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KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2015

merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari

siklus akuntabilitas kinerja yang di mulai dari perencanaan

strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

b. bahwa Rencana Kinerja merupakan jembatan yang

menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja dengan sistem penganggaran. Rencana

Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai

sasaran dan strategi pencapaiannya yang memuat program-

program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah

ditetapkan;

c. bahwa indikator-indikator dari kegiatan berupa input, output

dan outcome dituangkan dalam dokumen ini dengan harapan
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kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya;

d. bahwa untuk dapat mengukur capaian kinerja perlu ditetapkan

Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan Surat Keputusan

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7

Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan

Daerah Nomor : KEP-05.01.04-63/D.III/2001 tanggal

12 Februari 2001 perihal Pelaksanaan Penerapan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

TENTANG “RENCANA KINERJA PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA TAHUN 2015”

PERTAMA : Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam

Lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran target kinerja

yang harus dicapai dalam tahun yang bersangkutan;

KEDUA : Target Kinerja Tahun 2015 ini, merepresentasikan nilai kuantitatif

yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat

sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan, dan merupakan

alat pengukur keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap

akhir periode pelaksanaan;
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KETIGA : Rencana Kinerja Tahun 2015 ini, merupakan bentuk komitmen

bersama seluruh karyawan Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua untuk mencapai

kinerja yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan

visi dan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses

perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Papua dapat dipantau melalui Rencana Kinerja Tahun 2015 ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Juli 2015

Kepala Perwakilan,

DARIUS
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KATA PENGANTARRR encana Kinerja tahun 2015 merupakan bagian tak terpisahkan darisiklus akuntabilitas kinerja yang  dimulai  dari perencanaan  strategisdan  diakhiri  dengan penyusunan Laporan Akuntablitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP).Rencana Kinerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antararencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran,memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuatprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangkamencapai sasaran yang telah ditetapkan.Rencana Kinerja Tahun 2015 menjabarkan target kinerja yang harus dicapaidalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini merepresentasikan nilaikuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkatkegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periodepelaksanaan.Target kinerja kegiatan yang disusun dalam bentuk indikator-indikatordituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan carapencapaian sasaran. Indikator-indikator dari kegiatan berupa input, output, danoutcome dituangkan dalam dokumen ini dengan target yang jelas dengan harapankegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Rencana Kinerja 2015merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2015untuk mewujudkan misi dan visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Komitmen inihanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf Perwakilan BPKPProvinsi Papua yang optimal dan terorganisasi.
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Ringkasan Eksekutif

encana Kinerja Organisasi merupakan salah satu komponen penting dalamimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas padaPerwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015. Siklus SAKIP dimulai dari PerencanaanStrategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiridengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Oleh sebab itu, dokumen PerencanaanKinerja menjadi penting dalam mewujudkan SAKIP yang berkualitas pada PerwakilanBPKP Provinsi Papua tahun 2015.Penyusunan Renja Perwakilan BPKP Provinsi Papua mengacu pada Renstra BPKPPerwakilan Provinsi Papua Tahun 2015-2019. Sedangkan Renstra BPKP PerwakilanProvinsi Papua tahun 2015-2019 sepenuhnya mengacu dan mendukung Renstra BPKPPusat, yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaranyang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dariRenstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akandilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Indikator kinerja kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalamdokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanyapada saat menyusun Laporan Kinerja. Renja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2015. Targetkinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikatorkinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan melaksanakan 3 sasaranstrategis dengan 6 sasaran kegiatan. Kegiatan akan diimplementasikan dalam RencanaKegiatan Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap outcome atas kinerja BPKPPusat.Dengan demikian, Renja tahun 2015 diharapkan akan menjadi acuan bagiPerwakilan BPKP Provinsi Papua untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pelaporan

RR
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Rencana Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2015kinerja akan mudah disusun dan diukur output kinerjanya, yang pada gilirannya akanmenjadi bagian integral dari keberhasilan BPKP dalam menjalankan visi dan misi secarakeseluruhan.
Kepala Perwakilan,

DariusNIP 19580929 198101 1 001
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Bab I
PPeennddaahhuulluuaannHarapan masyarakat tentang tata kepemerintahan yang baik (good governance)menjadi dasar Pemerintah untuk mewujudkannya. Berbagai upaya telah dilakukan olehPemerintah dalam perwujudanyataan tata pemerintahan yang baik di Indonesia.Perumusan peraturan perundang-undangan antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKKN; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP); dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiapinstansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang dimulaidengan adanya renstra sampai dengan pelaporankinerja. Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP iniadalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitaskinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyaratuntuk terciptanya pemerintahan yang baik danterpercaya.Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan salah satu unit organisasi BPKPdengan melaksanakan:

- Program Teknis : a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara;b. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;c. Program Peningkatan Kapabilitas APIP.
- Program Generik : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan   tugasTeknis.Program teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral;

Renja Tahun 2015
sebagai wujud

komitmen BPKP
Perwakilan Provinsi
Papua dalam upaya

terciptanya
pemerintahan yang
baik dan terpercaya
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Tahun 20152. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara;3. Pengawasan atas penugasan Presiden;4. Pengawasan atas permintaan stakeholders;5. Reviu LKPP;6. Pengawasan penerimaan negara;7. Pengawasan PHLN;8. Assesment, Evaluasi GCG, KPI, MR;9. Pengawasan Investigatif;10. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan;11. Penyusunan Pedoman SPIP;12. Sosialisasi SPIP;13. Diklat SPIP;14. Bimbingan Teknis SPIP.Adapun program generik dilaksanakan melalui kegiatan:1. Penyusunan dan evaluasi rencana;2. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi;3. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah;4. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan;5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayarangaji/tunjangan;6. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;7. Penelitian dan pengembangan pengawasan;8. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/Presidendan Internal BPKP;9. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP;10. Fasilitas dukungan manajemen Perwakilan BPKP;11. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana;Renja tahun 2015 ini merupakan uraian lebih lanjut dan rinci dari Renstra tahun2015 – 2019 yang telah disusun. Renstra yang merupakan rencana umum lima tahunan,diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebihterfokus. Renja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian
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Rencana Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2015lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra beserta strategipencapaiannya.
A. Data UmumOrganisasi dan tata kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua ditetapkanberdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014. Perwakilan BPKP dipimpinoleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBPKP. Perwakilan BPKP mempunyai tugas:1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaradan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau ataspermintaan Kepala Daerah;4. Melaksanakan pembinaan SPIP pada wilayah kerjanya; dan5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:1. Penyiapan rencana dan program;2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;3. Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan pengurusan barang milik/kekayaanpemda atas permintaan daerah;4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategisdan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;6. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;7. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD,dan kinerja instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD;
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Tahun 20159. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapatkepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku kepentingan sertakontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeriyang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporanakuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapatkepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badanusaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentinganpemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan danpemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negaraserta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintahlainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalianmutu pengawasan; dan13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
B. Struktur OrganisasiStruktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua terdiri dari KepalaPerwakilan, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usahaterdiri atas Subbagian Kepegawaian, Subbagian Umum, Subbagian Keuangan danSubbagian Program dan Pelaporan. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atasJabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Lainnya.Kelompok JFA terdiri atas:1. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP);2. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD);3. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN);4. Kelompok JFA Bidang Investigasi;Dukungan sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang terdiriatas:
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Tahun 2015

Uraian Jabatan Jumlah (orang)Pejabat Struktural 10Pejabat Fungsional Auditor 88Pejabat Fungsional Arsiparis 1Pegawai Administrasi 13
Jumlah 112

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua

C. Keterkaitan dengan Rencana StrategisKeterkaitan antara Renstra dan Renja sebagai berikut:1. Renstra menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi, sasaran tahunan(dalam periode Renstra) dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebutmenjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dariorganisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunandalam periode Renstra.

Kepala Perwakilan

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian
Kepegawaian

Sub Bagian
Program dan Pelaporan

Bidang
Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Bidwas
Instansi

Pemerintah
Pusat

Bidang
Akuntabilitas
Pemerintah

Daerah

Bidang
Akuntan
Negara

Sub Bagian Umum
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Tahun 20152. Adapun Renja merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih detail dan terfokus yangmerupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Renja ini memberikangambaran yang berisi tolak ukur/target sasaran/kegiatan yang harus dicapai olehorganisasi dalam satu tahun.
D. Keterkaitan dengan AnggaranKeterkaitan antara Anggaran dan Renja sebagai berikut:1. Penyusunan Renja, dan juga Renstra, tidak terlepas dari sistem penganggaran dariunit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harusdipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategipencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistempenganggaran.2. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaianyang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnyajuga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.
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Tahun 2015

Bab II
Rencana Strategis

A. Rencana Strategis OrganisasiRencana Strategis (Renstra) PerwakilanBPKP Provinsi Papua periode 2015-2019 disusundengan mengacu serta mendukung Renstra BPKPPusat yang disusun dan ditetapkan oleh KepalaBPKP. Renstra tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama5 tahun mendatang. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua periode 2015-2019merupakan acuan/dasar penyusunan Renja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun2015. BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kompetensi yang mumpunidipercaya oleh Presiden untuk membantu dan menjalankan fungsi pengawasan. Olehkarena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal-hal yangbersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional.
B. Pernyataan VisiPernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP, yang telahmenyepakati Visi, Misi dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKPadalah:

Renstra Tahun 2015 –
2019 merupakan acuan/
dasar penyusunan Renja

Tahun 2015

“Auditor Internal Pemerintah RI
Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional”
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Tahun 2015Pernyataan visi tersebut di atas pada hakikatnya merupakan penegasan jati diri BPKPsebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menggambarkanperan dan manfaat BPKP bagi Presiden ataupun stakeholders lainnya.Pernyataan visi tersebut juga merupakan penegasan bahwa BPKP harus menjadi
world class auditor, sesuai dengan visi pemerintah yang menghendaki Aparatur SipilNegara (ASN) yang berkelas dunia. Hal ini penting karena fokus APIP saat ini adalahmeningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional,mengawal proses pembangunan, mengawal peningkatan ruang fiskal, menetapkan
governance system, mengawal aset negara dan daerah, serta membangun kapasitasinformasi yang mendukung berupa teknologi informasi, sumber daya manusia, danproses bisnis.Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yangdiharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP dalammemaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah: P I O N I R

P : Profesional
I : Integritas
O : Orientasi pada Pengguna
N : Nurani dan Akal Sehat
I : Independen
R : Responsibel

Profesional: profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan padastandar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan
Integritas: kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen.
Orientasi pada pengguna: spirit kewirausahaan.
Nurani dan Akal Sehat: Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasidistorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional.
Independen: independen dalam sikap dan penampilan.
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Responsibel serta akuntabel: Obligation to act – obligation to answer, kewajiban untukbertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta menjelaskan/menjawab apa yangtelah dilaksanakan.Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan denganarahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Papuasenantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwaioleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebutadalah:1. Kerja CerdasBekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dankompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas padakemampuan teknis substantif semata tetapi juga secara emosional dan spiritual.Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP dapatmenentukan prioritas penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan waktuyang dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknaikerja cerdas adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan alokasiwaktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama.2. Kerja BerintegritasPegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua memegang teguh prinsip integritas dalambekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja berlandaskan padakejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuensi. Kelima unsurdalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yangberlaku. Dengan integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak“akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara padang untuk “minteri” atau “ngakali”.3. Kerja KerasKerja keras adalah lawan kata dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satukunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitubekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja keras mestidibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja keras dengan segenapkemampuan yang dimiliki dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding.
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Tahun 20154. Kerja TuntasTuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip inimendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesaidan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat diperlukan dalam mewujudkanperan  BPKP yang berorientasi pada pengguna.5. Kerja IkhlasIkhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah dansumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “legowo”. Pegawai BPKPdiharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerja manapun, jenis pekerjaan apapun,sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasasiap dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP diSeluruh Indonesia. Dengan demikian apapun yang datang pada kita, menyenangkanatau tidak, kita terima dengan legowo.Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalambekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasanAkuntabilitas Keuangan Negara.
C. Pernyataan MisiVisi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehinggavisi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuanmemberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran yaitu aktivitas assurance dan
consulting. Adapun misi BPKP adalah sebagai berikut:1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahandan korporasi yang bersih dan efektif;2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;dan3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dankompeten.Ketiga misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana,sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada
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Tahun 2015misi. Ketiganya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunyakeseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat darikeberadaan BPKP bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupainovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya.
Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yangmerujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatanlintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara dan kegiatan lain berdasarkanpenugasan Presiden.  Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasiPresiden selaku shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKPdalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkankinerja program Pemerintah dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketigaaspirasi ini jelas-jelas perpetaannya dengan fungsi utama auditor internal di bidang
good governance, pengelolaan risiko dan penerapan sistem pengendalian yang tentudiperlukan guna mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan dankesalahan sejak dini.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunanpedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingandan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatanimplementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagaipembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasiSPIP.
Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yangmeliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangansistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebihditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baikinternal maupun eksternal.
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D. Tujuan StrategisTujuan strategis memuat secara jelas arah yang akan dituju atau dinginkan olehorganisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yangakan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Denganmenetapkan tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harusdilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satusampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuanyang dimiliki. Hal tersebut juga akan memungkinkan Perwakilan BPKP Provinsi Papuauntuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuanstrategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.Tujuan strategis dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai berikut:1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan PembangunanNasional yang Bersih dan Efektif;2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;dan3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten.
E. Sasaran  dan Program OrganisasiPerwakilan BPKP Provinsi Papua telah merumuskan sasaran strategis yangmerupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran tersebutmenggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dandialokasikan dalam lima periode tahunan melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkandalam Renja (Performance Plan).Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus padapenyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi setiap tahun dalam kurunwaktu 5 lima tahun.Sasaran strategis juga merupakan bagian integral dari renstra untukmengendalikan pencapaian kinerja agar pelaksanaan rencana jangka panjang yangbersifat menyeluruh dapat lebih sukses. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang
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Tahun 2015ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapatdicapai.Masing-masing sasaran yang ditetapkan didukung dengan  program yang terkait.Program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yangterkait. Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan program Perwakilan BPKP ProvinsiPapua dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tujuan (1)Untuk mencapai tujuan “(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”, sasaran danindikator kinerja output yang ditetapkan, sebagai berikut:

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-1 “Pengawasan Intern terhadapAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung TataKelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif”, yang secara kualitatif dan
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Tahun 2015kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasionalyang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkantercapai di akhir tahun 2019.  Ukuran  kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaranstrategisnya, yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional”.Sasaran strategis BPKP merupakan  kondisi  yang  akan  dicapai secara nyata olehBPKP sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan olehadanya hasil (outcome) dari program teknis, yaitu pengawasan intern akuntabilitaspengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis inisekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “PeningkatanKualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersihdan Efektif”.Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis diatas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunannasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkanindikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangandan  Pembangunan  (APKP).Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level assurance BPKPtentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabelmengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan danpembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya.Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangansebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunanyang menjadi tanggung jawabnya.
Tujuan (2)Untuk mencapai tujuan “(2) Peningkatan Efektivitas Penyeleng-garaan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”, sasaran dan indikator kinerja output yangditetapkan sebagai berikut:
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Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-2 “Membina penyelenggaraan SPIPyang efektif”, yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatifpencapaian misi ini adalah adanya  “Peningkatan Efektivitas  Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraanSPIP dan   korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukurankualitas tujuan ini linear dengan  ukuran  sasaran  strategisnya, yaitu  “MeningkatnyaMaturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga,Pemerintah Daerah, dan Korporasi (KLPK), serta Program Prioritas PembangunanNasional”.Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritaspembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyataoleh KLPK sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkanoleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap   KLPKbahkan   program   prioritas   nasional.   Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikatoruntuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan EfektivitasPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis diatas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP
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Tahun 2015menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. TingkatMaturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasarkematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapatdigunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitasSPIP.
Tujuan (3)Untuk mencapai tujuan “Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten”,  sasaran dan indikator kinerja
output yang ditetapkan sebagai berikut:

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-3 “Mengembangkan KapabilitasPengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”, yang perlu diukursecara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesionaldan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitastujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya KapabilitasPengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah(K/L/P)”.Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintahpada K/L/P” oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIPK/L/P sampai dengan tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan olehadanya hasil (outcome) dari berbagai   kegiatan   pembinaan   APIP.   Sasaran strategis
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Tahun 2015ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten”.Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis diatas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud.BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP.Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat ataumeningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkatpengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif denganorganisasi yang lebih matang dan kompleks.
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Bab III
Rencana Kinerja

A. Penetapan KinerjaPenetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmerepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalamrentang waktu satu tahun tertentu, denganmempertimbangkan sumber daya yangdikelolanya. Rencana Kinerja Tahun 2015merupakan dasar dalam perhitungan capaiankinerja dari 3 sasaran strategis yang ingin dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Papua ditahun 2015.Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk:
 Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi;
 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.Rencana kinerja (Renja) tahun 2015 merupakan implementasi Renstra tahun2015-2019 untuk mendukung 3 sasaran strategis. Ikhtisar kegiatan yang akandilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT
TARGET

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4
Output:PerbaikanPengelolaanKeuangan Negara

Rekomendasi PerbaikanAkuntabilitas Pelaporan 8 Rekomendasi 346.852.000Rekomendasi PerbaikanKebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan UmumNegara
6 Rekomendasi 564.178.000

Rekomendasi PerbaikanKebijakan Korporasi 11 Rekomendasi 802.910.390Rekomendasi PerbaikanKebijakan Keuangan 5 Rekomendasi 599.633.000

Rencana Kinerja Tahun 2015
merupakan dasar dalam

perhitungan capaian kinerja
dari 3 sasaran strategis
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SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT
TARGET

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4DaerahRekomendasi PerbaikanKinerja ProgramPembangunan Pusat,Daerah, dan Korporasi
18 Rekomendasi 2.385.043.000

Rekomendasi PerbaikanKelancaran Pembangunan 5 Rekomendasi 337.190.000RekomendasiKeinvestigasian 46 Rekomendasi 1.538.697.000Rekomendasi PerbaikanPencegahan Korupsi K/L 5 Rekomendasi 263.336.000Rekomendasi PerbaikanSPI Korporasi 15 Rekomendasi 1.056.704.000Rekomendasi PerbaikanPencegahan KorupsiKorporasi 1 Rekomendasi 381.007.110
Output:MeningkatnyaKualitas PenerapanSPI K/L/PK sertaMeningkatnya UpayaPencegahan Korupsi

Jumlah RekomendasiHasil SPIP 5 Rekomendasi 631.908.000
Output:MeningkatnyaKapabilitasPengawasan InternK/L/P

Jumlah RekomendasiPembinaan KapabilitasPengawasan Intern K/L/P 1 Rekomendasi 130.347.500
Output:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Dukungan Teknis
Pengawasan

Jumlah LayananDukungan ManajemenPerwakilan BPKP 80 Laporan
20.940.122.000

TerlaksananyaRehabilitasiGedung/BangunanPerwakilan BPKP 3242 m2
Tersedianya AlatPengolah Data BPKP 13 UnitTersedianya Peralatandan Fasilitas PerkantoranBPKP 40 UnitJumlah Anggaran Kegiatan PelaksanaanPengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP 9.037.806.000Dukungan Manajemen  dan Pelaksanaan   tugasTeknis 20.940.122.000Jumlah Anggaran 29.977.928.000
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Target Kinerja 2015Renja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai olehPerwakilan BPKP Provinsi Papua selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikannilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerjayang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalammengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Targetkinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuranefisiensi dan efektivitas kegiatan.
B. Sasaran ProgramSasaran Program yang hendak dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Papua padaTahun 2015 adalah sebagai berikut :
 Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Keuangan NegaraSasaran program perbaikan pengelolaan keuangan Negara terkait dengan tujuanpertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatankualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yangbersih dan efektif.Sasaran program ini diindikasikan oleh satu IKU yaitu Persentase perbaikan TataKelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan KeuanganNegara.
 Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya
Pencegahan KorupsiPenyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota.   BPKP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan pembinaan. Padaprinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapatmenyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang
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Tahun 2015efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara,dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK sertameningkatnya upaya pencegahan korupsi diindikasikan oleh satu indikatorkinerja  utama  yaitu  Persentase  Jumlah  Pemda  yang  telah  menerapkan kelimaUnsur SPIP pada Pemda secara memadai.
 Sasaran Program 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/PSasaran  meningkatnya  kapabilitas  pengawasan  intern  K/L/P  diindikasikanoleh satu IKU yaitu persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).
 Sasaran Program 4

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis PengawasanTarget outcome di tahun 2015 adalah sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Capaiankinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayananketatausahaan.   IKU ini diukur dari tingkat kepuasan terhadap layanan dukunganteknis pengawasan yang dberikan dari ketatausahaan.Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatukeadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanantersebut dapat terpenuhi.
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Penutup

enja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2015 merupakan dokumen dariRenstra periode 2015-2019 yang diformalkan dalam kaitannya denganSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen inimerupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, yang dimulai dariRenstra, Renja, Perkin, dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.Renja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari renstra yangberjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detailmengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-programdan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk mencapaisasaran yang telah ditetapkan.Indikator-indikator kinerja dari kegiatan, berupa input dan output, dituangkandalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaiankinerjanya.Dalam tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menetapkan 3 SasaranStrategis dengan target 126 output utama.Beberapa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Perwakilan BPKP   Provinsi Papuadan sebagian kegiatan lainnya dilaksanakan dengan menjalin kerja sama denganinstansi penyidik (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian), serta berupaya untuk bersinergidengan instansi pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten), dan jugadengan pihak lain yang terkait.
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