
 
 

 

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 merupakan 

Laporan Kinerja awal periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

2015-2019 (masa transisi), yang hanya menyajikan capaian kinerja sasaran program 

yang merupakan outcome dari target output yang telah ditetapkan di dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja dan revisi RKA/KL Tahun 2015. 

A. Capaian Kinerja organisasi 

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ini disusun 

berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan 

menggunakan Sistem Aplikasi New IPMS dan Aplikasi SIM-HP. Sedangkan format 

telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat diukur dengan merata-

ratakan pencapaian keberhasilan Program yang diwakili oleh masing-masing 

indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja tahun 2015 

yang dititikberatkan pada indikator outcome dari kegiatan di dalam masing-masing 

program yang dilaksanakan tahun 2015. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang kemudian direvisi dengan adanya 

revisi RKA/KL berisikan 22 indikator sasaran program yang harus dicapai oleh 5 unit 

eselon III. Capaian kinerja rata-rata yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 91,69% dengan kategori “Sangat 

Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut: 

Rata-rata Capaian Kinerja Program 

No Uraian Program 
Rata-rata Capaian 

Kinerja (%) 

1. Program pengawasan intern akuntabilitas 

keuangan negara dan pembangunan nasional 

serta pembinaan penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pemerintah 

85,61 
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2. Program dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya 

97,77 

Rata-rata capaian Program Stategis 91,69 

Uraian masing-masing capaian indikator sasaran program adalah sebagai berikut : 

1) Capaian sasaran Program “Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah” dengan rata-rata sebesar 85,61% dengan kategori “Sangat 

Berhasil”. Keberhasilan ini didukung oleh 3 (tiga) kelompok besar indikator yaitu 

: 

a. Capaian Kinerja Indikator Rekomendasi Hasil pengawasan yang diwakili 10 

indikator kinerja dengan total indikator sebanyak 15 indikator keberhasilan 

dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 87,02% termasuk kategori “Sangat 

Berhasil”. 

b. Capaian Kinerja Indikator Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 

Pemerintah Daerah sebesar 100% termasuk kategori “Sangat Berhasil”. 

c. Capaian Kinerja Indikator Persentase APIP yang berada Level 2 IACM sebesar 

50,00% termasuk kategori “Tidak Berhasil”. 

Belum optimalnya kinerja indikator sasaran program tersebut disebabkan kondisi 

sebagai berikut : 

a. Masih rendahnya level IA-CM pada APIP di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

b. Tidak dapat dilaksanakan 3 (tiga) penugasan pengawasan yang menghasilkan 3 

(tiga) rekomendasi yaitu Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi 

Kementerian dan Lembaga sebanyak 1 (satu) rekomendasi  dan Rekomendasi 

Perbaikan Kelancaran Pembangunan sebanyak 2 (dua) rekomendasi. 

c. Rekomendasi strategis belum seluruhnya ditindak lanjuti pada tahun 2015. 

2) Capaian sasaran Program “Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya” dengan rata-rata sebesar 97,77% dengan kategori “Sangat Berhasil”. 

Keberhasilan ini didukung oleh 5 (lima)  indikator yaitu : 

a. Capaian kinerja indikator persentase jumlah rencana penugasan pengawasan 

yang terealisasi sebesar 97,67% termasuk kategori “Sangat Berhasil”. 

b. Capaian kinerja indikator persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebesar 

99,84% termasuk kategori “Sangat Berhasil”. 

c. Capaian kinerja indikator persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 

layanan  kepegawaian sebesar 96,13% termasuk kategori “Sangat Berhasil”. 

d. Capaian kinerja indikator persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas 

pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur sebesar 99,87% termasuk 

kategori “Sangat Berhasil”. 
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e. Capaian kinerja indikator persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 

layanan umum perkantoran sebesar 95,33% termasuk kategori “Sangat 

Berhasil”. 

 

B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja 

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal 

dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan 

upaya-upaya kegiatan assurance dan consultancy. Selain itu perlu juga diambil 

langkah-langkah perbaikan penugasan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat 

terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP 

sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Barat dengan melaksanakan upaya-upaya konkrit sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP 

Sentris”, penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, 

komprehensif, berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan 

organisasi (Goals Congcruence).  

2. Peningkatan opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D 

serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah 

Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.  

b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu 

laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 

c. Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). 

d. Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah. 

e. Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, manajemen aset, 

asistensi penyusunan laporan keuangan maupun Good Corporate Governance 

(GCG). 

f. Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian 

penyelenggaraan risk management, control,  dan governance process dengan 

kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma 

yang diberlakukan untuk praktik yang sehat. 

3. Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas NAWACITA lebih diarahkan kepada 

pencapaian target kinerja NAWACITA khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, 

dan untuk pengembangan kawasan perbatasan akan dilakukan monitoring dan 

evaluasi lanjutan untuk memastikan semua program prioritas pemerintah pusat 

dapat berjalan dengan baik sebagai upaya tindak lanjut evaluasi yang 

dilaksanakan tahun 2015. 

4. Peningkatan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance) 
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dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 

b. Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada 

BUMN/BUMD serta BLUD  melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem 

pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan 

penerapan GCG. 

5. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan 

kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 

dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Pre-emptif dan Preventif pada implementasi Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) serta  sistem pencegahan KKN (Fraud Control Plan) di semua 

SKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

b. Peningkatan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan 

permintaan audit investigasi mapun PKKN. 

c. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat yang dapat dimanfaatkan stakeholders sesuai dengan mandat 

yang ada, diantaranya dengan produk SIMDA, ekskalasi harga, FCP, GCG, SIA 

BLUD, SIA PDAM, Billing System PDAM serta aplikasi SIM-HP. 

d. Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah 

di Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 

dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga 

seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat dapat ditingkatkan level Internal Audit Capability Model(IACM). 

7. Survey kebutuhan stakeholders agar dapat disinkronkan dengan PKP2T. 

8. Pembentukan klinik BLUD dan PDAM di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat. 

9. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

melalui PPM, workshop dan diklat. 

10. Peningkatan efektivitas internal quality assurance melalui FGD hasil pengawasan. 
 


