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Laporan Kinerja Instansi 2016 
Perwakilan BPKP Provinsi Papua 

KATA PENGANTAR 
-- 

f  . " M emenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabititas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Perwakitan BPKP Provinsi 

Papua tetah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016. Laporan mi merupakan media 

penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Perwakitan BPKP Provinsi Papua, dalam rangka menjatankan 

fungsi pengawasan intern atas akuntabititas keuangan negara 

dan pembinaan sistem pengendatian intern termasuk pembinaan 

kapabititas Aparatur Pengawas intern Pemerintah (APP). 

Target-target dalam Perjanjian Kinerja sifatnya mengikat untuk dicapai dan 

dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumutatif mengarah pada sasaran dan 

tujuan organisasi. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapalan sasaran dan tujuan 

tersebut, maka pertu dil.akukan pengukuran atas reatisasi capalan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan. Apabita terdapat perbedaan (performance gap) yang secara signifikan 

kurang atau metebihi dari target yang ditetapkan maka pertu diberikan penjelasan 

secukupnya sebagai umpan batik datam perencanaan benikutnya. 

Laporan Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakitan BPKP Provinsi Papua 

Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Petaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan 

untuk menyajikan kinerja mencakup hasit-hasit yang tetah dicapai serta anatisis pencapaian 

sasaran strategi dan sasaran program/kegiatan di dalam Rencana Strategis Perwakitan BPKP 

Provinsi Papua Tahun 2015-2019. 
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Upaya pencapalan kinerja di tahun kedua (2016) merupakan lanjutan dan perbaikan dan 

hambatan yang dihadapi di tahun 2015 maupun upaya mempertahankan keberhasilan yang 

tetah dicapal sejak tahun 2015. Hal ml menjadi motivasi bagi Perwakilan BPKP Provinsi Papua 

untuk metangkah menjadi lebih balk dan maju pada tahun-tahun setanjutnya dan berfungsi 

sebagal pertanggungjawaban kinerja dan atat pengambil keputusan yang bermanfaat bagi 

terwujudnya Good Governance. 
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