tahun 2014 
setelah revisi). 

 
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD 

dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan 
yaitu  “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mendapatkan Sosialisasi/ 
DA/asistensi/evaluasi FCP” dalam upaya perbaikan penyelenggaraan 
manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan”. 

Capaian IKU ini pada tahun 2014 terealisasi enam instansi mendapat 
sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP, atau 300% dari target IKU sebanyak  
dua (dua) instansi/BUMN/BUMD, dan meningkat sebanyak satu instansi  
dibanding kegiatan tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode 
renstra tahun 2014, IKU ini mencapai 300% dari target sebanyak dua  instansi. 
 

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda  

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan 
“Realisasi persentase K/L dan Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP 
sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008”, yang diukur dengan menghitung 
jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh 
K/L/Pemda.  

Dalam tahun 2014, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP 
adalah sebanyak empat Pemda atau 33,3% dari 12 Pemda yang ada di wilayah 
Provinsi Jambi. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 60% (target ini 
merupakan target IKU Tapkin Tahun 2014 setelah revisi), maka capaian IKU 
ini adalah sebesar 55,55%. 
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6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda 

Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 
K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda” diindikasikan 
oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang 
bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku 
instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan 
kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-
BPKP. 

Sampai dengan tahun 2014, Pemda yang mendapat sosialisasi/asistensi JFA 
sebanyak 12 Pemda atau 100% dari 12 Pemda yang ada di Wilayah Provinsi 
Jambi, atau mencapai 125% dari target tahun 2014 sebesar 80%. 
 

7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan 
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, 
dengan realisasi sebagai berikut: 

a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, 
diukur dengan membandingkan antara tingkat realisasi penugasan terhadap 
rencana capaian yang ditetapkan. Pada tahun 2014, jumlah realisasi 
penugasan adalah 375 PP atau 96,90% dari 387 rencana penugasan, atau 
capaian 107,67% atas target sebesar 90%. 

b. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan 
SAP”. Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik 
adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI 
terhadap kesuaian penyajian laporan keuangan BPKP dengan SAP. IKU 
“Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan 
SAP”dibuat untuk mengukur tingkat penilaian Inspektorat BPKP atas 
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.  
Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan penilaian pada hasil 
reviu Inspektorat BPKP terhadap laporan keuangan Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi dengan standar nilai jika tidak ada catatan dinilai 100%, 
namun jika ada catatan dinilai dengan nilai 80%. 

Realisasi tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2013, dan 
sudah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.  

Keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis  pada tahun 2014  
menggunakan dana sebesar Rp16.857.937.000,00 atau 97,29% dari anggaran 
sebesar Rp17.397.036.000,00. 
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Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam tahun 2014 telah tercapai 
sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat satu sasaran 
strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan.  

Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk 
mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis pada Renstra selanjutnya di 
masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 

1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan 
terutama dalam memenuhi permintaan penugasan yang harus diselesaikan 
pada waktu yang bersamaan dari setiap kedeputian terkait. 

2. Berupaya mentaati setiap komitmen yang telah ditetapkan, termasuk 
memenuhi rencana penyerapan dana dan pemenuhan target kinerja. 

3. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, antara lain melalui:  

a. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, 
antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. 

b. Berkoordinasi lebih intensif dengan K/L/Pemda untuk percepatan 
implementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, 
sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk 
peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. 

4. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan 
sertifikasi auditor. 

5. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan 
capaian IKU. 

 



Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
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 PENDAHULUAN 
 

 

 
 

PKP merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)  
dengan tugas utama, membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberi 
masukan bagi penyusunan kebijakan terkait. 

Tugas, fungsi dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan 
layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta 
sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Tahun 2014 lebih lanjut diuraikan 
sebagai berikut: 

1.  Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi 
 
Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali 
penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001,  sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 3 Tahun 2013. 
Berdasarkan Keppres tersebut, BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan; 
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 
4. Pemantauan, pemberian bimbingan, serta pembinaan terhadap kegiatan 

pengawasan keuangan dan pembangunan; serta 
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
hukum, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, 
gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor 
Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

BB  

BAB 
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keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan 
PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan: 
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan kegiatan 

tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi: 
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan 
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 59 
ayat 2). 

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan 
Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4). 

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari 
hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3). 

Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden 
memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 

Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden 
menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut: 
1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada; 
2. Memperbaiki sistem pengendalian lama menjadi sistem pengendalian baru 

yang menekankan pada soft control; 
3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern. 

 
2. Aspek Strategis Organisasi 

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, 
maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan 
nasional untuk jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Target tersebut 
kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka 
pendek. Target pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian 
target rencana jangka menengah pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana 
Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, program dan 
kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014 berikut target output dan 
outcome yang akan dicapai. 
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Renstra BPKP Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan yang signifikan 
diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan 
adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya PP 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. 
Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai Auditor Presiden yang memiliki 
tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan 
sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP 
terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP 
maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintah menjadi semakin terjaga 
dari penyimpangan dan penyalahgunaan. 
Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP seperti 
dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam rapat Kerja BPKP pada bulan Desember 
2008. BPKP harus dapat menunjukan paradigma barunya melalui unjuk kerja 
yang optimal sebagai Auditor Presiden sehingga peran BPKP semakin nyata 
dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi. Strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah: 
1. Product Differences 

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas 
produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang 
merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat 
spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara 
oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden 
dalam menjalankan amanah rakyat. 

2. Market Differences 
Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik siapa 
market shareholders utama dan stakeholders birokrasi yang lain yang terdiri dari 
eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan usaha milik negara/daerah. Banyak 
pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP. 

3. Methodology Differences 
Dengan new BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang 
kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program evaluations, 
policy analysis, forensic audit, performance audit, dan internal control review. 

 

3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 

Sesuai dengan renstra, BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan 
sebagai berikut: 
1. Pre-Emptif 

Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang 
diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan 
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pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit 
birokrasi yang bersifat laten. 

2. Preventif 
Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen 
untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi 
penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, 
manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan 
dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah 
meminimalkan peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 

3. Represif 
Kelompok kegiatan represif berupa audit investigasi dan penghitungan 
kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dengan atau tidak 
ditemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya 
adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan 
perbuatan melawan hukum. 

 
BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi 
pembenahan manajemen pemerintahan, antara lain: 
1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan; 
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); 
3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement 

Program); 
5. Sistem Informasi Akuntansi (PDAM); 
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor 

Publik; 
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 
9. Program Anti Korupsi (PAK); 
10. Fraud Control Plan (FCP); 
11. Sosialisasi dan Bimtek SPIP; serta 
12. Management Assessment Center (MAC).  
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4. Struktur Organisasi 

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagaimana dapat 
dilihat pada gambar berikut ini: 
 
 
 

Gambar 1.1 
Struktur Organisasi  

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipersiapkan untuk 
melaksanakan kegiatan tahun 2014, sebanyak 129 pegawai, dengan klasifikasi 
sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Klasifikasi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 

Per 31 Desember 2014 

No Uraian 

Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 

S1/D

IV 
DIII SLTA SLTP SD 

1 Struktural         

 Kepala Perwakilan - 1 - - - - - 1 
 Kepala Bagian - - 1 - - - - 1 
 Kepala Bidang - 1 3 - - - - 4 
 Kepala Sub Bagian - - 4 - - - - 4 

Sub Jumlah - 2 8 - - - - 10 
2 Fungsional          
 Auditor Utama - - - - - - - - 
 Auditor Madya - - 10 - - - - 10 
 Auditor Muda - 1 16 - - - - 17 
 Auditor Pertama - - 6 - - - - 6 
 Auditor Penyelia - - - 11 - - - 11 
 Auditor Pelaksana Lanjutan - - - 4 - - - 4 

Kepala Perwakilan 

Bagian Tata Usaha 

Subbag 
Umum 

Subbag 
Kepegawaian 

Subbag 
Keuangan 

Subbag 
Prolap 

Bidang 
Investigasi 

Bidang Akuntan 
Negara 

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Akuntabilitas 
Pemerintah Daerah  

Bidang Pengawasan 
Instansi Pemerintah 

Pusat 
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No Uraian 

Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 

S1/D

IV 
DIII SLTA SLTP SD 

 Auditor Pelaksana - - - 21 - - - 21 
 Arsiparis - - - - 3 - - 3 
 Pranata Komputer - - - - 1 - - 1 
 Fungsional Umum - - 1 1 20 - - 22 
 Calon Auditor - - 22 2 - - - 24 

Sub Jumlah - 1 55 39 24 - - 119 
3 Tenaga Harian Lepas - - - - 16 - - 10 

Jumlah - 3 63 39 40 - - 139 
Gambar 1.2 

Klasifikasi SDM Berdasarkan Pendidikan Formal 

 
 

5. Sistematika Penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Tahun 2014 
melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2014. Capaian kinerja 2014 diukur 
dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2014 sebagai tolok ukur 
keberhasilan tahunan organisasi.  

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2014 memungkinkan 
dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) yang 
dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Tahun 2014,  
disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagaimana diatur Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor: 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 sebagai berikut:  

Ihtisar Eksekutif (executive summary) 

S2
2,33%

S1/D IV
48,84%

DIII
30,23%

SMA
18,60%

Persentase Jumlah Pegawai berdasarkan 
Pendidikan Formal Tahun 2014
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Bab  I  Pendahuluan, menguraikan gambaran umum tentang Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi, meliputi: kedudukan, tugas pokok dan fungsi, aspek 
strategis, kegiatan dan layanan produk, dan struktur organisasi.  

Bab II Pada Bab ini, diuraikan Rencana Strategis, dan Perjanjian/Penetapan 
Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014. 

Bab III Pada bab III diuraikan tentang Akuntabilitas Kinerja, berupa capaian 
terhadap target yang telah ditetapkan dalam Dokumen TAPKIN beserta 
Realisasi Anggaran.  

Bab  IV  Penutup menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja 
yang telah dicapai pada tahun 2014. 

 
 
Lampiran  
 Pada lampiran ini disajikan secara rinci target dan realisasi yang telah 

dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, serta lampiran lain 
berupa hasil-hasil kegiatan pengawasan, pembinaan dan pembimbingan 
yang telah dilakukan selama tahun 2014.  



Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 
 

8 

 PERENCANAAN DAN  

PERJANJIAN KINERJA 
 

 
A. RENCANA  STRATEGIS 

encana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Tahun 
2010-2014 disusun mengacu pada renstra BPKP (Pusat). Penyusunan 
Renstra ini dilandasi redefinisi  visi BPKP dari Katalisator Pembaruan 
Manajemen Pemerintahan menjadi visi yang menggambarkan 

pengukuhan jati diri BPKP sebagai Auditor Presiden sesuai dengan kompetensi 
kuncinya. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jambi merupakan bagian integral 
dari Renstra BPKP.  
Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dari organisasi dalam rangka 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jambi merupakan turunan dari Renstra BPKP 
periode 2010-2014. Peran sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu peran yang diturunkan BPKP kepada 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Peran ini adalah program yang ditetapkan 
oleh Bappenas untuk BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) dan sesuai dengan mandat baru yang diemban BPKP 
yaitu sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas diantaranya adalah 
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara. 
 

1. Visi 
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat 
baru sesuai PP No. 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai 
Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan 
informasi yang bernilai bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan 
mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. 
Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam 
mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. 
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang 
ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan 
BPKP kepada shareholder/ stakeholdernya. Komitmen tersebut selanjutnya 

R 

BAB 

II 
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dituangkan dalam pernyataan visi BPKP yang kemudian diadaptasi oleh 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.  
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 
Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan bertugas melakukan 
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP. Terkait dengan mandat baru PP 60/2008, BPKP telah 
mereposisi dan merevitalisasi perannya sebagaimana yang tertuang dalam 
perumusan visi dalam renstra BPKP tahun 2010-2014, yang kemudian menjadi 
acuan dalam pembuatan renstra pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. 

Perumusan visi dalam renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, merupakan 
perumusan visi dengan cakupan yang lebih khusus, yaitu untuk wilayah 
Provinsi Jambi. 

VISI Perwakilan BPKP Provinsi Jambi adalah  sebagai berikut:  

 

 

 

 

Dalam pernyataan VISI  tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 

1. Auditor Presiden 
2. Responsif 
3. Interaktif 
4. Terpercaya 
5. Akuntabilitas Keuangan Negara  
6. Berkualitas 

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman 
yang komprehensif tentang VISI. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Auditor Presiden 

Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan bahwa BPKP merupakan aparat 
pengawasan intern pemerintah yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh 
Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk di 
wilayah Provinsi Jambi. Sebagai Auditor Presiden di daerah, Perwakilan BPKP 
merupakan “mata dan telinga”  Presiden yang  melihat dan mendengar secara 
langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu 

“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya 
untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang 

Berkualitas di Wilayah Provinsi Jambi ” 
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sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena 
itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal-hal yang 
bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan 
pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh 
rakyat  banyak, terutama yang pro growth, pro job dan pro poor. 

Sementara itu, Perwakilan BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab, 
karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun 
penyimpangan di bidang keuangan negara dan keuangan daerah, serta mampu 
memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang applicable, khususnya 
Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal/Satker.  

Ciri khas BPKP dibandingkan dengan lembaga pengawasan yang lain adalah  
kompetensi pengawasan yang dimiliki di bidang akuntabilitas keuangan negara. 
Kompetensi inti ini sejalan dengan kewajiban Presiden untuk melakukan 
pengawasan pembangunan nasional sebagai wujud akuntabilitas keuangan 
negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang di bidang keuangan 
negara, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.  

Peran Perwakilan BPKP sebagai Auditor Pemerintah merupakan suatu hal yang 
sejalan dan mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip 
independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.  
 
Responsif 

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggap) secara tepat dan simpatik 
kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Pemerintah yang responsif 
mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, BPKP tanggap 
terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah, baik pusat maupun daerah, 
dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.                                       

Responsif juga mempunyai makna bahwa BPKP tidak berlama-lama dalam 
menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam 
mengamankan dan menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh 
Presiden. Sebagai bentuk perwujudan sistem peringatan dini, maka BPKP dapat 
segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri 
untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan segera 
mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk 
suksesnya kebijakan nasional.  
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Interaktif 

Interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif 
merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat 
reaktif dan proaktif. Sikap reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu 
kejadian, berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk 
bertindak meskipun masih melihat dari sisi perspektif BPKP saja. Sikap ini 
berkembang menjadi interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP secara 
dinamis memperhatikan/mendengarkan kebutuhan stakeholders.  

Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders 
ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena 
itu, Perwakilan BPKP  akan selalu membuka saluran komunikasi yang efektif, 
menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan 
perannya.  

Disamping itu, Perwakilan BPKP harus dapat menjelaskan dengan baik hasil-
hasil pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh 
para pengguna/stakeholders. Sifat interaktif ini mendorong perlunya 
kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor BPKP Perwakilan 
untuk berperan sebagai tempat rujukan/bertanya yang dapat diandalkan di 
bidang pengawasan.  

 
Terpercaya 

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat 
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah menyatakan dalam visinya sebagai 
Auditor Pemerintah yang terpercaya, yang berarti BPKP Perwakilan memiliki 
integritas yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat 
diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan 
sesuai dengan harapan shareholders dan stakeholders.  

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan pemegang akuntabilitas 
keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, tentu 
membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan 
pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP 
telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang mengamanatkan kepada BPKP 
untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina 
SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan 
banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan 
tata kelola pemerintahan. 
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Akuntabilitas Keuangan Negara  

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi    dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara 
periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  
Akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, yaitu 
pertanggungjawaban atas  berhasil gagalnya pengelolaan semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang dimiliki negara 
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan 
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara 
dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan negara. Dengan demikian 
Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan 
dana dan proses pengelolaannya, namun yang terpenting adalah 
pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara. 

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai 
bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut: 

 Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil 
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 

 Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna 
Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang 
dipimpinnya; 

 Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan 
Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah 
dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun 
akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas 
keuangan negara oleh Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk 
memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 
kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan negara kepada pihak yang 
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memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip 
akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan 
keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. 
Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri 
sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis 
(reasonableness).  

BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu pengawasan dalam bidang 
keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat 
Indonesia. Hal tersebutlah  antara lain yang harus diwujudkan dengan 
pelaksanaan tugas tidak hanya oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, tapi 
seluruh Perwakilan BPKP di wilayah Indonesia. 
 
Berkualitas  

Tiga ciri akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas yaitu akuntabel, 
transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban kinerja 
keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka 
informasi yang material, dan relevan serta berasal dari suatu proses yang 
melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang 
berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan Negara.  
 
Dalam lingkup tugas Perwakilan BPKP, selain mendukung tugas BPKP secara 
nasional, Perwakilan pun berperan untuk mewujudkan adanya akuntabilitas 
keuangan pada Pemerintah Daerah dimana Perwakilan BPKP tersebut berada. 
 

2. Misi 

Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut Visi, yang berisi pernyataan tentang 
apa yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Perumusan misi mengacu 
kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan 
kewenangan BPKP diatur dalam Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 
tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2013. Selanjutnya, 
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam 
mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan 
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
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Pemerintah (SPIP). Tiga misi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi adalah sebagai 
berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan masing-masing Misi adalah sebagai berikut: 
 

 

 
 
Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP sebagai Auditor 
Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas 
keuangan negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk 
membantu pemerintah selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya 
tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait 
dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya 
bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu 
aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut,  fungsi utama BPKP 
adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi 
Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja 
pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi 
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu 
pemerintah dalam mencapai tujuannya.  

Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) BPKP 
Perwakilan, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, 
evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk 
sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem.  

1. Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas 
Keuangan Negara yang mendukung Tata Kepemerintahan yang 
Baik dan Bebas KKN di wilayah Provinsi Jambi. 

2. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern 
Instansi Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi. 

3. Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 
Profesional dan Kompeten di wilayah Provinsi Jambi. 

4. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan 
yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi. 

1) Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Negara yang mendukung Tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN 
di  wilayah Provinsi Jambi. 
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Mandat BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara semakin 
jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 49 Ayat (2) dinyatakan 
bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:  

a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;  
b) Kegiatan ke bendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan 
c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.  

Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang 
dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga 
atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP 
lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan 
informasi yang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaan 
program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehinga bermanfaat bagi 
pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. 
Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden merupakan 
kegiatan BPKP dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis 
yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai perintah Presiden dan 
kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan tersebut merupakan 
implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor 
Presiden/pemerintah.  

Dalam Misi Pertama termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat 
penegak hukum dan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang 
dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, 
dan perhitungan kerugian keuangan negara.  

Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masing-
masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk membuat 
indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden 
untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah 
UUD. Terkait hal tersebut, Perwakilan BPKP melalui kegiatan updating profil 
Pemda/BUMD dan kajian current issue yang berkembang membantu 
memberikan solusi terhadap kebuntuan dan missing-link proses pelaporan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikan sumberdaya 
informasi antar departemen/lembaga (pusat dan daerah) sehingga 
memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan Presiden untuk 
memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing 
program/agenda Pemerintah.  
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Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai 
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 
mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota 
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan 
berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan.  

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota diposisikan untuk 
bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-
masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan 
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 
termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Departemen, Inspektorat 
Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI, BPKP mempunyai 
tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh. 
instansi pemerintah sebagaimana  diamanatkan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 
2008.  

Kegiatan pembinaan SPIP untuk lingkup Perwakilan BPKP mencakup: 
a. Sosialisasi SPIP 
b. Pendidikan dan pelatihan SPIP 
c. Pembimbingan dan konsultansi SPIP 
d. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah 

Kegiatan  pembinaan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina 
seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Kegiatan butir a 
sampai dengan butir c merupakan penjabaran lingkup Misi kedua Perwakilan 
BPKP Provinsi Jambi. Kegiatan butir d lebih spesifik terkait peningkatan 
kemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga 
yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten.  
 
 

2) Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern 
Instansi Pemerintah di  wilayah Provinsi Jambi. 
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Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa 
kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya proses 
kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. 
Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan 
menghasilkan kinerja APIP yang maksimal.  
Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP  
dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, 
efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi 
memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

Oleh karena itu, Misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagai strategi 
pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP sendiri 
maupun kapasitas APIP secara umum. Penjabaran Misi ini merupakan bentuk 
tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan untuk turut serta 
dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu.  
Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya  dilakukan bersama-sama, 
baik dengan BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPND, 
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) 
BUMN/BUMD/BUL, maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya yang 
mengkoordinasikan kegiatan  pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri,  serta pihak-pihak lainnya 
yang berkepentingan.  Lebih luas lagi,  dilakukannya pengawasan secara 
bersinergi akan menjadi agenda yang penting BPKP bersama-sama dengan 
DPR/DPRD, Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun  masyarakat. 

Peran Perwakilan BPKP mengembangkan kapasitas APIP baik dari sisi SDM, 
organisasi maupun sistem dan prosedur yang merupakan perpanjangan peran 
BPKP, mencakup: 
 Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor 

(pasal 59 ayat 1 e PP No. 60 Tahun 2008) 
 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 

2 dan 3 PP No. 60 Tahun 2008) 
 Pengembangan Kapasitas Internal BPKP  
 Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP 
 Pendukung/fasilitasi Pengawasan   
 Sinergi dengan APIP lain 

 
 

 

3) Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 
Profesional dan Kompeten di wilayah Provinsi Jambi. 
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3. Tujuan 

Seperti halnya Visi dan Misi, maka tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
merupakan pengejawantahan tujuan BPKP (pusat) untuk lingkup wilayah yang 
lebih khusus yaitu wilayah tugas Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.  

Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tercermin dalam tujuan-tujuan 
strategis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih 
dihadapi dalam lima tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. 

Tujuan pertama yaitu “Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan 
Negara” dilandasi permasalahan masih belum diperolehnya  opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan 
Pusat.  

Tujuan kedua yaitu ”Meningkatnya tata pemerintahan yang baik”, berkaitan 
dengan masih rendahnya pelayanan publik karena belum semua kementerian 
lembaga dan pemerintah daerah membuat dan menerapkan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM), di satu sisi pemerintah telah mencanangkan terwujudnya tata 
kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance). 

Tujuan ketiga yaitu ”Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan 
memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara” juga 
didasari dengan masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik 
dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang 
ditimbulkan.  

Tujuan ke empat yaitu ”Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern pemerintah”, ditetapkan untuk tercapainya misi ke dua 
BPKP yaitu ”Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian 

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 

2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 

3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan 
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 

4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern 
pemerintah 

5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten 
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intern pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut BPKP telah dibekali mandat 
sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP bertanggung 
jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. 

Tujuan ke lima yaitu ”Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern 
pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten”, adalah untuk 
mendukung misi ke tiga yaitu ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern 
pemerintah yang profesional dan kompeten”. Hal ini dilandasi dengan 
pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 
(good public governance) akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan 
terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah APIP. Peningkatan kapasitas 
APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi 
bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah.  
 

4. Sasaran 
 
Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan 
capaian outcome dari semua program yang telah ditetapkan.  
Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada hakekatnya merupakan 
sasaran BPKP (Pusat). Sasaran tersebut merupakan juga sasaran yang harus 
didukung dengan pencapaian setiap program dan kegiatan yang dibebankan 
kepada setiap Perwakilan, semakin besar capaian output setiap kegiatan akan 
berpeluang semakin besar untuk memberi kontribusi bagi pencapaian outcome. 
 
Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi  
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang 
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun 
waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis 
merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran 
strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan 
dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 
1) Meningkatnya Kualitas  95% LKKL, dan 95% LKPD; 
2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; 
3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi 

Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 
75% BUMN/BUMD; 

4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD 
dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 

5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda;  
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6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten pada 80% Pemda; 

7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan 
kualitas pengelolaan  keuangan sebesar 100%. 

 

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 
  
1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD  

Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga, dan 
pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi 
consulting. Upaya strategis ini dilakukan untuk mencapai persyaratan 
minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan 
negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis ini 
adalah memberikan pemahaman intensif kepada kementerian/lembaga 
dan pemda tentang peran laporan keuangan yang berkualitas baik dalam 
forum pertemuan antar kementerian/lembaga/pemda maupun melalui 
penggalangan langsung dengan penandatanganan nota kesepahaman 
antara BPKP dengan mitra kerja BPKP. Sosialisasi ini diharapkan 
mengefektifkan fungsi pendampingan penyusunan ataupun reviu atas 
Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang 
diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang 
diperoleh dari BPK RI minimal WDP.  

 
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%  

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara” 
merupakan sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. 
BPKP melihat masih banyak sumber penerimaan negara yang perlu 
dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. 
Sasaran strategis ini memiliki tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 
Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah 
yang Ditindaklanjuti Persentase Hasil Pengawasan BUN yang 
Disampaikan ke Pusat, dan Persentase Penghematan Biaya (cost saving) 
Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit.  

 
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 60% Instansi 

Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% 
BUMN/BUMD  
Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam 
meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP 
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perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan 
mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance 
(GCG). Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Jumlah Instansi 
Pemerintah Daerah (IPD) yang mencantumkan SPM dalam dokumen 
perencanaannya dibanding jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanannya, 
jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi/ 
evaluasi GCG atau Key Performance Indicator (KPI) dibandingkan dengan 
target PKPT, dan BUMD yang diaudit kinerjanya dibandingkan target 
PKPT.  

 
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD 

dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%  

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi 
jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang 
Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. 
Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi 
pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini BPKP perlu 
mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 
mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau Fraud Control Plan 
(FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, 
BPKP berperan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) melalui 
kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta 
menjadi saksi ahli kasus tindak pidana korupsi. Indikator pencapaian 
sasaran strategis ini adalah “Kelompok masyarakat yang mendapatkan 
sosialisasi Program Anti Korupsi, dengan pemahaman ini 
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud mendapatkan sosialisasi/ 
Diagnostik Assessment/Asistensi/Evaluasi FCP, melakukan kajian/ 
mengoreksi kebijakan yang berpotensi TPK, atau memastikan penyelesaian 
hambatan kelancaran pembangunan, menyesuaikan harga, dan 
menyelesaikan pembayaran klaim pihak ketiga. Tidak kalah penting 
dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan meningkatkan pengaduan 
kepada BPKP, informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan 
negara yang pada akhirnya BPKP menyerahkan kasus kepada APH.  

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda  
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-
masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP 
sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern 
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Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP 
diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam 
rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis 
“Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan dengan 
menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan 
jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat 
mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud 
dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang 
dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem 
Pengendalian Intern Pemda.  

 
6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten pada 80% Pemda  
Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP 
adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), 
karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. 
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, 
didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik 
berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian 
tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan 
tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut 
perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program 
pendidikan gelar maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu 
pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang merupakan 
dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait 
dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat 
meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset 
sosial lainnya yang dimiliki pegawai.  
Indikator keberhasilan sasaran strategis ini dihitung berdasarkan jumlah 
pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan seluruh 
pemda. 

 
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan 

Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%  
Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem 
manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu 
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keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan 
berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran 
dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan 
kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan 
pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. 
Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement 
plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga 
anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik 
pula. Indikator yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini 
adalah persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi, 
persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA, dan  persentase 
kesesuaian laporan keuangan Perwakilan  dengan SAP. Indikator ini dinilai 
berdasarkan hasil reviu inspektorat terhadap laporan keuangan 
perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan dan 80% apabila 
ada catatan. Tidak kalah pentingnya indikator untuk menilai efektifitas 
pelayanan berupa persepsi kepuasan pegawai atas  layanan kepegawaian, 
pencairan anggaran yang diajukan yang sesuai prosedur, layanan sarpras 
yang dilakukan melalui survey kepuasan terhadap pegawai Perwakilan 
BPKP Provinsi Jambi. 

 

5. Program dan Kegiatan 

Program  
Setelah program utama dan pendukungnya ditetapkan, maka selanjutnya 
program tersebut dirinci ke dalam kegiatan masing-masing. Target atau sasaran 
kuantitatif indikator kinerja masing-masing program ini selanjutnya dituangkan 
dalam Penetapan Kinerja.   

Program yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi merupakan turunan 
program yang telah ditetapkan dalam renstra BPKP (pusat), yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TEKNIS 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) 

PROGRAM GENERIK 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya-BPKP 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP 
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Seluruh kegiatan utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
pada hakekatnya hampir sama dengan kegiatan seluruh perwakilan BPKP di 
Indonesia, yaitu mendukung kegiatan dan pencapaian outcome  kedeputian 
terkait, yang pada akhirnya merupakan capaian atas MISI dan VISI BPKP secara 
keseluruhan. 

Penjabaran setiap program ke dalam kegiatan terlihat dalam pembuatan 
indikator kinerja, setiap program merupakan sasaran strategis yang capaiannya 
menjadi penyumbang capaian tujuan (outcome) sedangkan capaian setiap 
kegiatan yang ditetapkan secara tahunan merupakan sumbangan bagi capaian 
setiap programnya. 

Rincian kegiatan untuk setiap program disajikan dalam uraian tentang indikator 
kinerja.   

6. Indikator Kinerja 
 
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu 
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka 
waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik 
kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat 
dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), 
sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator output. 

Indikator Kinerja Utama 
Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi merupakan indikator 
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang 
menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam pengawasan 
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.  

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi merupakan ukuran 
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. 
IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu 
perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan 
peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam pengawasan akuntabilitas 
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua 
bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Penetapan indikator dilakukan dengan 
mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang 
mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur 
keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan 
menggunakan indikator keluaran (output). 

Indikator-indikator kinerja utama berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. 
Indikator Kinerja Utama (Outcome) 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 

No IKU 2011 2012 2013 2014 

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas  95% LKKL, dan 95% LKPD 

1  Persentase IPP yang mendapat pen-
dampingan penyusunan Laporan 
Keuangan  

60% 80% 90% 90% 

2  Persentase IPD yang laporan 
keuang-annya memperoleh opini 
minimal WDP  

70% 80% 90% 90% 

3  Persentase jumlah laporan 
keuangan proyek PHLN yang 
memperoleh opini dukungan Wajar 

80% 85% 90% 95% 

4  Persentase hasil pengawasan lintas 
sektoral yang disampaikan ke Pusat  

67% 73,75% 81,25% 86,25% 

5  Persentase hasil pengawasan atas 
permintaan Presiden yang 
disampaikan ke Pusat 

68% 75% 85% 95% 

6  Persentase hasil pengawasan atas 
permintaan stakeholders yang 
dijadikan bahan pengambilan 
keputusan oleh stakeholders 

68% 68% 68% 68% 

7  Persentase BUMD yang mendapat 
pendampingan penyelenggaraan 
akuntansi  

73% 80% 86,67% 93,33% 

Sasaran 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 

8  Persentase hasil pengawasan 
optimalisasi penerimaan 
negara/daerah yang ditindaklanjuti  

68% 75% 80% 87,50% 

9  Persentase hasil pengawasan BUN 
yang disampaikan ke Pusat  

60% 71,25% 78,75 86,25% 

10  Persentase penghematan biaya (cost 
saving) dibandingkan dengan nilai 
yang diaudit (dalam Target Tapkin 
2014 kegiatan tersebut sudah tidak 
ada lagi) 

6% 7% 8% 6% 
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No IKU 2011 2012 2013 2014 

Sasaran 3 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi 
Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% 
BUMN/BUMD 

11  Persentase IPD yang melaksanakan 
pelayanan sesuai Standar Pelayanan 
Minimal  

30% 40% 50% 60% 

12  Persentase BUMN/D/BLU/D yang 
dilakukan sosialisasi/asistensi 
GCG/KPI  

45% 55% 65% 75% 

13 Persentase BUMD yang dilakukan 
audit kinerja 

40% 50% 60% 70% 

Sasaran 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD 
dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

14 Kelompok Masyarakat yang 
mendapatkan Sosialisasi Program 
Anti Korupsi   

73% 75% 77% 
1 kel. 
masy. 

15  IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BL
UD  berisiko fraud yang 
mendapatkan 
sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi 
FCP 

2  
instansi 

2 
instansi 

2 
instansi 

2 
Instansi 

16  Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/ 
BLU/BLUD yang dilakukan kajian 
peraturan yang berpotensi TPK 

2 
instansi 

2 
instansi 

2 
instansi 

2 
Instansi 

17 Persentase Pelaksanaan penugasan 
HKP, klaim dan penyesuaian harga 

82% 84% 84% 84% 

18  Persentase pelaksanaan audit 
investigasi/ PKKN/PKA 

85% 85% 85% 85% 

19  Persentase TL hasil audit investigasi 
non TPK oleh instansi berwenang 

25% 30% 40% 50% 

20  persentase laporan keinvestigasian 
yang sesuai standar (dalam Target 
Tapkin 2014 kegiatan tersebut 
sudah tidak ada lagi) 

82% 85% 87% 90% 

21  Persentase hasil telaahan 
pengaduan masyarakat (dalam 
Target Tapkin 2014 kegiatan 
tersebut sudah tidak ada lagi) 

10% 10% 10% 10% 

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda 

22  Persentase Pemda yang 
menyelenggarakan SPIP sesuai PP 
Nomor 60 Tahun 2008 

40% 50% 60% 70% 
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No IKU 2011 2012 2013 2014 

23  Jumlah Pemda yang dilakukan 
asistensi penyelenggaraan SPIP 
sesuai PP No 60 Tahun 2008 

0 0 5 IP 6 IP 

24  Jumlah Pemda yang dilakukan 
monitoring Sistem Pengendalian 
Intern (dalam Target Tapkin 2014 
kegiatan tersebut sudah tidak ada 
lagi) 

6 IPD 8 IPD 10 IPD 12 IPD 

Sasaran 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 

25  Persentase Pemda yang dilakukan 
asistensi penerapan JFA 

65% 70% 75% 80% 

Sasaran 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan 
kualitas pengelolaan  keuangan sebesar 100% 

26  Persentase jumlah rencana 
penugasan pengawasan yang 
terealisasi 

75% 80% 85% 90% 

27  Persentase kesesuaian laporan 
keuangan Perwakilan BPKP dengan 
SAP 

100% 100% 100% 100% 

28  Persepsi kepuasan pegawai 
perwakilan terhadap layanan  
kepegawaian 
(skala likert 1-10) 

7,4  7,6  7,8  8  

29  Persentase Pagu Dana yang tidak 
Diblokir dalam DIPA 

90% 90% 95% 100% 

30  Persepsi kepuasan pegawai 
perwakilan atas pencairan anggaran 
yang diajukan sesuai prosedur 
(skala likert 1-10) 

7,75  8,00  8,25  8,50  

31  Persentase  permintaan bantuan 
hukum yang ditindaklanjuti Biro 
Hukum dan Humas 
(skala likert 1-10) 

7,75  8,00  8,25  8,50  

32  Jumlah publikasi kegiatan 
perwakilan BPKP di media massa 

2 2 2 2 

33  Persentase pemanfaatan asset 100% 100% 100% 100% 
34  Persepsi kepuasan pegawai perwa-

kilan terhadap layanan sarpras 
(skala likert 1-10) 

7,70 7,90 8,10 8,30 

35  Persentase tindak lanjut  
rekomendasi hasil audit Inspektorat 

72% 74% 77% 80% 
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No IKU 2011 2012 2013 2014 

36  Jumlah masukan topik penelitian 
yang disampaikan ke puslitbangwas 

1 1 1 1 

37  Jumlah instansi APIP yang telah 
disosialisasi dan atau di-assessment 
tata kelola APIP 

30% 40% 50% 60% 

38  Tingkat persepsi kepuasan Pemda 
atas auditor bersertifikat 
(skala likert 1-10) 

7,00 7,50 7,50 7,60 

 

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 2010 – 2014, sebagai 
berikut: 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama (Output)  
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 

Indikator Kinerja Utama 
Target Output (Laporan) 

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

Laporan hasil pengawasan lintas sektor 
Bidang Perekonomian 

4 6 6 6 6 28 

Laporan hasil bimbingan teknis/ 
asistensi penyusunan LKKL bidang 
Perekonomian 

0 2 2 2 2 8 

Laporan hasil pengawasan atas 
penerimaan negara Bidang 
Perekonomian 

0 1 1 1 1 4 

Laporan hasil pengawasan atas Proyek 
PHLN 

24 34 28 28 28 142 

Laporan hasil pengawasan lintas sektor 
bidang Polsoskam 

36 40 40 40 40 196 

Laporan hasil pengawasan atas 
permintaan presiden Bidang Polsoskam 

- 5 5 5 5 20 

Laporan hasil bimbingan teknis/ 
asistensi penyusunan LKKL bidang 
Polsoskam 

9 14 14 14 14 65 

Laporan hasil pengawasan atas 
penerimaan negara bidang Polsoskam 

4 2 2 2 2 12 

Laporan hasil pengawasan atas 
permintaan stakeholder bidang 
Polsoskam 

0 1 1 1 1 4 

Laporan hasil pengawasan lintas sektor 
bidang Keuangan Daerah 

5 5 5 5 5 25 

Laporan hasil pengawasan BUN bidang 
Keuangan Daerah 

42 43 42 42 42 211 
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Indikator Kinerja Utama 
Target Output (Laporan) 

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 
Laporan hasil bimtek/ asistensi 
penyusunan LKPD 

44 7 7 7 7 72 

Laporan hasil pengawasan atas 
permintaan stakeholder bidang 
Keuangan Daerah 

27 2 2 2 2 35 

Laporan hasil pengawasan atas kinerja 
pelayanan publik bidang Keuangan 
Daerah 

12 19 19 19 19 88 

Laporan dukungan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan 
Daerah 

16 40 40 40 40 176 

Laporan hasil bimtek/asistensi 
GCG/KPI sektor korporat 

7 4 4 4 4 23 

Laporan hasil pengawasan atas kinerja 
BUMD 

13 21 21 21 21 97 

Laporan hasil bimtek/ asistensi 
penyusunan LK BUMD 

8 12 10 10 10 50 

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 9 4 4 4 4 25  
Laporan hasil bimtek/asistensi 
implementasi FCP 

8 5 5 5 5  28  

Laporan hasil kajian  pengawasan 1 1 1 1 1  5  
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, 
Eskalasi dan Klaim 

5 6 5 5 5 26  

Laporan hasil audit investigasi, 
perhitungan kerugian negara, dan 
pemberian keterangan ahli atas 
permintaan Instansi Penyidik 

42 43 43 43 43  223  

 
 

B. PERJANJIAN KINERJA  
 

Perjanjian kinerja dilakukan setiap awal tahun, yang juga  merupakan dokumen 
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan Kepala BPKP untuk mewujudkan 
target kinerja tertentu.  

Dokumen perjanjian kinerja dituangkan dalam bentuk dokumen Penetapan 
Kinerja (TAPKIN). Tapkin menjabarkan indikator-indikator kinerja berupa 
output yang harus dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi selama tahun 
2014.  

Disamping indikator yang telah ditetapkan dalam TAPKIN, Perwakilan BPKP 
Provinsi Jambi juga melayani dan malaksanakan penugasan-penugasan yang 
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bersifat crash program dari kedeputian terkait dan permintaan dari stakeholder 
lainnya. 

Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menggunakan indikator 
output pada setiap kegiatan sedangkan indikator outcome digunakan pada saat 
pengukuran kinerja program.  

Penetapan indikator beserta target capaian kinerja tahun 2014 tertuang dalam 
dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor                      
S-46/PW05/1/2014 tanggal 9 Januari 2014.  

Selama semester pertama tahun 2014, terjadi beberapa perubahan dan perbaikan 
baik perubahan jenis kegiatan maupun dana yang disediakan untuk melakukan 
kegiatan tersebut. Perubahan yang terjadi selama semester 1 dan perkiraan 
perubahan yang akan dilakukan untuk kegiatan dalam semester ke-2 dilakukan 
penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen TAPKIN 
Revisi Nomor S-1366/PW05/1/2014 tanggal 2 September 2014.  

Tabel berikut menyajikan penetapan kinerja setelah dilakukannya revisi, yaitu: 
 

Tabel 2.3 
Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi  

Tahun 2014 

No 
SASARAN STRATEGIS DAN  

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTPUT) 
Satuan Target 

    

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 

1 
Hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL 
bidang Perekonomian 

Laporan 6 

2 
Hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL 
bidang Polsoskam 

Laporan 14 

3 Hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan 17 
4 Hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 20 
5 Hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Laporan 23 
6 Hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan 31 

7 
Hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan 
Daerah 

Laporan 2 

8 
Hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang 
Perekonomian 

Laporan 1 

9 
Hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang 
Polsoskam 

Laporan 19 

10 
Hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang 
Keuangan Daerah 

Laporan 6 

11 
Hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 
bidang Polsoskam 

Laporan 20 
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No 
SASARAN STRATEGIS DAN  

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTPUT) 
Satuan Target 

    

12 
Hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 
bidang Keuangan Daerah 

 11 

13 Hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan 2 
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 
14 Hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan 1 
15 Hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan 65 

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 
BUMN/BUMD 
16 Hasil pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik  Laporan 4 
17 Hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 9 
18 Hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 12 

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 
29 Hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 6 
20 Hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 6 
21 Hasil kajian  pengawasan Laporan 1 
22 Hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan 4 

23 
Hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, 
dan pemberian keterangan ahli atas permintaan 
Instansi Penyidik 

Laporan 50 

24 Hasil audit investigasi atas permintaan instansi lain Laporan 4 

25 
Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan 
pengaduan masyarakat 

Laporan 2 

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L Pemda    

26 
Hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang 
Keuangan Daerah 

Laporan 14 

27 Jumlah peserta Diklat SPIP Orang 30 

28 
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan 
Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan 
SPIP 

Pemda 7 

29 
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP bidang 
Perekonomian 

Laporan 4 

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 
dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 
30 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah  3 

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 
pengelolaaan keuangan sebesar 100% 
30 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60 

31 Jumlah Sarana Prasarana 
Unit/m2/ 

Paket 
89 unit/ 
2436m2 

32 
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola 
APIP Daerah 

Pemda 8 

33 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola  APIP Daerah Laporan 6 
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 AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 
kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Akuntabilitas kinerja Perwakillan BPKP Provinsi Jambi menyajikan capaian kinerja 
sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) 
Revisi Nomor S-1366/PW05/1/2014 tanggal 2 September 2014. 
Capaian kinerja tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui  
keterkaitan capaian kinerja perwakilan sebagai bagian dari capaian sasaran BPKP 
secara keseluruhan dalam bentuk sumbangan capaian kinerja berdasarkan sasaran 
outcome sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra BPKP tahun 2010-2014. 
 

A.  CAPAIAN   KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran capaian kinerja tahun 2014 merupakan bagian dari penyelenggaraan 
akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Pengukuran 
dilakukan terhadap capaian/kinerja tahun 2014 dan membandingkannya dengan 
target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2014. Sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada 
pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, BPKP menyempurnakan rumusan 
sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU 
dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam 
mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. 
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU 
dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam 
dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor 
penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2014 dan 
atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). 
Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dilakukan dengan 
membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan 
kinerja (TAPKIN) yang telah direvisi nomor S-1366/PW05/1/2014 tanggal  
2 September 2014. 

AA 

BAB 

III 
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Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU 
dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. 

Capaian atas target 34 IKU berdasarkan target IKU Tapkin Tahun 2014 setelah 
revisi yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas 
disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 
berikut ini: 

Tabel 3.1 
Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi  

Tahun 2014 

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % 

Sasaran Strategis 1.Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 

1 
Persentase IPP yang mendapat pendampingan 
penyusunan Laporan Keuangan 

Persen 90 135 150,0 

2 
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh 
opini minimal WDP 

Persen 90 100 111,1 

3 
Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang 
memperoleh opini dukungan Wajar 

Persen 95 105 110,5 

4 
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang 
disampaikan ke Pusat 

Persen 86,25 95,7 110,9 

5 
Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden 
yang disampaikan ke Pusat 

Persen 95 107,5 113,2 

6 
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders 
yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh 
stakeholders 

Persen 68 109,67 161,28 

7 
Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 
penyelenggaraan akuntansi 

Persen 80 26,32 32,9 

 
Rata-rata 

   
112,84 

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 

8 
Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 
negara/daerah yang ditindaklanjuti 

Persen 75 100 133,3 

9 
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke 
Pusat 

Persen 86,25 100 115,9 

 
Rata-rata 

   
124,6 

Sasaran Strategis 3.Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 
BUMN/BUMD 

10 
Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai 
Standar Pelayanan Minimal 

Persen 60 100 166,67 

11 
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/asistensi GCG/KPI 

Persen 33 100 303,03 

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 55 73,3 133,3 

 
Rata-rata 

   
201,0 

Sasaran Strategis  4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

13 
Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi 
Program Anti Korupsi 

Kel. 
Masy. 

1 1 100 

14 
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD  berisiko fraud 
yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi 
FCP 

Instansi 2 6 300 

15 
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 

Instansi 2 0 0 

16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan Persen 84 75 89,3 
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No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % 

penyesuaian harga 
17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persen 85 94 110,59 

18 
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh 
instansi berwenang 

Persen 50 33,6 67,3 

 
Rata-rata 

   
111,19 

Sasaran Strategis 5.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 

19 
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai 
PP Nomor 60 Tahun 2008 

Persen 60 33,3 55,55 

20 
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan 
SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 

Persen 6 7 116,7 

 
Rata-rata 

   
86,12 

Sasaran Strategis 6.Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 
kompeten pada 80% Pemda 

21 
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan 
JFA 

Persen 80 100 125 

Sasaran Strategis  7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 
pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 

22 
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang 
terealisasi 

Persen 90 96,90 107,67 

23 
Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan 
BPKP dengan SAP 

Persen 100 100 100 

24 
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan  
kepegawaian 

Likert 8 7,8 97,5 

25 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persen 100 100 100 

26 
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan 
anggaran yang diajukan sesuai prosedur 

Likert 8,5 8,5 100 

27 
Persentase  permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 

Persen 75 100 133,33 

28 
Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media 
massa 

Persen 75 141,67 188,89 

29 Persentase pemanfaatan asset Persen 100 100 100 

30 
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 
sarpras 

Likert 8,3 8,1 97,59 

31 
Persentase tindak lanjut  rekomendasi hasil audit 
Inspektorat 

Persen 80 100 125 

32 
Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke 
puslitbangwas 

Persen 80 0 0 

33 
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-
assessment tata kelola APIP 

Persen 60 100 166,7 

34 
Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor 
bersertifikat 

Likert 7,6 0 0 

 
Rata-rata 

 
  

 
101,28 

 

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi 
anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Analisis capaian kinerja dilakukan atas capaian kinerja indikator untuk setiap 
program dengan membandingkan antara target dengan realisasi untuk masing-
masing kelompok indikator. Analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui 
metode dan langkah kerja yang digunakan untuk mencapai target, dan mengatasi 
penyebab/kendala yang dihadapi jika target yang telah ditetapkan tidak dapat 
dicapai agar tidak terulang pada tahun yang akan datang. 
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Analisis capaian kinerja juga dimaksudkan untuk melihat keterkaitan capaian 
kinerja dalam mendukung capaian sasaran BPKP secara keseluruhan dalam bentuk 
sumbangan capaian kinerja berdasarkan target/sasaran outcome sesuai target yang 
telah ditetapkan dalam renstra BPKP tahun 2010-2014. 

Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat 
untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai 
berikut: 

  

 

 
Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga, dan pemerintah 
daerah merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebagai perwujudan 
fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan 
tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja 
BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu 
atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang 
diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI 
minimal WDP.  

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” 
diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas 
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Bersama empat IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 
disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja Tahun 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014  
(%) 

2013 2014 

1 
Persentase IPP yang mendapat 
pendampingan penyusunan Laporan 
Keuangan 

Persen 100 135 35 90 150 

2 
Persentase IPD yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP 

Persen 100 100 0 90 111,1 

3 
Persentase jumlah laporan keuangan proyek 
PHLN yang memperoleh opini dukungan 
Wajar 

Persen 100 105 5 95 110,5 

4 
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral 
yang disampaikan ke Pusat  

Persen 100 95,7 (4,3) 86,25 110,9 

Sasaran Strategis 1 
Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ 

Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja Tahun 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014  
(%) 

2013 2014 

5 
Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
presiden yang disampaikan ke Pusat 

Persen 100 107,5 7,5 95 113,2 

6 
Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
stakeholders yang dijadikan bahan 
pengambilan keputusan oleh stakeholders 

Persen 100 109,67 9,67 68 161,28 

7 
Persentase BUMD yang mendapat 
pendampingan penyelenggaraan akuntansi  

Persen 33,33 26,32 (7,01) 80 32,9 

 
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 
3.2 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 100%. 
Secara keseluruhan, berdasarkan data tabel 3.1 dengan tujuh IKU, rata-rata capaian 
sasaran 112,84%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Persentase Instansi Pemerintah Pusat yang Mendapat Pendampingan 
Penyusunan Laporan Keuangan 

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu 
“Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang yang mendapatkan 
pendampingan” dengan target sebesar 90%. Dalam rangka mendukung IKU 
tersebut, BPKP dalam hal ini BPKP Pusat proaktif menjalin kerja sama melalui 
Memorandum of Understanding (MoU) untuk membantu pemerintah, antara lain 
dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk 
meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan 
SAP. 

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah Instansi 
vertikal yang mendapat pendampingan dibanding Target dalam PKP2T.  

Dalam tahun 2014, kegiatan pendampingan adalah sebanyak 22 Penugasan 
Pengawasan (PP) atau 110% dari target 20 penugasan dalam PKP2T. Bila 
dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka capaian IKU tersebut adalah 
sebesar 122,22%.  

Realisasi IKU tahun 2014 lebih besar 35% jika dibandingkan dengan realisasi 
tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, 
IKU ini telah mencapai 122,22% dari target sebesar 90%.  

2. Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya 
Memperoleh Opini Minimal WDP 

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan capaian IKU 
“Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya 
Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU 
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ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh 
opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.  

Dalam tahun 2014, Pemerintah Daerah (Pemda) yang laporan keuangannya 
memperoleh opini WTP sebanyak 4 IPD, dan 8 IPD lainnya mendapat opini WDP 
atau 100% IPD telah mendapat opini WDP. Bila dibandingkan dengan target IKU 
sebesar 90%, maka capaian  IKU tersebut adalah sebesar 111,11%.  

Rincian opini BPK atas laporan keuangan IPD dapat dilihat dalam Lampiran 4.  

Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 100% sama dengan tahun 2013, walaupun 
secara kualitas dalam tahun 2014 masih dibawah capaian tahun 2013 karena 
hanya 4 IPD yang telah mendapat opini WTP. Capaian ini adalah 111,11% dari 
target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 90%.  

3. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini 
Dukungan Wajar 

IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh 
Opini Dukungan Wajar” diukur dari jumlah perolehan opini dukungan wajar 
dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah 
Luar Negeri (PHLN) yang diaudit.  

Realisasi tahun 2014 IKU ini adalah sebanyak 21 LK LHKPN hasil audit 
mendapat Opini Dukungan Wajar atau sebesar 105% dari target 20 LK LHKPN. 
Dengan demikian capaian IKU tahun 2014 sebesar 110,53% dari target sebesar 
95,00%. 

Realisasi IKU tahun 2014 ini mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan 
dengan tahun 2013 sebesar 100%, namun telah mencapai 110,53% dari target 
pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%. 

4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke Pusat 

Sesuai dengan struktur organisasi instansi vertikal, Perwakilan BPKP Provinsi 
Jambi merupakan unit kerja eselon II yang mempunyai kewajiban melakukan 
pertanggungjawaban atas kinerja kepada BPKP Pusat selaku unit kerja eselon I. 
Dalam mempertanggungjawabkan kinerja atas penetapkan kinerja, ada beberapa 
target laporan  yang dilakukan salah satunya adalah Pengawasan Lintas Sektoral. 
Laporan yang disampaikan ke unit eselon I, dalam bentuk Laporan Hasil 
Pengawasan Lintas Sektoral. 

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke Pusat” 
diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan 
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dengan target laporan dari pusat dengan target kinerja 86,25%. Dalam tahun 
2014, jumlah laporan yang dikirim ke Pusat adalah sebesar 95,67%, mengalami 
penurunan sebesar 4,3% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013, 
meskipun demikian, jika dibandingkan dengan targetnya, maka capaian IKU ini 
masih diatas target sebesar 110,92%. 

5. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang disampaikan ke 
Pusat 

IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan 
ke Pusat” diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat 
dibandingkan dengan target laporan dari pusat dengan target 85%. Dalam tahun 
2014, jumlah laporan yang dikirim ke Pusat adalah sebesar 107,5%, dan jika 
dibandingkan dengan targetnya, maka capaian IKU ini adalah sebesar 113,16%. 

6. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan 
Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders 

IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan 
Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk 
mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 68,00%. IKU ini diukur 
dengan menghitung persentase laporan pengawasan atas permintaan 
stakeholder disampaikan tepat waktu sesuai rencana penerbitan laporan (RPL) 
dalam KM4. 

Dalam tahun 2014, laporan pengawasan atas permintaan stakeholder 
disampaikan tepat waktu adalah sebanyak 34 laporan atau 109,67% dari jumlah 
penugasan pengawasan atas permintaan stakeholder yang diterima Perwakilan 
BPKP Provinsi Jambi. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 68,00%, maka 
capaian IKU tersebut adalah sebesar 161,28%. Realisasi IKU tahun 2014 lebih 
besar 9,67 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013.  
 

7. Persentase BUMD yang Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan 
Akuntansi 

Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 
Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib 
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri 
dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. 

Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada 
umumnya masih belum memadai, BPKP berperan aktif dalam pendampingan 
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penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi 
yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung 
pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD yang 
Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”. 

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapatkan 
pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh 
BUMD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.  

Dari jumlah BUMD yang terdapat di Provinsi Jambi adalah sebanyak 19 BUMD, 
namun dari kegiatan pendampingan penyelenggaraan akuntansi BUMD tahun 
2014 terhadap 5 BUMD yang mendapat pendampingan 26,32% atau sebesar 
32,9% dari target sebesar 80%.  

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar lebih kecil 7,01% jika dibandingkan dengan 
realisasi tahun 2013. Jika dibandingkan target akhir periode Renstra tahun 2014 
sebesar 93,33%. Realisasi capaian IKU tahun 2014 terhadap target tahun 2014 
baru mencapai 28,2%. 

 

  

 

 

 

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” 
memiliki IKU dominan yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil 
Pengawasan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4. Dikaitkan dengan Tabel 3.1, 
capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2014 telah tercapai karena telah melebihi target 
tahun 2014 sebesar 75%. 

Tabel 3.4 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 

No. Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014 
(%) 

2013 2014 

1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang 
ditindaklanjuti  

Persen 100 100 0 75 133,3 

2 Persentase hasil pengawasan BUN yang 
disampaikan ke Pusat  

Persen 100 100 0 86,25 115,9 

 

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

 

Sasaran Strategis 2: 
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 
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1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang 
ditindaklanjuti 
Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, Perwakilan 
BPKP Provinsi Jambi menetapkan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan 
dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi 
Penerimaan Negara dengan target 75%. Pengawasan atas penerimaan negara 
antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga 
penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi 
yang diharapkan. 

Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) 
dibandingkan jumlah rekomendasi/saran.  

Realisasi IKU ini adalah kegiatan verifikasi dan validasi piutang PNBP atas 
piutang negara uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dan monitoring 
piutang negara atas denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas/tilang. 

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2013, atau 
mencapai 133,3% dibandingkan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 
sebesar 75%.  
 

2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat  
Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan 
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan 
Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan 
kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi membentuk IKU berupa “ Persentase hasil 
pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”. 

Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirimkan 
atas pengawasan BUN ke Pusat dibandingkan target laporan atas pengawasan 
BUN dari pusat.  

Jumlah laporan atas pengawasan BUN yang dikirimkan ke Pusat adalah 
sebanyak 65 laporan atau 100% dari target dalam PKP2T.  Dibandingkan dengan 
targetnya sebesar 86,25%, maka capaian IKU tahun 2014 sebesar 115,94%. 

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2013, atau 
mencapai 115,94% dibandingkan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 
sebesar 86,25%.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib 
dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan 
dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar 
kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, 
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut 
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).   

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur 
dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan 
pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh 
stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 
BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan 
atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan 
berkelanjutan. 

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan 
akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP dalam hal ini 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi perlu mendorong pemerintah daerah untuk 
menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong 
BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.  

Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 60% Instansi Pemerintah Daerah 
(IPD) dan terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD” 
diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan IPD yang 
melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima dan 
BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik.  

Bersama IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan 
dengan tahun 2013 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. 

 

Sasaran Strategis 3: 
Terselenggaranya SPM pada 60% Instansi Pemerintah Daerah dan 
Terselenggaranya Good Governance pada 75% Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah 
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Tabel 3.5 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 2014 
Thd Target 
2014 (%) 2013 2014 

1 
Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan 
sesuai Standar Pelayanan Minimal  

Persen 100 100 0 60 166,67 

2 
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/asistensi GCG/KPI 

Persen 54,55 100 45,45 33 303,03 

3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 100,00 73,3 (26,7) 55 133,30 

 
Secara keseluruhan berdasarkan tabel 3.1, capaian rata-rata ketiga IKU, adalah 
201,00%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai 
berikut:  

1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan 
Minimal  
Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap 
Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi 
SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan 
jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. 
Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan 
SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 
50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern 
antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda 
yang dilaksanakan BPKP dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU “Persentase IPD yang 
melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”. IKU ini diukur 
dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam 
dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanannya. 

Dalam tahun 2014, IPD yang diaudit telah mencantumkan SPM ke dalam 
dokumen perencanaan atau capaian 100%. Capaian IKU ini mencapai 166,67%  
dari target IKU 2014 sebesar 60%.  

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2013, atau 
mencapai 166,67% dibandingkan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 
sebesar 60%. 
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2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI  
BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa 
manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, 
dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD.  

Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “Persentase 
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. IKU ini 
diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat 
sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibanding dengan target yang ada 
dalam PKP2T. 

Dalam tahun 2014, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat sosialisasi/ 
asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak sembilan BUMD atau sebesar 100% dari 
sembilan BUMD yang menjadi target dalam PKP2T. 

Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 33%, maka capaian IKU tersebut 
adalah sebesar 303,03%.  

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% mengalami kenaikan sebesar 45,55% 
dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 54,55%.  
 

3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja  
Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”, IKU ini 
diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibanding target 
dalam PKP2T terkait penugasan tersebut.  

Dalam tahun 2014, BUMD yang diaudit kinerja sebanyak 12 BUMD atau 100% 
dari target 12 penugasan yang ada dalam PKP2T, sehingga capaian kinerja IKU 
ini adalah sebesar 166,67% dari target sebesar 60%.  

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2013, Namun 
jika dibanding  target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 70,00%, 
capaiannya adalah 142,86%. 

 

 

 

 

 

Perpres Nomor 55 Tahun 2013 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka 
panjang 2013-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari 
Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.  

Sasaran Strategis 4: 
Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, 

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Menjadi 80% 
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Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah 
pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2013-2014 yaitu “Terwujudnya Tata 
Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan 
dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”.  

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:  
1) Pencegahan tindak pidana korupsi;  
2) Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 
3) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;  
4) Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 
5) Pendidikan dan Budaya Antikorupsi;  
6) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. 

Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP 
perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong 
penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan 
dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam 
melakukan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan Negara, serta 
sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi.  

Sasaran “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam 
Upaya Pencegahan” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung 
dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran 
strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan target 2014 
disajikan dalam Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014 
(%) 2013 2014 

1 
Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi   

Kel. 
Masy. 1 1 0 1 100 

2 
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD  berisiko 
fraud yang mendapatkan 
sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 

Instansi 5 6 1 2 300 

3 
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 

Instansi 0 0 0 2 0 

4 
Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim 
dan penyesuaian harga 

Persen 50 75 25 84 89,3 

5 
Persentase pelaksanaan audit investigasi/ 
PKKN/PKA 

Persen 98,28 94 (4,28) 85 110,59 

6 
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK 
oleh instansi berwenang 

Persen 0 33,6 33,63 50 67,3 
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Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 
3.1 terlihat bahwa tiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai lebih dari 
atau sama dengan 100%. Secara keseluruhan, dengan enam IKU lainnya, rata-rata 
capaian sasaran 111,19%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti 
Korupsi 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktik-praktik 
penyelenggaraan good governance, BPKP dalam hal ini Perwakilan BPKP Jambi 
menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik 
terhadap permasalahan korupsi. 
Keberhasilan IKU diukur dari jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan 
sosialisasi Program Anti Korupsi. 

Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) 
utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia 
pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan 
menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin 
tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan 
kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan membawa 
konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan 
pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, terutama di 
dunia pendidikan. 

Capaian IKU tahun 2014, sebanyak 1 kelompok masyarakat yang telah dilakukan 
sosialisasi, atau mencapai 100% dari target IKU Tapkin Tahun 2014. Realisasi IKU 
ini sama dengan tahun 2013. Jika dibanding target akhir periode Renstra tahun 
2014 sebanyak 2 kelompok masyarakat, capaian tahun 2014 baru mencapai 50%.  

2. IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/ 
asistensi/evaluasi FCP 

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan 
kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan 
dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance.  

Fraud Control Plan (FCP) merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara 
spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus 
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari 
atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur 
Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian 
Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, 



Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 

 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 
 

46 

Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar 
Perilaku dan Disiplin. 

IKU “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/ 
asistensi/evaluasi FCP” dalam upaya perbaikan penyelenggaraan manajemen 
organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan yang dilakukan 
oleh BPKP.  

Realisasi IKU atas Sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP adalah enam instansi 
atau 300% dari target IKU sebanyak dua instansi/BUMN/BUMD, dan 
meningkat sebanyak satu instansi  dibanding kegiatan tahun 2013. Jika 
dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini mencapai 
300% dari target sebanyak dua  instansi.  

3. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang 
Berpotensi  TPK 

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 
keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya 
pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk 
mengukur instansi/BUMN/BUMD yang mendapat kajian peraturan yang 
berpotensi TPK dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi membuat/mengoreksi 
kebijakan terkait dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian tersebut. 

Untuk merealisasikan IKU, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melaksanakan 
kegiatan kajian atas kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi 
KKN dan menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. 

Dalam tahun 2014 dan 2013 tidak ada kegiatan untuk merealisasikan IKU ini.  

4. Persentase Pelaksanaan Penugasan Kasus Hambatan Kelancaran 
Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga  

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, 
dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap 
peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 
keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi 
terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP, 
penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus 
dicapai. 

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim dan 
penyesuaian harga yang terbit dibandingkan dengan permintaan HKP, klaim 
dan eskalasi yang memenuhi syarat (diterbitkan ST). 
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Dalam tahun 2014, realisasi IKU sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target 
sebesar 84%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 59,52%.  

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 50% sama dengan realisasi IKU tahun 2013. 
Namun jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 
sebesar 84%, IKU ini baru mencapai 59,05%.  

Pemanfaatan hasil audit penyesuaian harga memberikan dampak yang nyata 
dan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara serta penyelamatan 
keuangan negara, dengan koreksi audit sebesar Rp8.412.101.612,4.  
 

5. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA 

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas 
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain 
dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN 
yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menjadi lengkap 
setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, 
“Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA” menjadi salah satu IKU 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian sasaran strategis. 

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit 
investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/ 
PKA dari instansi penegak hukum.  

Dalam tahun 2014, jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA sebanyak       
47 penugasan atau sebesar 94% dari permintaan audit investigasi/PKKN/PKA 
sebanyak 50 penugasan. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar  85%, maka 
capaian IKU ini adalah sebesar 110,59%.  

Realisasi IKU tahun 2014 dibanding dengan tahun 2013, mengalami penurunan 
sebesar 4,28%. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 
tahun 2014  IKU ini telah mencapai 110,59% dari target sebesar 85%. 
 

6. Persentase TL Hasil Audit Investigasi non TPK oleh instansi berwenang 
Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya 
kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 
untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari 
upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan 
dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara.  

Indikator kinerja utama berupa Jumlah TL atas temuan investigasi non TPK 
dibagi dengan jumlah temuan non TPK s.d tahun berjalan. Kinerja utama ini 
dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut non 
tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang 
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disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi yang disarankan sampai dengan tahun berjalan. 

Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 
dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus non TPK 
yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sampai dengan tahun 
berjalan. 

Realisasi IKU dari rekomendasi hasil audit investigatif non TPK yang 
ditindaklanjuti selama tahun 2014 sebesar 33,63% atau 67,3% jika dibandingkan 
dengan target IKU untuk tahun 2014. 

 

Sasaran Strategis 5 
Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah 

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing 
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 
PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP 
diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka 
mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU 
dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh 
K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 
Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan 
instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama dua IKU lainnya, 
realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan 
dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8. 
 

Tabel 3.8 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014  
 (%) 

2013 2014 

1 
Persentase Pemda yang menyelenggarakan 
SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

% 41,67 33,3 (8,37) 60 55,55 

2 
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi 
penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 
Tahun 2008 

Pemda 6 7 1 6 116,7 
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Dari tabel 3.8 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di 
Tabel 3.1 terlihat masih ada  IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 yang tidak 
tercapai , secara keseluruhan ketiga IKU, rata-rata capaian sasaran 86,12%.  

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

1. Persentase K/L/ Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. 
Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, 
maka IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 
60/2008” diukur dengan menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan 
keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 
dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan 
keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai 
sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan 
yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem 
pengendalian K/L/Pemda.  

Dalam tahun 2014, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP 
adalah sebanyak empat Pemda atau 33,33% dari 12 Pemda. Bila dibandingkan 
dengan targetnya sebesar 60%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 
55,55%. 

Pemda yang LKPD tahun 2013-nya mendapat opini WTP adalah  Pemerintah 
Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur. 

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 33,33% mengalami penurunan sebesar 8,37% 
dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 41,67%, (lima Pemda yang mendapat 
opini WTP) atau mencapai 55,55% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 
sebesar  60%. 
 

2. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP 
Nomor 60 Tahun 2008 

Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain 

penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan 

detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah sebagai acuan 

dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP.  

Realisasi IKU tahun 2014 sebanyak tujuh Pemda dilakukan asistensi 
penyelenggaraan SPIP, atau sebesar 116,7% dari target 2014. Capaian IKU 2014 
lebih besar dibanding capaian IKU tahun 2013, dan jika dibandingkan target 
tahun 2014 sebanyak enam Pemda IKU, capaian IKU tahun 2014 ini mencapai 
116,7%.  
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Sasaran Strategis 6: 
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten pada 80% Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat 
kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah 
(APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran 
pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan 
tersebut. 

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi 
dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang 
mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM 
yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat 
pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam 
lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu 
melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian 
tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program 
pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada 
dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen 
perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses 
pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan 
pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki 
pegawai.  

Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 
K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda” diindikasikan oleh 
satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan 
untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina 
JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP.  

 
Capaian  IKU sasaran strategis 6 disajikan pada tabel 3.9 
 

 
Tabel 3.9 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014 
(%) 

2013 2014 

1 
Persentase Pemda yang dilakukan 
asistensi penerapan JFA 

Persen 25,00 100,00 0 80 125,00 
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1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA  
Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh 
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi 
syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 
Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi 
melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. 

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang 
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang 
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau 
pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai 
konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh 
auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan 
untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi 
Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di 
lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP.  

Indikator kinerja sasaran ini diukur dengan persentase Pemda yang dilakukan 
asistensi penerapan JFA. 
Selama tahun 2014,  Pemda yang mendapat sosialisasi/asistensi JFA sebanyak     
tiga Pemda atau 100% dari target dalam Tapkin Tahun 2014, yaitu: 
- Sosialisasi Penerapan JFA pada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, 
- Sosialisasi Penerapan JFA pada Inspektorat Kabupaten Sarolangun, 
- Sosialisasi dan bimtek Penerapan JFA pada Inspektorat Kabupaten Merangin. 

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% lebih besar dari realisasi tahun 2013. 
Realisasi tahun 2014 mencapai 125% dari target 2014 sebesar 80%.  

 

Sasaran Strategis 7: 
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan 

Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai 
dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat 
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keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung 
dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring 
dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin 
dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang 
digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. 

Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai 
kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar 
yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja 
terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP 
terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI.  

Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan 
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan 
yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas 
pengelolaan keuangan. Bersama sebelas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis 
tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan target 2014 disajikan 
dalam Tabel 3.10. 

 
Tabel 3.10 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Kenaikan/ 
(Penurunan) 

Target 
Kinerja 

2014 

Capaian 
2014 Thd 

Target 2014 
(%) 

2013 2014 

1 
Persentase jumlah rencana penugasan 
pengawasan yang terealisasi 

Persen 96,88 96,9 0,02 90 107,7 

2 
Persentase kesesuaian laporan keuangan 
Perwakilan BPKP dengan SAP 

Persen 100 100 0 100 100 

3 
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan 
terhadap layanan  kepegawaian 

Likert 6,76 7,8 1,04 8 97,5 

4 
Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir 
dalam DIPA 

Persen 100 100 0 100 100 

5 
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas 
pencairan anggaran yang diajukan sesuai 
prosedur 

Likert 6,90 8,5 1,6 8,5 100 

6 
Persentase  permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 

Persen 100 100 0 75 133,33 

7 
Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP 
di media massa 

Persen 130 141,67 141,67 75 188,89 

8 Persentase pemanfaatan asset Persen 100 100 0 100 100 

9 
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan 
terhadap layanan sarpras 

Likert 6,41 8,1 1,69 8,3 97,59 

10 
Persentase tindak lanjut  rekomendasi hasil 
audit Inspektorat  

Persen 100 100 0 80 125 

11 
Jumlah masukan topik penelitian yang 
disampaikan ke puslitbangwas  

Persen 0 0 0 1 0,00 

12 
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi 
dan atau di-assessment tata kelola APIP 

Persen 16,67 100 83,33 60 166,67 

13 
Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas 
auditor bersertifikat 

Persen 0 0 0 8 0,00 
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Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 
3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 100%. 
Secara keseluruhan, dengan tiga belas IKU, rata-rata capaian sasaran 101,28%. 
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi 

IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” 
diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap 
rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan. 

Tabel 3.11 
Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rencana  

Penugasan Pengawasan yang Terealisasi 

Kelompok 
Penugasan 

Rencana 
Penugasan 

Realisasi 
Penugasan 

Capaian 
% 

Target 
2014 
(%) 

Capaian 
Sasaran 

(%) 
Assurance 179 171 95,50 90 106,10 
Consulting 208 204 98,08 90 108,98 

 387 375 96,90 90 107,70 

 
Selain itu, pada tahun 2014 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang 

direncanakan, baik penugasan atas perintah (mandatori) dari kedeputian terkait, 

maupun penugasan atas permintaan stakeholders sebanyak 173 penugasan atau 

31,57% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2014 sebanyak 548 penugasan. 

Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan 

rencana dan evaluasi, berupa: 

a. Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam 
rangka menyamakan persepsi dengan BPKP Pusat dan unit kerja BPKP lain, 
melakukan evaluasi atas capaian target PKP2T , hambatan dan langkah tindak 
untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. 

b. Penerapan manajemen kinerja di BPKP mengacu kepada Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
 

2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat 
kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap kesuaian 
penyajian laporan keuangan BPKP dengan SAP. IKU “Persentase Kesesuaian 
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP”dibuat untuk mengukur 
tingkat penilaian Inspektorat atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi 
Jambi.  
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Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan penilaian pada hasil review 
Inspektorat terhadap laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan 
standar nilai jika tidak ada catatan dinilai 100%, namun jika ada catatan dinilai 
dengan nilai 80%. 

Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan 
anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.  

Realisasi tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2013, dan sudah 
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.  

3. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kepegawaian 

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan 
berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan 
intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal 
tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata 
kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan 
SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, perlu terus diagendakan 
dan diberikan perhatian yang memadai terhadap peningkatan pengelolaan 
kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta 
penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang 
tercapainya hal-hal tersebut. 
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu 
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat 
terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei 
kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan 
persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan 
dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari 
seluruh bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.  

Target IKU “Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan 
organisasi” pada tahun 2014 adalah sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Capaian 
kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan 
pengelolaan kepegawaian dan organisasi, antara lain: (a) Pelayanan kenaikan 
pangkat pegawai, kenaikan jabatan, (b) Penandatanganan pakta integritas atau 
pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku pada setiap awal tahun untuk 
seluruh pegawai. 

Realisasi IKU ini dalam tahun 2014 adalah sebesar 7,8 dari skala Likert 1-10 atau 
mencapai  97,5%, dari target 2014 sebesar 8 dan mencapai 97,5% dari target akhir 
periode renstra tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala likert 1-10.  
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Capaian IKU tahun 2014 ini naik sebesar 1,04 jika dibandingkan dengan capaian 
tahun 2013.  

4. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA  

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan 
tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang 
menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda 
bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan 
persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung 
yang memadai/lengkap. 

Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak 
diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.  

DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tahun 2014, tidak ada yang diberi tanda 
bintang atau capaian 100%.  

5. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai 
Prosedur 

Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara 
keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci 
yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan 
pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang 
tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan 
akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja 
sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan 
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai 
dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 
anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk 
membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. 

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sebesar 8,5 dari skala likert 1-10 
atau mencapai 100% dari target sebesar 8,5 dari skala likert 1-10, atau mencapai 
100% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 8,50 dari skala Likert 1-
10. 
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Realisasi IKU Tahun 2014 untuk tingkat kepuasan pegawai ini naik 1,6 jika 
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 yang menandakan pegawai puas 
dengan layanan pencairan anggaran sesuai prosedur.  

6. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan 
Humas 

Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 
BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang 
tengah menghadapi gugatan hukum, melakukan kajian hukum atas peraturan 
perundang-undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan 
melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. 
Untuk itu, kinerja IKU bidang hukum BPKP diukur dengan menilai tingkat 
kepuasan pegawai/satuan kerja terhadap layanan pembinaan dan bantuan 
hukum. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan tersebut 
adalah “Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti biro 
Hukum dan Humas”. 

Tahun 2014, seluruh permintaan bantuan hukum sebanyak 2 kasus telah 
ditindaklanjuti, atau mencapai 100%, dan nilai sama dengan realisasi IKU Tahun 
2013. 

7. Jumlah Publikasi kegiatan perwakilan BPKP ke Media Massa 

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang 
terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang 
ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik 
terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menjadi salah satu alat ukur yang 
relevan dalam menilai kinerja BPKP.  

Kinerja IKU ini diukur dengan menghitung banyaknya berita tentang kegiatan 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang masuk dalam penberitaan media massa. 
Target Indikator Kinerja Utama “Jumlah Publikasi kegiatan perwakilan BPKP ke 
Media Massa”. 

Selama tahun 2014, jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi 
Jambi yang dimuat dimedia massa sebanyak 34 berita atau 141,67% dari target 
sebanyak 24 berita pada Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target akhir 
renstra tahun 2014 mencapai 141,67% dari target 24 berita. 

8. Persentase Pemanfaatan Asset  

IKU “Persentase Pemanfaatan Aset” merupakan indikator tambahan untuk 
mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100,00%. 
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Indeks Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur asset yang 
tidak dapat dimanfaatkan karena kondisi yang rusak. 

Dalam tahun 2014, capaian indeks efektivitas pengelolaan aset adalah 100% dari 
target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aset yang 
diadakan pada tahun 2014 telah didistribusikan dan dimanfaatkan pada tahun            
itu juga. 

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2013.  

9. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Pelayanan Sarpras 

Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui 
penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
BPKP.  

IKU “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Pelayanan Sarpras” 
merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan 
target sebesar 8,10 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi 
kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh 
unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. 

Berdasarkan hasil kuesioner atas persepsi penerima layanan tahun 2014, capaian 
IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 8,1 dari skala 
likert 1-10 atau 97,59% dari target sebesar 8,30. Jika dibandingkan dengan target 
akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 97,59% dari target 
sebesar 8,30.  

10. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat  

Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain 
bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan 
kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat 
merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan 
perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP.  

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat” 
merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target tahun 
2014 sebesar 77%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi 
Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan. 

Dalam tahun 2014, seluruh rekomendasi yang diberikan inspektorat telah 
ditindaklanjuti atau mencapai  100%, capaian kinerja tahun 2014 sebesar 125% 
dari target  tahun 2014 sebesar 80%. 
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11. Jumlah Masukan Topik Penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas  

IKU “Jumlah Masukan Topik Penelitian yang disampaikan ke Puslibangwas” 
merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target satu 
topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas.  

Selama tahun 2014, tidak ada topik penelitian yang disampaikan ke 
Puslitbangwas. Capaian tahun 2014 nihil. 

12. Jumlah Instansi APIP yang telah Disosialisasi dan atau di-assesment tata 
kelola APIP 

Tugas dan fungsi Instansi Pembina berdasarkan Permenpan Nomor 
PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya 
serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER-
1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, 
memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada 
manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. 

Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan 
intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan 
oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, 
evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna 
mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, 
serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya 
yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi 
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan 
dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil 
pengawasan. 

Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern 
semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM 
auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.  

IKU “Jumlah Instansi APIP yang telah Disosialisasi dan atau di-assesment tata 
kelola APIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 
dengan target sebesar 60,00%. IKU ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 
instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP. 

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% yaitu seluruh APIP di Provinsi Jambi 
telah disosialisasi dan atau di-assessment  tatakelola APIP atau mencapai 166,67% 
dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60%.  
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Instansi APIP yang di-assessment selama tahun 2014, yaitu: 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Inspektorat Kota 
Jambi 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten 
Bungo 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Pemerintah 
Kabupaten Merangin 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Pemerintah 
Kabupaten Muaro Jambi 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Pemerintah 
Kabupaten  Sarolangun 

- Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Kabupaten BatangHari 

- Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten Kerinci 

- Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Provinsi Jambi 

- Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten Bungo  

- Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Kota Sungai Penuh 

- Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur  

- Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Kabupaten Tebo 
 

13. Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat  

IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat” 
merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan target 
sebesar 7,50 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dengan pendekatan survey 
kepuasan pejabat struktural Pemda terhadap pejabat fungsional auditor (PFA) di 
lingkungan APIP Pemda.  

Tahun 2014, IKU ini tidak dapat dilakukan penilaian, karena tidak dilakukan 
survey/kuesioner yang ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di 
lingkungan instansi pemerintah daerah tentang manfaat pembinaan yang 
dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor 
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berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat 
meningkatkan mutu pengawasan. 

 

2.  REALISASI ANGGARAN 

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebesar Rp17.397.036.000,00 dengan realisasi 
bruto sebesar Rp16.857.937.000,00 dan realisasi netto sebesar 16.837.000.000,00 
atau 97,29% dari anggarannya. Rincian pemanfaatan anggaran per sasaran 
strategis adalah sebagai berikut: 

No. Sasaran Strategis 
Rencana 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL 
dan 95% LKPD 

    1.391.211.000 1.578.325.000 

2 Tercapainya Optimalisasi 
Penerimaan Negara sebesar 87,5% 

        437.059.000  255.477.000 

3 Terselenggaranya Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) pada 
60% Instansi Pemerintah Daerah 
(IPD) dan terselenggaranya Good 
Governance (GG) pada 75% 
BUMN/BUMD 

165.447.000 202.582.000 

4 Meningkatkan Kesadaran dan 
Keterlibatan K/L/Pemda, 
BUMN/BUMD dalam Upaya 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Menjadi 80% 

426.063.000        431.549.000  

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan 
SPIP di 70% K/L/Pemda 

       491.342.000        391.030.000 

6 Meningkatnya kapasitas aparat 
pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten 
pada 80% Pemda 

11.194.000 11.194.000 

7 Meningkatnya efektivitas 
perencanaan pengawasan sebesar 
90% dan kualitas pengelolaan 
keuangan sebesar 100% 

14.404.606.000 13.987.780.000 

JUMLAH 17.326.922.000 16.857.937.000 

 

Rincian lebih lanjut tentang anggaran dan realisasi tersebut dapat dilihat pada 
lampiran 1. 
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PENUTUP 

  
 

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain 

merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai 

sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan 

pertanggungjawaban, LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jambi merupakan 

sarana introspeksi diri bagi seluruh jajaran yang terlibat dalam pencapaian 

kinerja yang telah disajikan, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik 

yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam 

penyusunan rencana dimasa mendatang. 

Hasil yang telah diperoleh tentu tidak terlepas dari dukungan 

seluruh jajaran staf yang berada di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi 

Jambi yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tidak terlepas dari hambatan-

hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini 

diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas 

kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya 

hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, 

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah mempersiapkan strategi-strategi 

pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan 

tersebut dapat diminimalisir.  

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi disusun, dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

LL  

BAB 

IV 


