
Laporan Kinerja Instansi 2016 
Perwakilan BPKP Provinsi Papua 

BAB II 
N  PERENCANAAN KINER 

raturjt Pemerintih RI Nomor 60 Tahu n 	tentang Sistern Pengendahan 

ntrn Dcmrrtih (P 	memosisikan BPKP sebagai pembina SPIP yang tetah 

dijabarkan datam Renstra BPKP 2015-2019 dan diturunkan dengan Renstra 

Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2015-2019. SeLain itu, selaku auditor Presiden, 

BPKP mempunyai tugas untuk meLakukan pengawasan intern terhadap 

AkuntabiLitas Keuangan Negara. Strategi daLam Renstra BPKP 2015-2019 menjadi 

acuan rencana strategi Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2015-2019 datam rangka 

mencapai tujuan BPKP. 

Vlsi, misi dan tujuan BPKP merupakan gambaran besar tentang tekad besar BPKP. 

Bersama-sama dengan sasaran strategis, vlsi, misi dan tujuan tersebut diharapkan 

dapat menggerakkan penggunaan seLuruh sumber daya pengawasan BPKP ke satu 

arah yang sama, yaitu Vlsi Pembangunan NasionaL 2015 - 2019: "Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berdasarkan Gotong Royong". 

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 

Keberadaan PerwakiLan BPKP Provinsi Papua sebagai Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) terpanggiL untuk mampu menjadi yang terdepan 

bagi pembaruan manajemen pemerintahan, serta mendorong keLancaran dan 

keberhasitan tugas-tugas pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang 

baik, bersih dan bebas dari KKN. Terbitnya mandat sesuai dengan Peraturan 

Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) menegaskan jati diri BPKP sebagai Auditor Presiden 
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yang mampu memberikan informasi dan solusi bagi Presiden berdasarkan 

hasit-hasit pengawasan yang ditakukan. 

1. Pernyataan Vlsi 

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir 

yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat 

diberikan BPKP kepada Shareholder/Stakeholder- nya. Komitmen 

tersebut setanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi BPKP sebagai 

berikut: 

"Auditor Internal Pemeriritah RI Berkelas Dunia untuk 

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional" 

Pernyataan vlsi mi sekatigus mengartikan bahwa vlsi BPKP ml tetah 

konsisten dengan vlsi Presiden yang tetah berwujud menjadi vlsi 

pembangunan nasionat. 

a. Auditor Internal Pemenntah RI 

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI 

yaitu auditor intern dan auditor pemerintah RI. 

1) Audit Intern 

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu 

pada definisi Institute of Internal Auditor (I/A) tentang internal 

auditing yaitu "an independent, objective assurance and 

consulting activity designed to add value and improve an 

organization's operations. It helps an organization accomplish 

its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to 

evaluate and improve the effectiveness of risk management, 

control, and governance processes". 

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam 

metaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa 
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assurance dan pemberi jasa consultancy. Metihat 

pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa 

assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan 

yang sistematis dan metodologis untuk mengevatuasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelo[aan risiko, pengendalian dan 

proses governance. Lebih spesifik Lagi, untuk program atau 

kebijakan pembangunan nasionat, pengawasan intern BPKP 

menuntut penerapan pendekatan evaLuasi (riset sosial) untuk 

menghasiLkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hat tersebut. 

2) Auditor Pemerintah RI 

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat 

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI daam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor 

Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan tetinga Presiden yang 

difungsikan untuk melihat dan mendengar secara tangsung fakta 

apangan dan memberikan respon berupa informasi assurance metatui 

suatu sistem pengawasan, dalam hat mi sistem informasi akuntabititas. 

Menteri atau Kepata Lembaga atau Kepata Daerah atau pada tataran 

tertentu, Direktur Utama BUMN, adaLah pembantu Presiden atau 

delegatee kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga 

berfungsi sebagai mitra strategis KLPK datam hat pemberian jasa 

consultancy. Jika informasi assurance di atas menunjukkan adanya 

risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP 

berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, 

dan memastikan tujuan program pemerintah, datam hat mi sasaran 

pembangunan nasionat, dapat tercapai. 

Datam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan 

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi 

berbagai potensi ataupun simton-simton kelemahan maupun 

penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, 

BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa atasan keberadaannya 
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terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap 

asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan 

manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance. 

Vlsi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan vlsi yang 

strategis datam rangka meningkatkan prinsip independensi, balk in 

fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden 

yaltu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. 

Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan 

pengawasan oteh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan 

tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang mencideral penegakan 

prinsip independensi. 

b. Auditor Berketas Dunia 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai 

auditor internal berkelas dunia yaltu aspek SDM, aspek organisasi 

dan aspek produk. 

1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due 

professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan 

pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua 

persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar 

pengawasan yang bertaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi. 

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang 

pengawasan, diarahkan menjadi personel yang Lebih memiliki 

kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. 

Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional datam 

pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard operating 

procedure (SOP) yang bertaku dan memperhatikan standar audit 

dari AAIPI atau hA, dengan quality assurance berjenjang untuk 

memastikan kualitas proses peLaksanaan pengawasan. Pemi Lihan 

obyek pengawasan diLakukan sejak perencanaan stratejik sampai 
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dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko 

(audit risk). Demikian juga, petaksanaan pengawasannya tetap 

memperhatikan audit yang berbasis risiko (risk based audit) 

untuk metindungi timbu(nya gugatan pihak ketiga. 

2) Kewenangan dan Kapabititas Organisasi 

Kewenangan BPKP datam pengawasan program Lintas di 

kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan 

datam pemberian kuaLitas yang independen dan obyektif atas 

pengendatian intern yang diterapkan datam sertifikasi profesi 

pengawasan. Setiap auditor BPKP memitiki keahtian dan 

kapasitas yang memadai dalam meLakukan koordinasi dan kerja 

sama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses 

yang bertaku di BPKP. Di samping itu, BPKP setaLu mengusahakan 

peningkatan kompetensi datam berbagai bidang terkait sehingga 

meningkatkan kemampuan datam mengidentifikasi masatah dan 

soLusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan 

standar baru di bidang pengawasan. 

PengeloLaan sumber daya manusia BPKP teLah direncanakan 

untuk memenuhi kebutuhan pengawasan datam mencapai 

pengetolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien 

serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan 

kepada Menteri, KepaLa Lembaga atau Kepata Daerah yang 

bertanggung jawab Langsung terhadap keberhasitan program, 

diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai 

KepaLa Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejik yang 

pertu diperbaiki dari petaksanaan program pembangunan 

nasional. PeLaksanaan peran pengawasan intern tersebut tetah 

dinyatakan daLam audit charter yang tetah mendefinisikan 

kewenangan, ruang tingkup dan tanggung jawab BPKP. 

Petaksanaan peran tersebut tetah disetujui Presiden 
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sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang 

mendukung peran BPKP serta menjadi tandasan dan pedoman 

pelaksanaan peran pengawasan intern. 

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu 

dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses 

pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (best 

practices benchmarking) melalui studi (iteratur maupun studi ke 

organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan 

perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat 

menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan 

pemenintah lainnya. 

Kapabi litas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan 

BPKP diarahkan pada kerangka penitaian Internal Audit 

Capability Model (IACM) dengan target minimal kapabilitas pada 

level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagal berikut: 

a) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat mi berupa jasa 

assurance & consulting diarahkan menuju kepada peran 

sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal 

Audit Element). 

b) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai 

yang 	profesionat, 	meningkatkan 	koordi nasi 	serta 

meningkatkan kompetensi dan kerja sama tim (People 

Management Element). 

c) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan 

berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder 

dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. 

Memperbai ki metodologi pengawasan berdasarka n perbai kan 

proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan 

(Professional Practices Element). 
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d) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan balk 

organisasi maupun individu, melalul SIM HP dan SIM Money 

Pengawasan untuk kepentingan manajemen hash 

pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya 

pengawasan (Performance Management and Accountability 

Element). 

e) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah 

lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan 

menjadi mitra pemerintah dalam tindak tanjut perbaikan 

manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasit 

pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan 

pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang 

harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational 

Relationship and Culture Element). 

f) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP 

melakukan pengawasan secara independen dengan 

kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas 

kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan 

pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendatian intern 

dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan 

mendorong tercapainya tujuan organisasi (Governance 

Structure Element). 

Pengembangan kapabititas dan kapasitas pengawasan intern 

BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem 

pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan 

bahwa tujuan BPKP dapat tercapal. Penerapan sistem 

pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang 

efektif dengan kerangka peniLalan kematangan implementasi 

SPIP. Maturitas penyetenggaraan SPIP ditargetkan berada pada 

level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP teLah menetapkan 
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kebijakan dan prosedur pengendatian untuk semua kegiatan 

pokok BPKP sebagai media pengendalian (control design). 

Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelotaan keuangan dan 

atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan 

didokumentasikan secara konsisten. 

3) Leverage Rekomendasi Hasit Pengawasan 

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat 

berupa informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi 

assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan 

pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh 

program-program prioritas pembangunan teLah dijalankan sesuai 

dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional 

manajemen risiko dan governance tainnya. Informasi consultancy 

berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, 

aktivitas pengendalian dan proses governance dalam 

penyelenggaraan pemeri ntahan dan program pembangunan. 

Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis tersebut 

harus sedemikian rupa sehingga mempunyal daya ungkit 

(leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan program pembangunan. 

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasionat 

Terdapat dua ruang Lingkup utama terkait dengan akuntabilitas 

pengelotaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan 

fungsi manajemen Lingkup pengawasan intern yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, petaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan Lingkup APBN, 

pengawasan intern akan metiputi fungsi penerimaan, program 

prioritas nasional dan kebijakan fiskat. Pengawasan BPKP ditakukan 

untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan 
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nasionat yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. 

Uraian [ebih rinci dapat ditihat di tujuan dan sasaran strategis. 

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis 

KLPK dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan 

rakyat. Visi BPKP yaitu "Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia 

untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional" sejalan dengan Vlsi Pembangunan Nasional 

Tahun 2015 - 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya 

persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas 

Pembangunan Nasional (NAWA C/TA) antara lain agenda kedua yang 

islnya adalah membuat pemerintah selatu hadir dengan membangun tata 

ketota pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang 

dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil 

peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI 

yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelota Pemerintahan yang 

Bersih, Efektif dan Terpercaya. 

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemenintah RI yang selalu 

hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif 

dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir 

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah 

sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, 

setiap saat dibutuhkan oleh pemenintah dan masyarakat. Datam 

pemahaman i, setalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai 

auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan 

jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan 

pembangunan dan pembangunan pengawasan. 

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut; balk program lintas sektoral maupun program yang masuk 
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daLam kategori current issue mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

sampai pada pelaporan akuntabi litasnya di harapkan 	menghasitka n 

informasi hasit pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan 

penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. 

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang ditakukan oleh BPKP pada 

akh'irnya diharapkan dapat memberikan nitai tambah atau added value 

yang mempunyai makna mendorong pencapalan Sasaran Pokok 

Pembangunan. 

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih 

Membangun tata keloLa pemerintahan yang bersih didefinisikan sebagai 

membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya 

menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 

dengan tools pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, dikLat, 

audit, evaLuasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda 

Pembangunan NasionaL, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan 

meLatui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak 

Hukum datam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK). 

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang balk dan 

bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara 

membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP 

pada setiap KLPK. Hal penting Lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP 

juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain 

yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk 

meningkatkan kapabititas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika 

beberapa upaya penting di atas dapat terLaksana dengan balk maka tata 

ketola pemerintahan di Indonesia akan semakin balk. 

Membangun Tata Kelota Pemerintahan yang Efektif 

Membangun tata kelola pemenintahan yang efektif didefinisikan sebagai 

upaya yang dilakukan oteh pemenintah dalam rangka mewujudkan hash 

pelaksanaan pembangunan sesual dengan tujuan dan sasaran 
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pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tuas. 

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan 

barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan 

salah satu indikator pemerintahan yang efektif. 

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP 

hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan 

pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara 

jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi 

demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat 

penting dilakukan oleh BPKP. Upaya mi dilakukan untuk menghindari 

terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat dengan 

barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh 

BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program 

tersebut. 

Membangun Tata Kelota Pemerintahan yang Terpercaya 

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan 

sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktik 

birokrasi selama ml dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profit 

yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya 

koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar 

kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP 

diharapkan dapat mengurangi peritaku koruptif para penyetenggara 

pemerintahan dan mendorong aparatur pemermntah untuk memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 
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2. Pernyataan Misi 

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang 

diamanatkan datam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai 

pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaima na diamanatkan oteh 

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 

Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Rumusan misi BPKP adaLah: 

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Aku ntabi titas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna 

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih 

dan Efektif; 

Misi mi mengandung dua hat yaitu tugas dan fungsi BPKP serta 

manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah "Pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas pengetotaan keuangan dan pembangunan" dan 

manfaatnya yaitu "mendukung tata ketota pemerintahan dan 

korporasi yang bersih dan efektif. 

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang Efektif; 

Misi kedua mi terkait erat dengan Misi kesatu. Untuk menjamin 

petaksanaan seturuh program dan kegiatan adatah dalam rangka 

mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan 

dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendatian intern 

yang dapat memberi keyakinan memadal bahwa kegiatan berjatan 

efektif dan efisien, diikuti dengan petaporan keuangan yang handat, 

penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang 

dimaksud adatah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan 

mandat untuk metakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Misi 1 

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk 
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penyetenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan 

(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan 

sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu 

sendiri, dalam hat mi Sistem Pengendalian Intern. Sistem 

pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk Lanjutan dan 

pengawasan melekat. 

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten. 

Misi mi juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Satah satu unsur 

penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap 

pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 

kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan 

organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendall mi antara lain 

diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan 

intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran 

APIP sebagal aparat pengawasan intern dipertukan kapabilitas untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

3. Tujuan Strategis 

Tujuan strategis merupakan pengejawantahan vlsi dan misi yang telah 

ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan 

merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi, yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 

lima tahun. 

Tujuan strategis yang ditetapkan mencakup: 

a. Peningkatan Kualitas Akuntabititas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 
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c. Peningkatan Kapabititas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Prof esional dan Kompeten. 

4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dan tujuan dan 

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah 

ditetapkan. 

Sasaran strategis yang ditetapkan mencakup: 

a. Meningkatnya Kuatitas Akuntabititas Pengelotaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasionat; 

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah 

Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan NasionaL; 

dan 

c. Meningkatnya KapabiLitas Pengawasan Intern Pemerintah pada 

Pemerintah Daerah. 

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator kinerja utama BPKP merupakan indikator kinerja yang berada 

pada perspektif manfaat bagi Stakeholders yang menunjukkan peran 

utama BPKP daLam Pengawasan AkuntabiLitas Keuangan Negara dan 

Pembinaan PenyeLenggaraan SPIP. 

Untuk mencapai tujuan strategis datam tahun 2015 BPKP teLah 

merumuskan kembati sasaran strategis sebagal tindak [anjut atas 

Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

EvaLuasi atas ImpLementasi Sistem AkuntabiLitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran capaian sasaran 

strategis. 

4" 
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Pengukuran sasaran strategis didasarkan capaian indikator kinerja 

sasaran strategis. Perwakitan BPKP Provinsi Papua merumuskan sasaran 

strategis tersebut dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut 

dinitai signifikan bagi Perwakitan BPKP. IKU merupakan indikator kerja 

yang berstrata Outcome. 

IKU mi didukung oteh satu atau beberapa indikator kinerja Output atau 

kegiatan yang merupakan atat ukur kegiatan yang ditujukan untuk 

mencapai Outcome tersebut. 

Tabel 21 

Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Utama 

Meningkatnya 
KuaUtas 
Akuntabilitas 
Pengetotaan 
Keuangan dan 
Pembangunan 
Nasionat di Wi(ayah 
Provinsi Papua 

2 Meningkatnya 
Maturitas SPIP 
Program Prioritas 
Pembangunan 
Nasional di WiLayah 
Provinsi Papua, 3 
dan skata 5 

1.1 Perbaikan 
PengeLolaan 
Program Prioritas 
Nasional dan 
PengeLotaan 
Keuangan Negara 

2.1 Meningkatnya 
Kualitas 
Penerapan SPIP 
pada Pemerintah 
Daerah 

	

1.1.1 	Persentase Perbaikan Tata 
Kelola, Manajemen Risiko 
dan Pengendatian Intern 
Pengelolaan Program 
Nasionat 

1.1.2 Persentase Tindak Lanjut 
Rekomendasi Tata KeLola, 
Manajemen Risiko dan 
PengendaLian Intern 
PengeLolaan Korporasi 

1.1.3 Penyerahan Hash 
Pengawasan 
Keinvestigasian kepada 
Aparat_Penegak Hukum 

	

2.1.1 	Persentase Maturitas SPI 
Pemenntah Provinsi (LeveL 
3) 
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Persentase Maturitas SPI 2.1.2 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Level 3) 

2.2 Meningkatnya 2.2.1 Persentase (Capaian 
Kualitas Kinerja BUMD Minimal 
Penerapan SPI A=40%) 
pada Korporasi 

2.2.2 BLUD (Capaian Proporsi 
Dana Masyarakat sebesar 
50% terhadap total 
pengeLo(aan dana pada 
20% BLUD)  

3 Meningkatnya 3.1 Meningkatnya 3.1.1 Persentase Kapabilitas 
Kapabititas Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi 
Pengawas Intern Pengawasan (Level 2) 
K/L/Pemda [eve( 3 Intern Pemenntah 
skaLa 5 Daerah 3.1.2 Persentase Kapabilitas 

APIP Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Level 2) 

3.1.3 Persentase Kapabilitas 
APIP Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Level 1) 

3.2 Meningkatnya 	3.2.1 Persepsi kepuasan pegawai 
Kualitas Layanan 	 perwakilan terhadap 
Dukungan Teknis 	 Layanan kesetmaan (7 
Pengawasan 	 skala linkert) 

6. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 

Untuk pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan 6 (enam) sasaran 

program. Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai unit kerja BPKP 

meLaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan 

kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang 

diperoleh dari Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain 

seperti Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2014 

tanggal 25 Januari 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2014, dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 
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tentang Strategi Nasionat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang Tahun 2012-2025. 

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh K/L. Perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan 

program teknis dan program generik dengan nilai anggaran total setetah 

revisi anggaran sebesar Rp27.793.690.000,00 yaitu: 

a. Program teknis 

Program Pengawasan Intern terhada p Akuntabi litas Pengelolaan 

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional, Pembinaan 

Penyelenggaraan SPIP dan Pengembangan Kapabititas APIP dengan 

anggaran sebesar Rp8.271 .628.000,00. 

b. Program generik, terdiri atas: 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya dengan anggaran sebesar Rpl 9.522.062.000,00. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung 

sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2016. 

Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai organisasi pendukung BPKP di 

daerah melaksanakan program tersebut di tingkat kegiatan (activities) 

dan penugasan (task). Kegiatan dan penugasan tersebut kemudian 

dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) atau Perjanjian 

Kerja dan Rencana Kinerja. 

B. PERJANJIAN KINERJA 2016 

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang 

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta 

target kinerja dan anggaran yang merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara BPKP Pusat dengan 

Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Target kinerja menunjukkan komitmen dan 
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pimpinan dan seturuh anggota organisasi untuk mencapai hasit yang diinginkan 

dari setiap sasaran strategis sesuaf indikator kinerja utama yang bersifat 

outcome. Pada tahun 2016, berdasarkan Renstra BPKP 2015-2019, tiap 

Sasaran Strategis memitiki 	jenis IKU yaitu IKU Outcome dan IKU 

Output/Rekomendasi. Perwakitan BPKP Provinsi Papua menetapkan 3 (tiga) 

Sasaran Strategis, 3 (tiga) Sasaran Program dan 1 (satu) Sasaran Penunjang 

yang digunakan untuk mengukur tercapainya 3 Sasaran Strategis, sebagaimana 

tercantum pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 

Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan IKU Perwakilan BPKP Provinsi Papua 

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawacita 

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan 
NegaralKorporasi 

I Persentase Perbaikan Tata Kelola % 	45,00 	45,00 
Manajemen Risiko dan PengendaUan Intern 
Pengelolaan Program Nasional 

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata 	% 	100,00 	100,00 
kelola, 	manajemen risiko dan 
pengenda han intern penge holaan korporasi 

3 Penyerahan 	Hasil 	Pengawasan 	% 	60,00 	60,00 
Keinvestigasian kepada Aparat Penegak 
Hukum 

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP 

Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi 

4 Persentase Maturitas SPIP Pemerintah 	% 	5,00 	5,00 
Kabupaten/Kota (Level 3) 

5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal 	% 	30,00 	30,00 
berpredikat balk dari BUMD yang dibina 

6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal 	% 	30,00 	30,00 
balk dari BLUD yang dibina 
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Sasaran Program 3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 

7 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah % 100,00 100,00 
Provinsi (Level 2) 

8 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah % 12,00 10,00 

Kabupaten/Kota(Level 2) 

9 Persentase Kapabilitas APIP Pemenntah % 80,00 90,00 

Kabupaten/Kota (Level 1) 

Sasaran Program 4.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan 

10 Persepsi 	kepuasan 	layanan kesesmaan Skala 7,00 7,00 

(skala likert 1-10) Likert 

1-10 

30 


