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erwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan serangkaian progam dan 

kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dari Rencana Kinerja Tahun 2013. Rencana 

Kinerja Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014 yang secara simultan dengan Rencana Strategis Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014 memberikan arah dan fokus bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Tahun 2013 merupakan pelaporan kinerja bagi pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memenuhi visinya: “Auditor Presiden yang Responsif, 

Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas 

di Kalimantan Barat”. 

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mengacu pada Renstra BPKP 

Pusat dengan melaksanakan satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas 

Keuangan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Program ini menghasilkan pelayanan kepada pihak eksternal. Sedangkan untuk pelayanan internal 

dilaksanakan melalui program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis-Lainnya BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 

BPKP. Pencapaian kinerja sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 dan dokumen 

Penetapan Kinerja (Tapkin), dilakukan melalui tiga strategi pengawasan pre-emptif, preventif, dan 

represif yang dilaksanakan melalui kegiatan assurance (audit) dan consulting (non audit).  

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawabkan keberhasilan maupun 

kegagalan atas rencana kinerja BPKP Kalbar tahun 2013. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran, kegagalan akan menjadi tantangan bagi BPKP Kalbar dalam 

proses pembelajaran, melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dengan penguatan proses 

internal. Peningkatan kapasitas SDM  dengan pengayaan kompetensi, dan pengelolaan sumber 

daya secara efektif menjadi upaya untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. 

Perbaikan kinerja tersebut, pada perspektif stakeholders, dapat dilihat sebagai upaya untuk  

menambah nilai manfaat atas hasil pengawasan BPKP, sehingga capaian kinerja BPKP Kalbar akan 

sejalan dengan harapan dari para stakeholders.  

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja 

yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan BPKP (SIM MonevRKT). Sedangkan format dan 

substansi LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 telah menyesuaikan 
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dengan aturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat diukur dengan merata-ratakan seluruh 

pencapaian sasaran program yang dikelompokkan 3 (tiga) program yaitu 1 (satu) program teknis 

dan 2 (dua) program generik. Pengukuran capaian indikator kinerja utama (outcome) secara 

keseluruhan tidak dilakukan pembobotan, sehingga pengukuran ini dianggap lebih terbebas dari 

distorsi aritmatis. Indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis, dianggap 

mempunyai kontribusi yang sama dalam pencapaian sasaran program. Asumsi ini mendasari 

asumsi berikutnya bahwa capaian  kinerja outcome bisa melebihi 100%.  

Rencana kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 berisikan  3 program 

utama,  8 sasaran strategis  dengan 38 indikator kinerja utama (IKU). Keberhasilan capaian kinerja 

di atas diukur dengan dua indikator yaitu keberhasilan sasaran strategis diukur dengan indikator 

kinerja utama dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja output. Dalam tahun 

2013 capaian kinerja BPKP Kalbar  “memuaskan” dengan rata-rata capaian sebesar 100,14%.  

Keberhasilan ini sejalan dengan harapan para mitra seperti ditunjukkan pada  jawaban kuesioner 

kepuasan mitra yang telah dilakukan BPKP Kalbar. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan angka 

rata-rata atas proses, outcome, dan nilai-nilai (image) pelaksanaan pengawasan BPKP Kalbar 

sebesar 3,27 pada 4 skala likert atau dengan nilai absolut 81,75. Hal ini berarti bahwa kinerja BPKP 

Kalbar tahun 2013 telah sejalan dengan harapan stakeholders.   

Keberhasilan tersebut tentunya tidak lantas membuat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

berpuas diri. Perkembangan tatanan pemerintahan dan tantangan ke depan akan semakin 

komplek dan sulit. Oleh karena itu peningkatan sinergi dan komunikasi dengan Pemda dan para 

stakeholders, menjadi kunci bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat lebih berperan dalam 

peningkatan kualitas akuntabilitas  keuangan di daerah.  

Harapan kami,  Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang 

objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Barat serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan 

peran BPKP di daerah untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Hasil penilaian kinerja sasaran strategis dan IKU Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2013 

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja “memuaskan” 

dengan rata-rata capaian sebesar 100,14%. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

aporan Akuntabilitas Kinerja BPKP tahun 2013 merupakan pertanggungjawaban atas 

rencana kinerja/penetapan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 

2013. Rencana kinerja tersebut merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategis 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 2010-2014. Sejalan dengan mandat baru BPKP dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), cakupan tugas BPKP semakin luas diantaranya meliputi 

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. 

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mempertanggungjawabkan kinerja sasaran 

strategis dan kegiatan dengan ukuran kinerja hasil (outcome) untuk sasaran strategis dan ukuran 

kinerja keluaran (output) untuk kegiatan. Dalam tahun 2013, telah ditetapkan 8 sasaran strategis 

dengan 38 indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi pada 3 program. Hasil penilaian kinerja 

sasaran strategis dan IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2013 

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja “memuaskan” dengan rata-rata capaian sebesar 

100,14%. 

Kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat dan hasilnya tercermin dari keberhasilan yang dicapai, melalui 3 program 

sebagai berikut: 

 

A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 

L 



Penyelenggaraan SPIP 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berkontribusi dalam mendukung tercapainya 

program-program Pemerintah melalui kegiatan-kegiatan sebagaai berikut: 

1. Melakukan reviu dan pendampingan atas penyusunan laporan keuangan baik instansi 

pusat maupun daerah, sehingga hasil nyata telah dirasakan adalah meningkatnya opini 

atas LKKL dan LKPD.  

2. Berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 dan Nomor 9 Tahun 2011, telah 

berhasil ditingkatkan kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini 

minimal WDP pada 15 Pemda pada tahun 2013 atau mencapai 100% dari 15 Pemda yang 

ada. Diantara 15 Pemda tersebut, empat diantaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) yaitu, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan 

Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemda dengan mendorong 

ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP dan dibentuknya 

Satgas Penyelenggaraan SPIP. 

4. Peningkatan peran consulting dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara dan peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, melalui kegiatan-

kegiatan: 

5. Melakukan berbagai konsultasi/asistensi/bimbingan teknis penyusunan laporan 

keuangan, reviu laporan keuangan, inventarisasi, dan pengembangan SIMDA. 

6. Pendampingan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada 

BUMN/BUMD/RSUD serta memberikan asistensi kepada RSUD untuk menerapkan PPK 

BLUD sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang  Rumah Sakit.  

7. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) melalui berbagai 

kegiatan seperti sosialiasi program anti korupsi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis 

Fraud Control Plan, audit investigatif kasus berindikasi TPK, bantuan perhitungan kerugian 

keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli dalam sidang perkara TPK. 

 

 

 

 

 

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

Keberhasilan pencapaian program teknis Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 



dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP merefleksikan manfaat hasil-hasil pengawasan BPKP 

pada perspektif stakeholders. Hasil ini sejalan dengan harapan para mitra seperti ditunjukkan 

pada jawaban kuesioner kepuasan mitra yang telah dilakukan BPKP Kalbar. Hasil kuesioner 

menunjukkan angka rata-rata atas proses, outcome, dan nilai-nilai (image) pelaksanaan 

pengawasan BPKP Kalbar  sebesar 3,22 pada 4 skala likert. Angka 3,22 jika dinilai secara 

absolut adalah 81,75 yang berarti bahwa persepsi stakeholders terhadap peran pengawasan 

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah “baik”. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa keberhasilan kinerja BPKP Kalbar tahun 2013 telah sejalan dengan harapan 

stakeholders.   

Namun demikian, keberhasilan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan 

pelaksanaan program/kegiatan pendukung pengawasan yang berada pada perspektif proses 

internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Dilihat dari perspektif proses internal, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah 

menunjukkan kinerja memuaskan. Salah satu indikator yang dapat menjadi barometer 

keberhasilan tersebut adalah terealisasikannya rencana penugasan tahun 2013 sebesar 110,77% 

dari target 85%. Demikian juga pencapaian rencana penganggaran yang dapat direalisasikan 

sebesar 99,25%, menunjukkan bahwa optimalisasi anggaran telah dilakukan dengan baik untuk 

pembiayaan seluruh kegiatan pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh komponen 

sumber daya dan dana telah secara efektif dikelola dan diberdayakan untuk pencapaian 

keberhasilan kinerja dari tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. 

Dukungan SDM menjadi kunci sukses tercapainya kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Barat. Oleh karena itu pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, peningkatan kapasitas 

dan kompetensi pegawai menjadi prioritas utama organisasi.  

Selain itu pelayanan kepegawaian tahun 2013 telah dinilai berhasil dengan capaian yang sangat 

baik atas indikator tingkat persepsi kepuasan pegawai terhadap pelayanan pengelolaan 

kepegawaian. Sedangkan dari sisi pembinaan administrasi, pengelolaan sarana dan prasarana 

telah menunjukkan kinerja memuaskan dengan tercapainya indeks efektifitas pengelolaan 

aset. 

 

 

 

 

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP 

Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP telah mencapai 



target, yang ditunjukkan dengan tingkat kepuasan penerima layanan sebesar 7,35 skala likert 

atau 95% dari target yang ditetapkan sebesar 7,7 skala likert. 

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut menyerap dana sebesar 

Rp12.299.231.468,00 atau sebesar 99,25% dari anggaran sebesar Rp12.392.390.000,00 dan 

menggunakan sumber daya manusia sebanyak 27.019 Orang Hari (OH) dari rencana sebanyak 

21.142 OH atau mencapai 127,80%. 

 

D. Upaya Dalam Rangka Peningkatan Kinerja 

Laporan akuntabilitas kinerja selain melaporkan keberhasilan pencapaian program, juga 

menjadi media evaluasi untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Secara kinerja 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah memperoleh capaian yang memuaskan dan 

sejalan dengan harapan stakeholders, namun keberhasilan justru menjadi modal awal bagi 

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan yang 

senantiasa akan ditempuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka 

peningkatan kinerja adalah: 

1. Peningkatan sinergi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah tentang peran dan 

kewenangan BPKP yang lebih bersifat konsultatif. Sinergi pengawasan juga perlu 

ditingkatkan dengan Badan Pengawas Daerah terkait dengan peraturan  mengenai 

pengawasan di daerah antara lain PP Nomor 20 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 74 Tahun 

2001.  

2. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan penerimaan 

negara/daerah, serta kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. 

3. Pembinaan pada BUMN/BUMD melalui kegiatan evaluasi/pengembangan sistem 

pengelolaan dan bimbingan teknis/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan 

penerapan GCG maupun KPI.  

4. Penyebarluasan informasi tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Barat melalui media informasi yang terkait dengan layanan produk 

BPKP. 

5. Peningkatan komunikasi dengan instansi penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan 

terkait dengan permintaan audit investigasi maupun audit PKKN. 



  

“Melaksanakan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

serta Penyelenggaraan Akuntabilitas di Daerah Sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” 
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A. Sejarah Singkat Organisasi 

Sejarah BPKP tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang terbentuknya lembaga 
pengawasan. Lembaga pengawasan yang pertama kali berdiri adalah Djawatan Akuntan 
Negara (DAN)-Regering Accountantsdienst berdasarkan Besluit Nomor 44 tanggal 
31 Oktober 1936. Setelah masa kemerdekaan, terbit Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
1961 tentang Instruksi Bagi Kepala DAN, yang memuat tentang kedudukan DAN,-dari 
yang semula dibawah Treasury Jenderal, ditingkatkan menjadi langsung dibawah Menteri 
Keuangan. 

Pada tahun 1966, DAN berubah menjadi Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara 
(DDPKN/DJPKN) Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 239 
Tahun 1966. Pada tahun 1983, DJPKN ditransformasi menjadi Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 
1983.  Selanjutnya, dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPKP 
merupakan salah satu LPND yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan. 

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran 
Negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, 
tugas Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan Negara dilakukan oleh 
DJPKN. 



Dengan diterbitkan keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. 
DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah Lembaga Pemerintahan Non Departemen 
(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
Salah satu pertimbangan dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 
tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat 
melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit 
organisasi pemerintahan yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 
31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur 
organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga 
pemerintahan yang ada. 

 

B. Tugas, Fungsi dan Peran 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian integral dari BPKP 
tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00.286/K/2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepala 
BPKP Nomor KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Okotober 2002 mempunyai tugas 
pokok: 

 

“Melaksanakan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Penyelenggaraan 
Akuntabilitas di Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”. 

 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Perwakilan BPKP adalah: 

1.  Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan. 

2.  Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan 
pengurusan barang milik/kekayaan negara. 

3.  Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah. 

4.  Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis 
dan/atau lintas Departemen/Lembaga/Wilayah. 

5.  Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 

6.  Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. 

7.  Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, pertamina, cabang usaha 



pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang 
didalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang 
diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8.  Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan akuntabilitas 
kinerja pada badan usaha milik negara, pertamina, cabang usaha pertamina, kontrak 
bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9.  Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha 
milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan 
pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan 
pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah 
lainnya. 

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian 
mutu pengawasan. 

11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. 

Sebagai bagian yang integral dari BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 
sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Dengan memperhatikan kewenangan BPKP sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 
06.00.00-080/K/2001 pasal 4, fungsi pengawasan BPKP mencakup: 

1. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan; dan 

2. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Fungsi pengawasan BPKP tersebut, jika dikaitkan dengan fungsi Perwakilan BPKP pada 
pasal 3 keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001, PP 60/2008, 
dan peran auditor internal, maka peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 
adalah sebagai berikut: 

1. Quality assurer bagi pengawalan RPJMD dalam konteks RPJMN. 

2. Mitra kerja eksekutif dalam memperbaiki efektivitas manajemen risiko dan tata kelola 
(governance) melalui pembangunan sistem pengendalian intern yang efektif. 



3. Promotor bagi pewujudan sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan 
peningkatan kapasitas APIP. 

Penyelenggaraan peran di atas, menekankan efektivitas dan efisiensi sebagai dasar 
pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, disusun 
strategi dalam model Balanced Score Card (BSC) yang memuat rumusan dan jaringan 
kinerja yang hendak dicapai. Model tersebut dilandasi oleh pemahaman dan 
pengembangan tentang peningkatan modal SDM (kompetensi), perbaikan modal 
organisasi (iklim kerja dan manajerial) dan peningkatan modal informasi. Melalui proses 
internal akan terwujud kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola 
kemitraan yang efektif dengan stakeholders, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap 
kebijakan dan aturan. 

Stakeholders Perwakilan BPKP terdiri dari stakeholders internal, serta  eksternal yaitu 
Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), masyarakat (beneficiaries), 
pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas 
profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Bawas, Polri, Jaksa, dan 
KPK). 

Pada perspektif stakeholders, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan 
BPKP harus menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat  dan tepat waktu bagi 
stakeholder dan mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. 

 

C. 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 dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana jangka 
menengah pemerintah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun 
Rencana Strategis (Renstra) 2010–2014 sebagai penjabaran atas Renstra BPKP 2010–
2014. Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 
2010–2014 berikut target output dan outcome yang akan dicapai. 

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat periode 2010–2014 telah mengalami 
perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan 
oleh Bappenas dan adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 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 pemerintahan menjadi 
semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan.   

Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP melalui 
paradigma baru sebagai Auditor Presiden dengan menunjukkan kinerja  BPKP yang nyata 
dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 
Strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah: 

 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 yang menjalankan amanah rakyat. 

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali market BPKP. BPKP 
memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai shareholders utama 
dan stakeholders birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi 
pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja 
BPKP dan membutuhkan BPKP.  

 Market Differences  

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali market BPKP. BPKP 
memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai shareholders utama 
dan stakeholders birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi 
pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja 
BPKP dan membutuhkan BPKP. 

 Methodology Differences 

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

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 

BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut: 

 Pre-emptif 

Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan 



untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. 
Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 

 Preventif 

Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultansi 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 meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 

 Represif 

Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan 
kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan 
hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya 
kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. 

Tiga strategi tersebut kemudian diefektifkan pada dua peran yaitu assurance dan 
consultancy. Peran assurance selanjutnya dispesifikkan lagi menjadi quality assurance.  

Peran assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reviu. Peran ini meminta 
para auditor intern untuk memberikan pendapatnya tentang kesesuaian penyelenggaraan 
risk management, control,  dan governance process dengan kualitas yang digariskan 
dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik 
dimaksud.  

Consulting dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan 
sistem. Pada peran consulting BPKP mempunyai keunggulan untuk meningkatkan tata 
kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi-instansi pemerintah baik 
di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa BPKP 
dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya, antara lain sistem akuntansi, 
asistensi penyusunan laporan keuangan maupun Good Corporate Governance (GCG). 

Peran BPKP tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya dua Instruksi Presiden 
(Inpres), yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas 
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Kedua inpres tersebut sangat 
strategis dalam mengukuhkan peran dan partisipasi BPKP untuk meningkatkan kualitas 
akuntabilitas keuangan negara melalui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sekaligus pencegahan dan pemberantasan KKN. 

E. Struktur Organisasi 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari satu Kepala Perwakilan, 1 Kepala 
Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 



Tugas masing-masing bagian/bidang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKP 
Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP 
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 
Oktober 2002, adalah: 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program 
pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, 
rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan. 

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan 
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan 
penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. 

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana, program, dan  pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah 
serta  pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil 
pengawasan. 

Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, 
dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance 
dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, pertamina, cabang usaha 
pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di 
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas 
permintaan daerah serta evaluasi hasil pengawasan. 

Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan 
pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan 
usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan 
pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian 
bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



 

 

 

 

F. Sistematika Penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)  Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2012 melaporkan pencapaian kinerja  selama tahun 2013. Capaian kinerja  2013  
diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2013 sebagai tolok ukur 
keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra BPKP 
2010–2014. Berikut sistematika  Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2013. 
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1. PERNYATAAN VISI 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat merupakan unit kerja eselon II BPKP 
dimana dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis 
BPKP 2010-2014. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan secara sistematis dan 
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 
atau yang mungkin timbul. 

Perubahan paradigma, dari paradigma lama yaitu BPKP yang hanya sekedar watchdog 
menuju ke paradigma baru, yaitu menjadi  Auditor Presiden yang mampu memberikan 
pengawalan terhadap target-target pembangunan nasional yang tertuang dalam 
RPJMN/D dan RKP/RKPD, tidak terlepas dari pengaruh pelaksanaan otonomi daerah 
yang diikuti dengan pemberian kewenangan pengawasan kepada daerah yang 
bersangkutan. 

Selain itu, terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern              
Pemerintah (SPIP), memberikan mandat baru kepada BPKP menjadi Pembina SPIP 
bagi seluruh Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Tanggung jawab sebagai 
Pembina SPIP merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Barat. Untuk  mencapai hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Barat menetapkan Visi: 

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

Kalimantan Barat” 

Auditor Presiden memiliki makna bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

RENCANA STRATEGIS 



merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang  mumpuni dan dipercaya oleh Presiden 
untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat. 
Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang bersifat 
strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. 

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan). Sebagai Auditor Presiden 
yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP 
tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh  pemerintah dan segera 
memberikan masukan kepada pengambil kebijakan. 

Interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari tahapan  sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. 
Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang 
menjadi proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari 
sisi BPKP (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa 
BPKP memperhatikan dan mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders. 

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

Kepercayaan terhadap kinerja BPKP terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk 
melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP. 

Akuntabilitas Keuangan Negara yaitu pertanggungjawaban atas 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, 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. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan 
dana dan proses  pengelolaannya, namun yang terpenting adalah pertanggungjawaban 
kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara. 

Berkualitas berarti pertanggungjawaban 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 kekuasaan pengelolaan 



keuangan Negara. 

 

2. PERNYATAAN MISI 

Dalam rangka mencapai visi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 
4(empat) misi, yaitu: 

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang 
Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN di Kalimantan Barat. 

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Barat dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara 
di Wilayah Kalimantan Barat. 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. Dalam 
misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Barat, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam  
bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam 
bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, dan pengembangan 
sistem. 

2. Membina Secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
Kalimantan Barat. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan 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. 

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai 
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, 
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan 
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman 
pada SPIP seperti diatur dalam PP tersebut.  

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan  bupati/walikota 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 
Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Selain itu, untuk memperkuat efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan 



penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh 
instansi pemerintah ini  diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP 
Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak  terlepas dari 
posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu 
Presiden untuk  memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Dalam 
mengemban misi ini, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 
kegiatan pembinaan SPIP yang mencakup: 

1. Sosialisasi SPIP; 

2. Pendidikan dan pelatihan SPIP; 

3. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 

4. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir c merupakan rangkaian kegiatan 
dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. 
Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini. Sedangkan 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. Pada prinsipnya misi kedua lebih 
menekankan kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah. 

3. Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 
Kompeten di Kalimantan Barat. 

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. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden perwujudan 
pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat 
mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan 
berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 

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.  

Peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan kapasitas 
APIP (termasuk BPKP) baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan 
prosedur mencakup: 



 Pembinaan kompetensi APIP dengan  pendidikan dan pelatihan auditor di 
wilayah Kalimantan Barat (pasal 59 ayat 1 huruf e PP Nomor 60 Tahun 
2008); 

 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor di wilayah 
Kalimantan Barat (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008); 

 Pengembangan Kapasitas Internal BPKP;  

 Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP; 

 Pendukung/fasilitasi pengawasan; dan   

 Sinergi dengan APIP lain. 

4. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi 
Presiden/Pemerintah di Kalimantan Barat 

Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam 
membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang 
efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability 
Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) 
bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan 
keuangan negara, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin 
real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang 
implementasi Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh 
informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat 
melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi 
dengan rencana pada saat tertentu. 

 

3. TUJUAN STRATEGIS 

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan 
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau 
implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 
waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, BPKP 
mengadopsi konsep Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa modifikasi 
disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Dengan menggunakan pendekatan 
strategi berimbang (balanced score card), maka tujuan-tujuan utama dari perspektif 
manfaat bagi pihak stakeholder utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa 
diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses 
internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. 

Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 



 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara; 

 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik; 

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

 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; 

 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 
kompeten; dan 

 Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi 
Presiden/Pemerintah. 

 

4. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program merupakan kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Program BPKP merupakan bagian integral dalam proses perencanaan 
strategis BPKP. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada 
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Untuk setiap program 
ditetapkan satu atau beberapa indikator hasil program beserta target-targetnya untuk 
mengukur tingkat keberhasilan. 

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Kegiatan merupakan 
aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai program 
dan tujuan organisasi. Penentuan kegiatan dalam suatu program berdasarkan keterkaitan 
logis bahwa keberhasilan kegiatan akan mendukung tercapainya program.  

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra BPKP 2010–2014 mengacu pada 
kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010–
2014. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh K/L. Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan 
Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit 
Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program 
generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada 
kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik 
merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan 
aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). 

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, 
Renstra BPKP 2010–2014 berisi 3 program sebagai berikut: 



PROGRAM TEKNIS 

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

PROGRAM GENERIK 

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

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. 

Dari ketiga program tersebut selanjutnya  disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan 
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat  eselon 
2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.  

Kegiatan-kegiatan teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan  
pelaksanaan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Kegiatan-kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya dilaksanakan melalui subkegiatan 
sebagai berikut:  

1) Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral; 

2) Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara; 

3) Pengawasan atas penugasan Presiden; 

4) Pengawasan atas permintaan stakeholders; 

5) Pengawasan penerimaan negara; 

6) Pengawasan PHLN; 

7) Assessment, evaluasi GCG, KPI, MR; 

8) Pengawasan investigatif; 

9)  Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan; 

10)Sosialisasi SPIP; 

11)Diklat SPIP; dan 

12)Bimbingan Teknis SPIP; 

Sedangkan kegiatan-kegiatan generik adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya-BPKP, yang terdiri dari: 



a. Penyusunan rencana dan pelaporan; 

b. Pengelolaan kepegawaian; 

c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah; 

d. Pembinaan administrasi, pengelolaan perlengkapan, serta pembayaran 
gaji/tunjangan; dan 

e. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP. 

2) Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Negara-BPKP adalah pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Barat.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat 
bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang 
ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota  

organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang 
dilakukan. 

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output. Sedangkan indikator kinerja 
program diukur dengan indikator hasil (outcome) yang pada umumnya dikaitkan dengan 
capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai 
kontribusi terbesar untuk pencapaian program. 

Indikator kinerja input terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan pemakaian sumber 
daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator 
kinerja output berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, antara lain 
jumlah laporan, jumlah peserta, jumlah sertifikat yang terbit, dan jumlah kegiatan.  Indikator 
kinerja outcome merupakan hasil atau manfaat dari output.  

Sesuai Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja, indikator hasil program tahun 2013 terdiri 
atas 38 indikator outcome yang digunakan mengukur tercapainya 8 sasaran strategis.  

P 

PERJANJIAN KINERJA 

 



Tabel 2.1 
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target 
Meningkatkan Kualitas 95% 
Laporan Keuangan 
Kementerian Lembaga 
(LKKL) dan 95% Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) 
 

Persentase IPP yang mendapat 
pendampingan penyusunan Laporan 
Keuangan 

% 100 

Persentase IPD yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP 

% 90 

Persentase jumlah Laporan Keuangan 
Proyek PHLN yang Memperoleh opini 
dukungan Wajar 

% 85 

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral 
yang disampaikan ke Pusat  

% 100 

Persentase hasil pengawasan atas 
permintaan presiden yang disampaikan ke 
Pusat 

% 100 

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

% 100 

BUMD di Provinsi Kalimantan Barat yang 
laporan keuangannya memperoleh opini 
minimal WDP  

% 80 

Tercapainya Optimalisasi 
Penerimaan Negara  
Sebesar 87,50%   
  
 

Persentase Peningkatan Penerimaan Negara 
dari Hasil Pengawasan 

% 4 

Persentase Hasil  Pengawasan BUN yang 
Disampaikan ke Pusat 

% 100 

Persentase Penghematan Biaya (Cost 
Saving) Dibandingkan dengan Nilai yang 
Diaudit 

% 2 

Terselenggaranya     
Standar Pelayanan    
Minimal pada 60%      
Instansi Pemerintah 
Daerah dan                                     
Terselenggaranya Good 
Governance pada 75% 
BUMN/BUMD 

Persentase IPD yang Melaksanakan 
Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan 
Minimal 

IPD 12 

Persentase BUMN/D/BLU/D yang 
Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG /KPI 

% 75 

Persentase BUMD yang Dilakukan Audit 
Kinerja 

% 100 

Meningkatnya Kesadaran Persentase Pemahaman dan Kepedulian % 78 



dan Keterlibatan 
Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, 
BUMN/BUMD Dalam Upaya 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 
Menjadi 80% 

atas Permasalahan Korupsi 

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko Fraud yang 
Menyelenggarakan Fraud Control Plan 
(FCP) 

Instansi 2 

IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang 
Mengoreksi Kebijakan 

Instansi 1 

Persentase Penyelesaian Penugasan HKP, 
Klaim, dan Penyesuaian Harga 

% 87 

Persentase Penyerahan Kasus Kepada 
Instansi Penegak Hukum 

% 90 

Persentase Laporan Penugasan Investigasi 
yang Memenuhi Standar 

% 95 

Persentase Hasil Telaahan Kasus yang 
Sedang Ditangani oleh Pihak Penyidik 

% 87 

Meningkatnya Kualitas 
Penerapan  SPIP di 70% 
Kementerian 
/Lembaga/Pemerintah 
Daerah   

Persentase Pemerintah Daerah yang 
Menyelenggarakan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) Sesuai PP 
Nomor 60 Tahun 2008 

% 50 

Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor 
60 Tahun 2008 

IPD 15 

Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring 
Sistem Pengendalian Intern 

IPD 12 

Meningkatnya Kapasitas 
Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) yang 
Profesional dan Kompeten 
pada 80% Pemerintah 
Daerah 

Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional 
Auditor 

% 75 

Rasio SDM Terdiklat Sesuai Kompetensi 
Terhadap Total Jumlah yang Dibutuhkan 

% 33 

Persentase Jumlah Pegawai BPKP yang 
Kompeten dan Profesional di Setiap Bidang 
Kompetensi yang Dibutuhkan 

% 83 

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

Persentase Jumlah Rencana Penugasan 
Pengawasan yang Terealisasi 

% 85 

Tingkat Dukungan Opini BPK RI Terhadap 
Laporan Keuangan BPKP 

% 100 

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan 
Terhadap Layanan Kepegawaian 

Skala 
likert 
(1-10) 

7,5 

Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir % 88 



Dalam DIPA 

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas           
Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai 
Prosedur 

Skala 
likert 
(1-10) 

7,8 

Persepsi Publik yang Positif Terhadap 
Perwakilan BPKP 

% 78 

Indeks Efektifitas Pengelolaan Aset % 93 

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan 
Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana 

Skala 
likert 
(1-10) 

7,8 

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 
Audit Inspektorat 

% 93 

Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik % 50 
Terselenggaranya Satu 
Sistem Dukungan        
Pengambilan Keputusan 
Bagi Pimpinan   

Terimplementasinya Sistem Informasi untuk               
Mendukung Pengambilan Keputusan Internal 
(Manajemen BPKP)  

% 66 

Dukungan Terimplementasikannya Sistem 
Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) 

% 90 

 

  



 

AKUNTABILITAS KINERJA 
  
 

Capaian kinerja dari 3 program utama yang  

dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

pada tahun 2012, secara rata-rata adalah  

sebesar 98,17% dengan kategori ’’Sangat Baik” 



 

 

 

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah 

ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, 

yang merupakan selisih antara realisasi hasil program dengan targetnya. Celah kinerja tersebut 

kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan, untuk dijadikan dasar penetapan 

strategi peningkatan kinerja di masa datang. 

Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 

menggambarkan capaian kinerja  program  dan kegiatan yang  dituangkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2014. Indikator 

kinerja program mencerminkan manfaat/hasil dari output, dan pada umumnya dikaitkan dengan 

capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi 

terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas  indikator 

input dan output. Indikator kinerja input terdiri atas  jumlah dana yang digunakan dan pemakaian 

sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator 

kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.  

Keberhasilan capaian kinerja di atas diukur dengan dua indikator yaitu keberhasilan program 

diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan 

indikator kinerja keluaran (output).  Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan 

gambaran umum capaian kinerja program secara keseluruhan, maka dilakukan kategori capaian 

kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja. 

Pada tahun 2012 Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berisikan  3 

program utama dan 8 sasaran strategis dengan 38 indikator kinerja utama (IKU) yang harus 

dicapai oleh 5 unit eselon III. Capaian kinerja dari 3 program utama yang dilaksanakan Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013, secara rata-rata adalah sebesar 98,17% atau 

’’Sangat Baik”. 

 No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1. Capaian ≥ 100% Memuaskan 

2. 85%  ≤ capaian < 100% Sangat Baik 

3. 70%  ≤ capaian < 85% Baik 

4. 55%  ≤ capaian < 70% Cukup 

5. Capaian < 55% Kurang 

   

Capaian Keberhasilan  Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

CAPAIAN KINERJA 



 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 
(%) 

Meningkatkan Kualitas 95% 
Laporan Keuangan 
Kementerian Lembaga (LKKL) 
dan 95%         Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) 

Persentase Instansi 
Pemerintah Pusat yang              
Mendapat Pendampingan 
Penyusunan      Laporan 
Keuangan 

% 100 130 120,00 

Persentase Instansi 
Pemerintah Daerah (IPD) yang 
Laporan Keuangannya 
Memperoleh Opini Minimal 
WDP  

% 90 95 111,11 

Persentase Jumlah Laporan 
Keuangan Proyek PHLN yang  
Memperoleh Opini Dukungan 
Wajar  

% 85 97 117,65 

Persentase Hasil Pengawasan 
Lintas Sektoral yang 
Disampaikan ke Pusat 

% 100 100 100,00 

Persentase Hasil Pengawasan 
atas Permintaan Presiden yang 
Disampaikan ke Pusat 

% 100 100 100,00 

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

% 100 100 100,00 

BUMD di Provinsi Kalimantan 
Barat yang Laporan 
Keuanganya Memperoleh 
Opini Minimal WDP  

% 80 85,71 107,14 

Tercapainya             Optimalisasi              
Penerimaan Negara  Sebesar 
87,50%   

Persentase Peningkatan 
Penerimaan Negara dari Hasil 
Pengawasan 

% 4 0 0,00 

Persentase Hasil  Pengawasan 
BUN yang Disampaikan ke 
Pusat 

% 100 120 120,00 

Persentase Penghematan 
Biaya (Cost Saving) 
Dibandingkan dengan Nilai 
yang Diaudit 

% 2 1,5 75,00 

Terselenggaranya     Standar 
Pelayanan    Minimal pada 60%      
Instansi Pemerintah Daerah 
dan                                     
Terselenggaranya Good 
Governance pada 75% 
BUMN/BUMD 

Persentase IPD yang 
Melaksanakan Pelayanan 
Sesuai Standar Pelayanan 
Minimal 

IPD 12 12 100,00 

Persentase BUMN/D/BLU/D 
yang Telah Menerapkan  GCG 
atau KPI 

% 75 100 120 

Persentase BUMD yang 
Dilakukan Audit Kinerja 

% 100 100 100 

Meningkatnya              
Kesadaran dan               
Keterlibatan                  
Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, 
BUMN/BUMD Dalam Upaya 
Pencegahan dan    
Pemberantasan Korupsi 
Menjadi 80% 

Persentase Pemahaman dan 
Kepedulian atas Permasalahan 
Korupsi 

% 78 81,5 104,23 

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko 
Fraud yang               
Menyelenggarakan Fraud 
Control Plan (FCP) 

Instansi 2 5 120,00 

IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko 
Fraud                            yang 
Mengoreksi Kebijakan 
  

Instansi 1 - - 



Persentase Penyelesaian 
Penugasan HKP, Klaim, dan 
Penyesuaian Harga 

% 87 100 114,94 

Persentase Penyerahan Kasus 
Kepada      Instansi Penegak 
Hukum 

% 90 95 105,56 

Persentase Laporan Penugasan 
Investigasi              yang 
Memenuhi Standar 

% 95 100 105,26 

Persentase Hasil Telaahan 
Kasus yang                         
Sedang Ditangani oleh Pihak 
Penyidik 

% 87 97 111,49 

Meningkatnya Kualitas 
Penerapan SPIP di 70% 
Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Daerah 

Persentase Pemerintah Daerah 
yang                         
Menyelenggarakan Sistem 
Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP ) Sesuai PP           
Nomor 60 Tahun 2008 

% 50 26,67 53,34 

Jumlah Pemda yang Dilakukan 
Asistensi Penyelenggaraan 
SPIP Sesuai PP Nomor 60          
Tahun 2008 

IPD 15 15 100,00 

Jumlah Pemda yang Dilakukan 
Monitoring Sistem 
Pengendalian Intern 

IPD 12 11 91,67 

Meningkatnya          Kapasitas 
Aparat     Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) yang 
Profesional dan Kompeten 
pada 80% Pemerintah Daerah 

  
 

Tingkat Penerapan Jabatan 
Fungsional Auditor 

% 75 80 106,67 

Rasio SDM Terdiklat Sesuai 
Kompetensi Terhadap Total 
Jumlah yang Dibutuhkan 

% 33 89 120,00 

Persentase Jumlah Pegawai 
BPKP yang Kompeten dan 
Profesional di Setiap Bidang 
Kompetensi yang Dibutuhkan 

% 83 97 116,87 

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

  
 

Persentase Jumlah Rencana 
Penugasan    Pengawasan yang 
Terealisasi 

  

% 85 111 120,00 

Tingkat Dukungan Opini BPK RI 
Terhadap Laporan Keuangan 
BPKP 

% 100 100 100,00 

Persepsi Kepuasan Pegawai 
Perwakilan     Terhadap 
Layanan Kepegawaian 

Skala Likert 
1-10 

7,5 7,23 96,40 

Persentase Pagu Dana yang 
Tidak Diblokir DalamDIPA 

% 88 99,25 112,78 

Persepsi Kepuasan Pegawai 
Perwakilan atas           Pencairan 
Anggaran yang Diajukan Sesuai 
Prosedur 

Skala Likert 
1-10 

7,8 7,8 100,00 

Persepsi Publik yang Positif 
Terhadap        Perwakilan BPKP 

% 78 100 120,00 

Indeks Efektifitas Pengelolaan 
Aset 

% 93 100 107,53 

Persepsi Kepuasan Pegawai  
Terhadap      Layanan Sarana 

dan Prasarana  

Skala Likert 
1-10 

7,8 7,17 91,92 



Persentase Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Audit 
Inspektorat 

% 93 100 107,53 

Pencapaian Tata Kelola APIP  
yang Baik 

% 50 53 106,00 

Terselenggaranya Satu Sistem 
Dukungan        Pengambilan 
Keputusan Bagi Pimpinan   

  
 

 

Terimplementasinya Sistem 
Informasi untuk               
Mendukung Pengambilan 
Keputusan Internal 
(Manajemen BPKP) 

% 66 90 120 

Dukungan 
Terimplementasikannya Sistem 
Kendali Akuntabilitas Presiden 
(PASs) 

% 90 92 102,22 
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PENUTUP 

“Melaksanakan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan serta Penyelenggaraan 

Akuntabilitas di Daerah Sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang Berlaku” 
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alam menjalankan mandat yang diamanahkan sebagaimana tercantum dalam Surat 

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00.286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan telah diubah 

dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 

Okotober 2002, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis 

2010 – 2014. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tersebut mengacu 

kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2010 – 2014 yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010 – 2014.   

LAKIP Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ini melaporkan capaian kinerja pada 

pelaksanaan tahun keempat Renstra dengan mengacu pada target-target kinerja sebagaimana 

tertuang di dalam Tapkin 2013. Tapkin pada hakikatnya adalah kontrak kinerja yang berisi target-

target kinerja output maupun outcome yang harus dicapai. Khususnya pada unit Eselon II mandiri, 

pencapaian outcome ditujukan kepada sumbangan untuk tercapainya outcome pada Deputi Rendal 

di BPKP Pusat sebagai penanggung jawab outcome.  Pada akhir tahun, pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka pencapaian output maupun outcome tersebut, dipertanggungjawabkan dalam bentuk 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja 

yang telah dikelola secara sistem dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Monitoring 

dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan BPKP (SIM Monev RKT). SIM Monev RKT berisi database 

rencana penugasan dan kinerja dan menghasilkan output berupa laporan bulanan realisasi RKT dan 

laporan triwulan kinerja. Pengukuran data kinerja juga didukung dengan data-data keuangan yang 

dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Instansi (SAI), data primer berupa survei kepuasan penerima 

layanan, dan data-data sekunder lainnya untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja outcome. 

Dengan mengaplikasikan kedua sistem informasi tersebut, laporan pertanggungjawaban akan 

dengan mudah dilaporkan secara cepat, tepat waktu, dan akurat. 

Penetapan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat diukur dengan merata-

ratakan seluruh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan 3 (tiga) program yaitu 1 (satu) 

teknis dan 2 (dua) program generik. Pengukuran capaian IKU (outcome) secara keseluruhan tidak 

D 
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dilakukan pembobotan, sehingga pengukuran ini dianggap lebih terbebas dari distorsi aritmatis. 

Indikator kinerja outcome di masing-masing sasaran strategis, dianggap mempunyai kontribusi yang 

sama dalam pencapaian sasaran program. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian 

kinerja outcome bisa melebihi 100%. Namun demikian untuk penghitungan rata-rata capaian kinerja 

sasaran maupun untuk mengukur keberhasilan program, capaian outcome dibatasi maksimal 120% 

agar tidak terjadi distorsi dalam menghitung angka capaian kinerja per program. 

Keberhasilan capaian kinerja di atas diukur dengan dua indikator yaitu keberhasilan sasaran 

strategis diukur dengan indikator kinerja utama (outcome) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan 

indikator kinerja output. Capaian kinerja masing-masing progam adalah sebagai berikut:  

Program Rata-rata 

Capaian (%) 

Kategori Capaian 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas 

Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 

SPIP 

94,21 Sangat Baik 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya  BPKP 

108,51 Memuaskan 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara BPKP 

91,92 Sangat Baik 

 

A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 

SPIP 

Mandat PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan kepada BPKP melaksanakan pengawasan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atas kegiatan lintas sektor, BUN, dan kegiatan 

lainnya berdasarkan penugasan Presiden, serta pembinaan penyelenggaraan SPIP. Seiring 

dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berperan penting dalam meningkatkan 

kualitas akuntabilitas keuangan negara, dengan banyak berperan penting dalam melakukan 

reviu dan pendampingan atas penyusunan laporan keuangan baik instansi pusat maupun daerah, 

sehingga hasil nyata telah dirasakan adalah meningkatnya opini atas LKKL dan LKPD.  

Berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor  4 Tahun 2011 dan Nomor  1 Tahun 2013,  pada 

tahun 2013 telah berhasil ditingkatkan kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dengan opini minimal WDP pada  15 Pemda untuk LKPD tahun 2012 atau mencapai 100% dari 15 

Pemda yang ada. Dari 15 Pemda tersebut, empat  Pemda telah memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP),  yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, 

Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Pemerintah Kabupaten Sekadau.    
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Di samping itu, seluruh Pemda telah memperbarui dan melaksanakan Memorandum of 

Understanding (MoU) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam hal 

Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah.  

Terkait dengan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, seluruh Pemda telah menerbitkan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP. Selain itu, telah pula dilaksanakan sosialisasi, 

bimbingan teknis, kepada  instansi pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan monitoring 

perbaikan SPIP yang menghasilkan perbaikan berupa Peraturan/Pedoman/SOP dalam rangka 

memperkuat sistem pengendalian intern. 

Aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat juga tampak dari peningkatan 

kinerja di bidang consulting dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara dan peningkatan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam tahun 2013, kontribusi peran 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan dan kinerja program pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Melakukan berbagai konsultasi/asistensi/bimbingan teknis (antara lain SAI, penyusunan 

laporan keuangan, reviu laporan keuangan, inventarisasi, dan pengembangan SIMDA) dan 

audit keuangan dalam rangka membantu instansi pemerintah meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

2. Melakukan sosialisasi, asistensi, assessment penerapan good governance dan Key Performance 

Indicator (KPI) pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD untuk meningkatkan tata kelola 

pemerintahan. Peningkatan kinerja juga dilakukan terhadap BUMN/BUMD/RSUD dengan 

melakukan pendampingan  agar mampu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

serta memberikan asistensi dan pendampingan kepada RSUD untuk  menerapkan PPK BLUD 

sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang  Rumah Sakit.  

3. Mendorong diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui audit kinerja, dan 

assessment pelayanan publik. 

Upaya membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

(TPK), dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dengan menerapkan strategi 

preventif-edukatif, dan refresif. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti 

sosialiasi program anti korupsi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis Fraud Control Plan, audit 

investigatif kasus berindikasi TPK, bantuan perhitungan kerugian keuangan negara, dan 

pemberian keterangan ahli dalam sidang perkara TPK. 

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

Keberhasilan program teknis Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 

Penyelenggaraan SPIP yang berada pada perspektif manfaat BPKP kepada stakeholders 

tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pendukung 

pengawasan yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. 
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Hasil ini sejalan dengan harapan para mitra seperti ditunjukkan pada  jawaban kuesioner 

kepuasan mitra yang telah dilakukan BPKP Kalbar. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan angka 

rata-rata atas pelaksanaan pengawasan BPKP Kalbar sebesar 3,27 pada 4 skala likert. Angka 3,27 

jika dinilai secara absolut adalah 81,75 yang berarti bahwa persepsi stakeholders terhadap peran 

pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah “baik”. Sehingga dapat 

disimpulkan keberhasilan kinerja BPKP Kalbar tahun 2013 telah dapat memenuhi/sejalan dengan 

harapan stakeholders.   

Namun demikian, keberhasilan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan 

pelaksanaan program/kegiatan pendukung pengawasan yang berada pada perspektif proses 

internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Pada perspektif proses internal, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk 

meningkatkan kualitas atas pelayanan produk-produk pengawasan yang telah berhasil 

dikembangkan oleh BPKP. Selain itu, perbaikan perencanaan menjadi salah satu upaya untuk 

perbaikan proses internal. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dengan mengacu kepada Renstra BPKP Pusat. Upaya ini 

selanjutnya diikuti dengan penetapan kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan 

diukur keberhasilannya di akhir tahun.  

Indikator persentase terealisasikannya rencana penugasan menjadi salah satu indikator untuk 

menilai keberhasilan perencanaan. Realisasi penugasan pengawasan tahun 2013 tercapai 

110,77% dari target 85%, sehingga kinerja perencanaan untuk tahun 2013 “memuaskan”.  

Sedangkan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, peningkatan kapasitas dan 

kompetensi pegawai menjadi prioritas utama organisasi. Sumber daya yang kompeten dan 

profesional merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi. Dalam tahun 2013, peningkatan 

kompetensi telah dilaksanakan secara baik. Selain itu pelayanan kepegawaian tahun 2013 telah 

dinilai berhasil dengan capaian yang sangat baik atas indikator tingkat persepsi kepuasan 

pegawai terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian. 

Dukungan keuangan juga menjadi faktor penting keberhasilan pencapaian baik program utama 

maupun program dukungan. Realisasi anggaran yang mencapai 99,25% menjadi penanda bahwa 

seluruh kegiatan pengawasan telah didanai secara memadai. 

Dari sisi pembinaan administrasi, pengelolaan sarana dan prasarana telah menunjukkan kinerja 

memuaskan dengan tercapainya indeks efektivitas pengelolaan aset. Salah satu dukungan 

keberhasilan pencapaian outcome ini adalah pemakaian aplikasi SABMN. Selain itu hasil survei 

atas persepsi penerima layanan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk 

dalam kategori sangat baik.                                                              
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C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP 

Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP termasuk dalam 

kategori capaian kinerja “sangat baik”, yang ditunjukkan dengan tingkat kepuasan penerima 

layanan sebesar 7,17 skala likert atau 92% dari target yang ditetapkan sebesar 7,80 skala likert. 

D. Dukungan Sumber Daya 

Kegiatan-kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh pegawai 

sebanyak 94 orang, dengan merealisasikan  dana dan sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp12.392.390.000,00 dari anggaran sebesar 

Rp12.299.231.468,00  atau mencapai 99,25%. 

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebanyak 27.019 Orang Hari (OH) dari rencana sebanyak 

21.142 OH atau mencapai 127,8%. 

E. Upaya Dalam Rangka Peningkatan Kinerja 

Laporan akuntabilitas kinerja ini telah menunjukkan upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam tahun 2011 secara rata-rata  mencapai kinerja 

memuaskan. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak semata-mata karena adanya upaya 

kerja keras dari segenap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga karena 

dukungan dan adanya partisipasi yang baik dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun 

para stakeholders yang berkepentingan dalam memenuhi program-program yang dicanangkan 

BPKP. 

Laporan akuntabilitas kinerja selain melaporkan keberhasilan pencapaian program, juga menjadi 

media evaluasi untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Menjadi modal dan 

landasan yang baik khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih 

meningkatkan kinerja dan meraih keberhasilan ke depan. Sebaliknya, kekurangberhasilan di 

dalam pencapaian kinerja menjadi pelajaran untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan. 

Oleh karena itu upaya dalam rangka peningkatan kinerja yang akan ditempuh oleh Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah: 

1. Peningkatan sinergi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah tentang 

peranan/kewenangan BPKP yang lebih bersifat konsultatif. Sinergi pengawasan juga perlu 

ditingkatkan dengan Badan Pengawas Daerah terkait dengan peraturan yang mengenai 

pengawasan di daerah antara lain PP Nomor 20 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 74 Tahun 

2001.  

2. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan penerimaan 

negara/daerah, dan kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. 
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3. Pembinaan pada BUMN/BUMD melalui kegiatan evaluasi/pengembangan sistem pengelolaan 

dan bimbingan teknis/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG maupun 

KPI.  

4. Penyebarluasan informasi tentang produk yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat melalui media informasi yang terkait dengan layanan produk BPKP seperti: 

a. Bimbingan dan asistensi GCG; 

b. SIMDA; 

c. Manajemen Aset; 

d. Penyusunan LPPD; dan  

e. Penyusunan dan evaluasi LAKIP. 

5. Peningkatan upaya pencegahan permasalahan yang berindikasi tindak pidana korupsi dengan 

membangun kebijakan dan sistem anti fraud dalam kegiatan pengelolaan keuangan 

negara/daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah 

6.Peningkatan komunikasi dengan instansi penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan terkait 

dengan permintaan audit investigasi maupun audit PKKN. 

7. Peningkatan koordinasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

terutama dengan pihak Pemerintah Daerah, dalam hal identifikasi hambatan kelancaran 

pembangunan, serta Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi 

menimbulkan penyimpangan. 

  

 

 



 


