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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 R  

 

encana Kinerja tahun 2016 menjabarkan 

target kinerja yang harus dicapai dalam satu 

tahun pelaksanaan kegiatan.     

 Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus 

dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat 

kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap 

akhir periode pelaksanaan sehingga merupakan bagian tak 

terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang  dimulai  dari 

perencanaan strategis yang diakhiri dengan penyusunan 

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Selain itu, Rencana Kinerja merupakan suatu jembatan yang 

menghubungkan antara rencana strategis dan laporan 

akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan 

gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, 

memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Rencana kinerja kegiatan yang disusun dilengkapi 

dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan 

secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan 

cara pencapaian sasaran berupa input, output, dan outcome 

dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur 

capaian kinerjanya. Rencana Kinerja 2016 merupakan gambaran 

mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2016 

untuk mewujudkan misi dan visi Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Barat. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui 

pelaksanaan kinerja seluruh staf Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Barat yang optimal dan terorganisasi.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 

A  
genda  reposisi dan revitalisasi (repovi) 

untuk membangun BPKP baru, akan 

mengukuhkan jati diri BPKP sebagai 

auditor  Presiden  akan memberikan ruang 

 gerak yang lebih luas bagi BPKP untuk berperan dan berkontribusi 

dalam upaya kolektif Pemerintah merealisasikan target-target 

pembangunan. Sebagai auditor Presiden, dengan segala perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan strategis sudah selayaknya harus 

disikapi oleh BPKP dengan menciptakan dan atau memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

melalui  produk yang dihasilkannya. Upaya pemenuhan kebutuhan 

stakeholders dapat dioptimalkan dengan pengidentifikasian 

kebutuhan yang ada dan yang akan timbul secara tepat, 

pembenahan proses internal dan peningkatan kompetensi yang 

menunjang, dan menerapkan pendekatan dan cara kerja yang 

efisien, efektif, dan akuntabel.  

Dalam kerangka paradigma baru tersebut, maka BPKP menetapkan 

program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan 

pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 

dengan tujuan: 

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP); dan 

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Barat menetapkan program pengawasan dengan prioritas pada 

Program/Kegiatan Pengawalan Program Pembangunan Nasional 

Lintas Sektoral, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara 

dan Peningkatan Governance System.   

Seluruh prioritas ini dijabarkan dalam target sasaran yang hendak 

dicapai dalam tahun 2016 berupa Rencana Kinerja yang berisikan 

seluruh program dengan indikator dan target kinerja masing-masing 

kegiatan.  

Dalam tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat  

menetapkan target kinerja pada dua program yang memuat target 

output: 196 Rekomendasi, 196 Laporan Pengawasan, 80 laporan 

Dukungan, dan 2 Unit Rehabilitasi Sarana Prasarana. Anggaran yang 

dialokasikan untuk tahun 2016 sebesar Rp22.894.517.000,00. 

Dengan ditetapkannya Rencana Kinerja tahun 2016 ini, diharapkan 

pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan 

berhasil guna serta dapat menyatukan langkah segenap komponen 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk meraih keberhasilan 

dalam mengemban amanah sesuai dengan visi dan misi yang telah 

ditetapkan 

 
             Padang, 28 Januari 2016 

          Kepala Perwakilan, 
 
 
 
         Herman Hermawan 
NIP 19610315 198703 1 001 

 



Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 

 1 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN  
  

  

R  
encana Kinerja merupakan salah satu dokumen 

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Barat,   

  selain Dokumen Rencana Strategis (Strategic Plan), dan Laporan 

Pertanggungjawaban Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi 

Pemerintah (Performance Accountability Report). 

Rencana kinerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan secara 

nyata dalam bentuk kerangka kegiatan yang harus dijalankan dan 

target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.    

  
A. Tugas Pokok dan Fungsi 

  
TTuuggaass  PPookkookk  ddaann  

FFuunnggssii  
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-

286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 tahun 2013 tentang Organisasi   

dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Barat mempunyai Tugas Pokok: 

 

“MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS DI 

DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERLAKU”  
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B. Struktur Organisasi 

  
SSttrruukkttuurr  

OOrrggaanniissaassii  
Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah 

dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat  memiliki 

struktur organisasi berbentuk lini dan staf yang terdiri dari Kepala 

Perwakilan yang membawahi satu Kepala Bagian Tata Usaha dan 

empat Kepala Bidang serta kelompok PFA.   

  Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dapat 

dilihat pada diagram berikut : 

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

        
TTuuggaass  PPookkookk  

BBaaggiiaann//BBiiddaanngg//  

KKeelloommppookk  

  

Masing-masing Bagian/Bidang/Kelompok PFA mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

  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 

KKeeppaallaa  PPeerrww..  BBPPKKPP  

BBaaggiiaann  TTaattaa  UUssaahhaa  

SSuubb..BBaagg..  KKeeuuaannggaann  SSuubb..  BBaagg..  UUmmuumm  

SSuubb..  BBaagg..  

KKeeppeeggaawwaaiiaann  

 

SSuubb..  BBaagg..    PPrrooggrraamm  &&  

PPeellaappoorraann  

 

 

BBiiddwwaass  IIPPPP  

SSuubb..BBaagg..  

KKeeuuaannggaann  

BBiiddaanngg  AAPPDD  

SSuubb..BBaagg..  

KKeeuuaannggaann  

BBiiddaanngg  AANN  

SSuubb..BBaagg..  

KKeeuuaannggaann  

BBiidd..  IInnvveessttiiggaassii  

SSuubb..BBaagg..  

KKeeuuaannggaann  

JJ  FF  AA  

SSuubb..BBaagg..  

KKeeuuaannggaann  
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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 kerjasama, 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 Auditor mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 
  

C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis 

  
KKeetteerrkkaaiittaann  

ddeennggaann  

RReennssttrraa  

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis tahun  

anggaran  2015  sampai dengan 2019,  dengan maksud dapat 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kurun 

waktu lima tahun. Sebagai penjabaran dari rencana strategis, 

setiap tahun disusun Rencana Kinerja  yang berisi tolok ukur/target 
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sasaran/kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu 

tahun. Rencana Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan target 

capaian tahun ke-dua Renstra Tahun 2015 - 2019.  

  
D. Keterkaitan dengan Anggaran 

  
KKeetteerrkkaaiittaann  

ddeennggaann  

AAnnggggaarraann  

Penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tidak terlepas 

dari penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran  

dipertimbangkan  dalam  rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan 

serta strategi pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan. 

Volume kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih 

besar pula. Sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran 

diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan juga 

dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.  
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BAB II 
RENCANA STRATEGIS 
 

RReennssttrraa  
  P  

erwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah 

menyusun Rencana Strategis tahun 2015-

2019 yang digunakan sebagai kerangka acuan 

dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsinya. 

  

  

Rencana Strategis ini merupakan sebuah komitmen yang dibangun 

berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai luhur yang dianut dan 

berimplikasi pada seluruh pegawai untuk menegakkan dan 

melaksanakannya tanpa perkecualian, karena komitmen itulah 

yang akan menjadi motor bagi optimalisasi pencapaian tujuan 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam suatu kurun waktu 

2015-2019.   

Dengan tersusunnya Renstra 2015-2019, berarti Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah yang akan dituju 

dan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Renstra ini 

adalah manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan 

internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya 

mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan 

lingkungan strategis yang terjadi. 

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan visi, misi, 

tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan melalui pelaksanaan 

program beserta indikator hasil program yang dapat diukur. 

Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:   
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A. Visi dan Misi 

  
  1. Pernyataan Visi 

 
VViissii  

  

  

  

Gambaran visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Barat yang diuraikan di bab ini sejalan dengan tekad besar BPKP 

Pusat pada tahun 2019 atau setelahnya, yaitu secara bersama-sama 

dengan sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan 

dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya 

pengawasan ke satu arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan 

Nasional 2015  2019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Oleh 

karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat  memandang 

perlu dan berkomitmen untuk mereposisi ulang visi-nya dalam 

rangka mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang 

terjadi/akan terjadi akibat dari perubahan. Komitmen tersebut 

selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut: 

 

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk 

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

dan Pembangunan Nasional di   

Sumatera Barat” 

 

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Barat ini telah konsisten dengan visi BPKP 

Pusat dan Presiden menuju terwujudnya visi pembangunan 

nasional.  

  

  

  

  

Dalam pernyataan visi tersebut, terdapat beberapa kata kunci, 

yaitu: 

 



Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 

 7 

  

  

1. Auditor Internal Pemerintah RI 

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi 

yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip 

independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap 

semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga 

dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, 

informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh 

BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak 

diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan 

prinsip independensi. 

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal 

pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI. 

a. Audit Intern 

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP 

Provinsi Sumatera Barat mengacu pada definisi Institute of 

Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing dimana 

mengandung makna dua sifat aktifitas peran BPKP dalam 

melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi 

jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat 

pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut 

jasa assurance dan consultancy yang diperoleh dengan 

pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan 

risiko, pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik 

lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, 

pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan 

evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi 

perbaikan atas ketiga hal tersebut. 
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b. Auditor Pemerintah RI 

Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan 

telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan 

mendengar secara langsung fakta lapangan dan 

memberikan respon berupa informasi assurance melalui 

suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi 

akuntabilitas.  

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban 

amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut 

mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-

simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang 

keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus 

konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya 

terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi 

terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya 

perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan 

proses governance.  

2. Auditor Berkelas Dunia 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai auditor internal berkelas 

dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. 

a. 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 berlaku bagi BPKP sebagai 

organisasi profesi.  
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SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang 

pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih 

memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis 

BPKP. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak 

perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan 

dengan memperhatikan risiko (risk based planning). 

Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap 

memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) untuk 

melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.  

b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi 

Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang 

memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, 

paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang 

berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan 

peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait 

sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi 

masalah dan solusinya serta memahami perubahan 

peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. 

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan 

untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai 

pengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan 

efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang 

disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga melalui BPKP 

Pusat atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung 

terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat 

memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan 

RI terkait dengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki 

dari pelaksanaan program pembangunan nasional. 

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional 

pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 
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diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability 

Model dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada 

tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut: 

1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa 

assurance & consulting diarahkan menuju kepada peran 

sebagai penggerak perubahan (Service and Role of 

Internal Audit Element).  

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun 

pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi 

serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim 

(People Management Element).  

3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi 

pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan 

stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan 

risiko (Professional Practices Element).  

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik 

organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan SIM 

Monev Pengawasan untuk kepentingan manajemen 

hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber 

daya pengawasan (Performance Management and 

Accountability Element). 

5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern 

pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan 

lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam 

tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan 

BPK RI. (Organizational Relationship and Culture 

Element). 

6) Melakukan pengawasan secara independen dengan 

kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas 

kegiatan lintas sektoral dan aktif melakukan 

pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian 
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intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan 

kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan 

organisasi (Governance Structure Element). 

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat senantiasa 

dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan dapat 

tercapai melalui penyelenggaraan sistem pengendalian 

intern yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan 

implementasi SPIP (maturitas). Maturitas penyelenggaraan 

SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik 

bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah 

menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk 

semua kegiatan pokok, sebagai media pengendalian (control 

design). Selain itu, kebijakan dan prosedur atas kegiatan 

pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan 

operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan 

secara konsisten.  

c. Leverage Rekomendasi Hasil 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 lainnya. 

Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang 

perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan 

proses governance dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan program pembangunan. Kualitas informasi assurance 

dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa 
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sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup 

signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan 

program pembangunan. 

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional 

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait 

dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, 

pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program 

prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP 

dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka 

pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden 

atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan 

dan sasaran strategis. 

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra 

srategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional 

untuk kesejahteraan rakyat.  

 
  2. Pernyataan Misi 

 
MMiissii  

  
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar  

tujuan  organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.    

  
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan unit 

organisasi dari BPKP Pusat, sehingga misi yang dirumuskan 

mengacu pada misi BPKP Pusat, yaitu: 
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Penjelasan Masing-Masing Misi 

  

  

  

  

  

  

  

 

Misi pertama yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan 

Korporasi yang Bersih dan Efektif di Provinsi Sumatera Barat”. 

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta 

manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan”, 

sedangkan manfaatnya adalah “mendukung tata kelola 

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. 

1. Tugas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

dan Pembangunan 

Akuntabilitas, dengan penjelasan bahwa Prinsip dari 

akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon 

pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya 

tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya 

yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. 

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan 

Korporasi yang Bersih dan Efektif di Provinsi Sumatera 

Barat; 

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang Efektif di Provinsi Sumatera Barat; dan 

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Provinsi 

Sumatera Barat. 
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Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya 

tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Barat selain menjadi kepanjangan tangan BPKP Pusat dengan 

mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK juga dengan seluruh 

Kepala KLPK di wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui jasa 

assurance dan jasa consultancy. Jasa assurance mencakup 

pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian 

pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. 

Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang  

mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK 

sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern 

tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan 

yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, 

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan 

sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif 

dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan 

terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas 

manajemen risiko, dan kurang memadainya  kualitas proses tata 

kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak 

tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 

 2019. 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan, dengan penjelasan 

bahwa sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada 

Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus 

pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan 

keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan, kebijakan 

fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada 



Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 

 15 

periode 2015 2019, sesuai misi ini, sasaran program 

pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong 

bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai 

tujuannya dengan efektif dan efisien.  

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, dengan penjelasan 

bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern 

BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 

di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas 

kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk 

memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) 

yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK 

KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK 

yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.  

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik 

kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk 

kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja 

negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini 

pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi 

perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari 

substansi formulasi maupun implementasi kebijakan 

pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. 

Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan 

negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) 

Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah 

untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi 

Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) 

Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) 

Pengelolaan Korporasi. 
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Pengelolaan Pembangunan Nasional, dengan penjelasan 

bahwa terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan 

intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan 

pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada 

implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi 

pembangunan nasional membedakan tiga dimensi 

pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang 

sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. 

Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi 

pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. 

Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut 

dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015  

2019. 

Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan 

pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP 

KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang 

bersifat program lintas bidang dalam RPJMN. 

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah 

diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, 

keuangan daerah dan pembangunan nasional secara 

komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP 

terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas 

sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran 

pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan 

BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP. 

2. Manfaat Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi 

yang Bersih dan Efektif 

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk 

mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, 
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termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP 

diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah 

berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. 

Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme 

yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan 

mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan 

termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup 

terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan 

pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang 

memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan 

pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka 

transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri 

untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika 

terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan 

pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas 

pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi 

masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan 

tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan 

efektif. 

Misi kedua yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Provinsi 

Sumatera Barat”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk 

menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah 

dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk 

organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu 

sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan 

memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti 

dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang 

aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. 
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Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk 

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP 

diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK 

bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. 

Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, 

tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina 

penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar 

pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, 

menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh 

kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut 

dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian 

risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan 

kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur 

pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi 

reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan 

sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan 

pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP 

secara keseluruhan di KLPK. 

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini 

terkait langsung dengan misi satu yaitu pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang 

bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik 

antara keduanya. Misi satu menyangkut penggunaan sumber daya 

pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan 

dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi dua 

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk 

membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem 
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Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam 

sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat. 

Misi ketiga yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan 

Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Provinsi 

Sumatera Barat”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi 

Satu. Salah 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 kendali ini antara lain diselenggarakan 

melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah 

(APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat 

pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya. 

Peraga 2. 1.  
Kaitan Antar Misi Perwakilan BPKP Sumatera Barat 

 

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern 
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan Nasional 
guna  Mendukung Tata Kelola 
Pemerintahan Dan Korporasi Yang 
Bersih dan Efektif

2. Membina Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah yang Efektif

3. Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah 
Yang Profesional & Kompeten

PENGAWASAN 
PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN 
PENGAWASAN
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Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode 

sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas 

pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, 

difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP 

diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun 

peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP 

diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu 

(a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor 

APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi 

manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan 

Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja 

lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas 

independensi APIP. Bersama-sama dengan misi dua, misi tiga ini 

juga mendukung pencapaian misi satu sebagaimana ditunjukkan 

oleh Peraga 2.1 di atas.  

  
B. Tujuan dan Sasaran Strategis   

TTuujjuuaann  ddaann  SSaassaarraann  

SSttrraatteeggiiss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Barat menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin 

dicapai pada tahun 2015-2019 yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP); dan 

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten. 
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Tujuan 1, Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di 

Wilayah Sumatera Barat. 

Dengan Sasaran Strategis:  Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan nasional di Wilayah Sumatera Barat 

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan 

Korporasi yang Bersih dan Efektif” (Misi 1) yang secara kualitatif 

dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini 

adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. 

Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai 

di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan 

ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. 

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai 

secara nyata oleh BPKP sampai dengan tahun 2019 yang 

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil 

(outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan 

nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk 

menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

yang Bersih dan Efektif”.  

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai 

ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP 

mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). 
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Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level 

assurance BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk 

menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau 

kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan 

sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan 

kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas 

pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan 

keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Tujuan 2, Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Wilayah Sumatera 

Barat 

Dengan Sasaran Strategis:  Meningkatnya maturitas system 

pengendalian intern pada kementerian, lembaga, pemerintah 

daerah dan korporasi serta program prioritas pembangunan 

nasional di wilayah Sumatera Barat. 

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan misi “membina 

penyelenggaraan SPIP yang efektif” (misi 2) yang secara kualitatif 

dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini 

adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan 

penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan 

tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear 

dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan 

Program Prioritas Pembangunan Nasional”. 

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan 

program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan 

kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK sampai dengan 

tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh 
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adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP 

terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran 

strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan 

pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.  

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan 

Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas 

dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, 

yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan 

kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan 

penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang 

dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik 

peningkatan efektivitas SPIP. 

Tujuan 3, Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera 

Barat. 

Dengan Sasaran Strategis:  Meningkatnya kapabilitas pengawasan 

intern pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta 

korporasi di wilayah Sumatera Barat. 

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan misi “Mengembangkan 

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten” (misi 3) yang perlu diukur secara kualitatif dan 

kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya 

“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan 

intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang 

diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini 

linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya 

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, 
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Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”. 

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah pada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan 

dicapai secara nyata oleh APIP KLPK sampai dengan tahun 2019 

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil 

(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran 

strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan 

pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.  

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan 

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional 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 atau 

meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk 

maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju 

kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan 

kompleks.  

  
C. Arah Kebijakan dan Strategi   

  
AArraahh  KKeebbiijjaakkaann  ddaann  

SSttrraatteeggii  
1. Arah Kebijakan 

Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Barat mempedomani arah kebijakan BPKP Pusat  

secara rinci sebagai berikut:  

a.  Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui 

peningkatan IA-CM APIP yang mampu mendorong 

pemantapan penerapan sistem pengendalian intern 

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi 
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(KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam 

membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional; 

b.  Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP 

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi 

untuk mengawal pencapaian sasaran program 

pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 

20152019; 

c.  Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk 

meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan 

untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan 

terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; 

pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan 

pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana 

transfer); 

d.  Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui 

debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif 

untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi; 

2. Strategi Pengawasan 

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 

terdiri dari strategi eksekutif maupun strategi operasional. 

Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi 

pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk 

membangun kemitraan dan jejaring pengawasan serta 

perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan strategi 

operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah 

dalam program teknis pengawasan BPKP, Program 06 yaitu 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 
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dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. Karena hanya terdapat satu 

program teknis di BPKP, untuk pembagian intern tugas 

pengawasan, Program 06 ini dipecah sesuai dengan 

kedeputian teknis yang terdapat di BPKP. 

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 20152019 

adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil 

pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, 

penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber 

daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi 

tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan 

sinergis) sebagai berikut: 

a.  Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang 

mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan 

mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP; 

b.  Fokus pengawasan intern pada isu strategis atau program 

pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 

20152019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem 

pengendalian intern program lintas; 

c.  Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan 

negara/daerah; dan  

d.  Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat 

strategi internal (supporting), yaitu: 

a.  Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap 

standar serta SOP berbasis risiko; 
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b.  Peningkatan kapasitas information and communication 

technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Architecture 

dan Bussiness Architecture untuk setiap sasaran strategis 

pengawasan; dan 

c.  Peningkatan sarana dan prasarana. 

Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat 

Level 3 IA-CM BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah RI. 

Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam program dan kegiatan BPKP selalu 

bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan 

dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.  

  

D. Program dan Penanggungjawab Program 

  

PPrrooggrraamm  Penyusunan program dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Barat 2015-2019 mengacu kepada program Renstra BPKP 

2015-2015 yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi 

program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN 

tahun 2015-2019. Oleh karena itu, Program Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari kebijakan 

sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan 

tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil 

pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Program 

perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tersebut terdiri dari: 

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan 

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06); 

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya (Program 01). 

Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis (06) dan program 

generik (01). Program teknis merupakan program-program yang 
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menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat 

(pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan 

program-program yang digunakan bersifat pelayanan internal 

untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi 

pemerintahan (pelayanan internal).  

 

PPeennaanngggguunngg  

JJaawwaabb  PPrrooggrraamm  
Keberhasilan penerapan Rencana Strategis tergantung pada 

kemampuan mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada 

gilirannya sangat dipengaruhi oleh kejelasan penanggung jawab 

pencapaian kinerja masing-masing program, oleh karena itu setelah 

program utama dan pendukung diidentifikasi, Rencana Strategis ini 

pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masing-masing 

Program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat 

perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung 

jawab masing-masing.  Penanggung jawab masing-masing program 

adalah sebagai berikut: 

No. Nama Program Penanggung Jawab 

1. Pengawasan intern akuntabilitas 
keuangan negara dan 
pembangunan nasional serta 
pembinaan penyelenggaraan 
SPIP (Program 06) 

Bidang APD, Bidwas IPP, 
Bidang AN, dan Bidang 
Investigasi 

2. Program dukungan manajemen 
dan pelaksanaan tugas teknis 
lainnya-BPKP (Program 01) 

Bagian Tata Usaha 
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BAB III 
RENCANA KINERJA 
 

RReennjjaa  R   

 
encana Kinerja ditetapkan  sebagai  implementasi 

dari Rencana Strategis dengan hasil yang ingin 

dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat    

  tahun 2016 dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan 

lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan 

Pemerintah dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis 

tersebut. Sehingga dimungkinkan penetapan tujuan dan program yang 

tidak dituangkan dalam Perencanaan Strategis, akan dituangkan dalam 

Rencana Kinerja tahun 2016 sepanjang hal tersebut memiliki landasan 

hukum untuk dijadikan acuan.   

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja 

tahun 2016 di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 

menetapkan target untuk masing-masing Program yang harus dicapai. 

Target ini dituangkan dalam dokumen ”Perjanjian Kinerja”. Perjanjian 

Kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan 

Kepala BPKP telah ditandatangani tanggal 22 Januari 2016.  

Dihubungkan dengan target outcome maka target output yang 

ditetapkan untuk dicapai selama tahun 2016 sebagai berikut: 

Program Sasaran 

 Output  Anggaran        
(dlm ribuan 

rupiah)  
Indikator Target 

1. Program pengawasan 
intern akuntabilitas 
keuangan negara dan 
pembangunan nasional 
serta pembinaan 
penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern 
pemerintah (Program 
06); 

Tersedianya informasi hasil 
pengawasan dalam mencapai 
perbaikan tatakelola, 
perbaikan sistem 
pengendalian intern 
pengelolaan keuangan 
negara/daerah, dan 
peningkatan kapabilitas APIP 

1. Rekomendasi pengawasan 
Perwakilan BPKP 
 

2. Rekomendasi pengawasan 
Perwakilan BPKP Nawacita  
 

3. Rekomendasi pengawasan 
regional bidang otonomi 
daerah Nawacita 

120 
 
 

36 
 
 

4 

Reko 
mendasi 

 
Reko    

mendasi 
 

Reko       
mendasi 

1.913.117 
 
 

658.629 
 
 

99.054 
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Program Sasaran 

 Output  Anggaran        
(dlm ribuan 

rupiah)  
Indikator Target 

1 2 3 4 5 

  4. Rekomendasi perbaikan 
penyelenggaraan SPIP 
 
5.  Rekomendasi pembinaan 
kapabilitas Pengawasan Intern 
Pemda 

35 
 
 

1 

Reko 
mendasi 

 
Reko 

mendasi 

635.869 
 
 

87.418 

2. Program dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis 
lainnya-BPKP (Program 
01) 

 1. Tersedianya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya dalam 
mencapai kepuasan 
layanan 

Jumlah layanan dukungan 
manajemen Perwakilan BPKP 

80 
 

12 

Lap 
 

Bulan 

949.883 
 

18.275.547 

 2.   Termanfaatkannya aset 
secara optimal 

1. Terlaksananya rehabilitasi 
rumah negara Perwakilan 
BPKP 

 
 2. Terlaksananya rehabilitasi 

sarana gedung kantor 
Perwakilan BPKP 

2 
 
 
 

1 

Unit 
 
 
 

Unit 

200.000 
 
 
 

75.000 

Jumlah     22.894.517 

 

  

  
A. Pengukuran Kinerja 

  
Indikator 
Kinerja & 

Pengukuran 
Kinerja 

  

1. Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja 

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi 

input, output, dan outcome. Penetapan indikator kinerja   

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan 

tujuan dan program yang ditetapkan serta data pendukung yang 

ada.  

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan 

Rupiah (Rp), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas 

terlaksananya kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kegiatan, serta sarana dan prasarana.  

  

  

  

  

Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator outcome 

bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Indikator output 

dan outcome sebagian besar bersumber pada laporan hasil  
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kegiatan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama Perwakilan BPKP  

Provinsi Sumatera Barat yang tugas utamanya melaksanakan 

pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan 

akuntabilitas. 

Indikator kinerja program diidentifikasi untuk mengukur hasil yang 

hendak dicapai dari program yang bersangkutan. Indikator ini 

diselaraskan dengan kegiatan yang mendukung program dikaitkan 

dengan indikator outcome pada program yang bersangkutan.  

22..  Sistem Pengumpulan Data Kinerja  

Sistem  
Pengumpulan  
Data Kinerja 

  

Penyusunan serta pengembangan sistem pengumpulan data kinerja 

pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk 

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten 

mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan 

keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-

prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, 

keekonomisan dan efektivitas.  

  

  

  

  

  

  

  

Data kinerja yang digunakan telah ada dan dikembangkan terus-

menerus untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Data tersebut diperoleh melalui program 

SIM-HP, laporan bulanan dan laporan lainnya yang kemudian 

dicocokkan dengan sumber data dari bidang/bagian.   

  B. Sasaran Kinerja  

  1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 

dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Program 06);  

  

  Tingkat keberhasilan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas 

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diukur 
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atau tergambar dalam tiga sasaran outcome, dengan 12 indikator 

outcome yaitu:                      

a.  Outcome Meningkatnya Pengelolaan Program Prioritas Nasional 

dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 

  Indikator outcome tersebut diatas ada tiga yaitu: 

1) Meningkatnya perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian intern pengelolaan program nasional dengan target 

sebanyak 45%; 

2) Meningkatnya persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, 

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 

dengan target sebanyak 100%; 

3) Meningkatnya penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian 

kepada aparat penegak hukum dengan target sebanyak 60%. 

Indikator kinerja kegiatan yang akan mendukung indikator outcome 

tersebut adalah: 

No. Indikator Kinerja Kegiatan Output Input (Anggaran) 

1. Hasil Wasintern Perekonomian 29 Lap, 
29 Rek 

417.380.000,00 

2. Hasil Wasintern Polhukam 19 Lap, 
19 Rek 

275.047.000,00 

3. Hasil Wasintern PKD 20 Lap, 
20 Rek 

324.400.000,00 

4. Hasil Wasintern AN 20 Lap, 
20 Rek 

311.400.000,00 

5. Hasil Wasintern Investigasi 32 Lap, 
32 Rek 

584.890.000,00 

6. Hasil Wasintern Perekonomian (Nawa 
Cita) 

5 Lap, 
5 Rek 

76.950.000,00 

7. Hasil Wasintern Polhukam (Nawa Cita) 17 Lap, 
17 Rek 

324.149.000,00 

8. Hasil Wasintern PKD (Nawa Cita) 7 Lap, 
7 Rek 

116.910.000,00 

9. Hasil Wasintern AN (Nawa Cita) 6 Lap, 
6 Rek 

116.660.000,00 

10. Hasil Wasintern Investigasi (Nawa Cita) 1 Lap, 
1 Rek 

23.960.000,00 

11. Hasil Regional Nawa Cita 4 Lap, 
4 Rek 

99.054.000,00 

 Jumlah 160 Lap 
160 Rek 

2.670.800.000,00 
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Pengawasan Intern Perekonomian sebanyak 29 laporan terdiri dari: 

 Audit atas Laporan Keuangan PHLN sebanyak 27 laporan,  

 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L sebanyak 2 

laporan. 

Pengawasan Intern Polhukam sebanyak 19 laporan terdiri dari: 

 Pengawasan Program di BKKBN sebanyak 3 laporan, 

 Pengawasan Program di Kominfo sebanyak 3 laporan, 

 Bimtek Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja sebanyak 2 

Laporan, 

 Evaluasi Penyerapan Anggaran sebanyak 3 laporan, 

 Monitoring dan Evaluasi Program sebanyak 3 laporan, 

 Audit PBJ sebanyak 1 laporan, 

 Join Audit Dana Siap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi 

(RR) BNPB sebayak 2 laporan, 

 Audit Kinerja Penyelenggaraan dan Pengawasan Pilkada 

Serentak sebanyak 1 laporan, 

 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu 

sebanyak 1 laporan. 

 Pengawasan Intern PKD sebanyak 20 laporan terdiri dari: 

 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 

1 laporan, 

 Pengawasan Permintaan Stakeholder sebanyak 2 laporan, 

 Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra 

sebanyak 1 laporan, 

 Monitoring DAK Pemda sebanyak 3 laporan, 

 Optimalisasi Penerimaan Daerah sebanyak 3 laporan, 

 Bimtek Reviu RKA Pemda sebanyak 3 laporan, 

 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD sebanyak 3 laporan, 

 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda sebanyak 3 laporan, 

 Pengelolaan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan 



Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 
 

34 

 

Pemda sebanyak 1 laporan. 

Pengawasan Intern AN sebanyak 20 laporan terdiri dari: 

 Evaluasi Kinerja PDAM sebanyak 16 laporan, 

 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah sebanyak 1 laporan, 

 Asesment GCG BUMD sebanyak 1 laporan, 

 Evaluasi Internal Control BUMD (PDAM) sebanyak 2 laporan, 

Pengawasan Intern Investigasi sebanyak 32 laporan terdiri dari: 

 Audit Investigasi sebanyak 3 laporan, 

 Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 13 laporan, 

 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 

sebanyak 7 laporan, 

 Sosialisasi Program Anti Korupsi sebanyak 1 laporan, 

 Forum Investigasi sebanyak 1 laporan, 

 Fraud Control Plan sebanyak 2 laporan, 

 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan sebanyak 1 

laporan, 

 Audit Penyesuaian Harga sebanyak 2 laporan, 

 Audit Klaim sebanyak 2 laporan. 

Pengawasan Intern Perekonomian (Nawa Cita) sebanyak 5 laporan 

terdiri dari: 

 Pengawasan Program Ketahanan Energi sebanyak 1 laporan, 

 Pengawasan Program Ketahanan Pangan sebanyak 1 laporan, 

 Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan 

Perikanan (Kemaritiman) sebanyak 1 laporan, 

 Monev Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional 

sebanyak 1 laporan, 

 Evaluasi Lintas Sektor Bidang Pariwisata sebanyak 1 laporan. 

Pengawasan Intern Polhukam (Nawa Cita) sebanyak 17 laporan 

terdiri dari: 

 Audit Kinerja Program JKN sebanyak 5 laporan,  

 Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS pada Kementerian 
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Agama sebanyak 4 laporan, 

 Evaluasi Aksesibilitas Pendidikan sebanyak 5 laporan, 

 Evaluasi atas Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif sebanyak 2 laporan, 

 Audit Operasional Pembangunan Desa Mandiri/Desa Tertinggal 

sebanyak 1 laporan. 

Pengawasan Intern PKD (Nawa Cita) sebanyak 7 laporan terdiri 

dari: 

 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah sebanyak 3 

laporan, 

 Probity Audit sebanyak 1 laporan, 

 Pengawasan Lintas Sektor sebanyak 3 laporan. 

Pengawasan Intern AN (Nawa Cita) yaitu Evaluasi Kinerja Rumah 

Sakit Daerah sebanyak 6 laporan. 

Pengawasan Intern Investigasi (Nawa Cita) Kajian Pengawasan 

Bansos sebanyak 1 laporan. 

Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita) 

sebanyak 4 laporan terdiri dari: 

 Evaluasi Akuntabilitas Pembangunan Masjid Raya Sumatera 

Barat, 

 Audit Operasional Pembangunan Jalan By Pass Kota Padang, 

 Evaluasi Akuntabilitas Pembangunan Jalur Kereta Api Duku - 

Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat, 

 Evaliasi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. 

b.  Outcome Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah/Korporasi 

  Indikator outcome tersebut diatas ada lima yaitu: 

1) Tercapainya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 

dengan target sebanyak 10%; 

2) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik 
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dengan target sebanyak 100%; 

3) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat 

minimal A (baik) dengan target sebanyak 100%; 

4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari 

BUMD yang dibina dengan target sebanyak 25%; 

5) Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang 

dibina dengan target sebanyak 58%. 

  Indikator kinerja kegiatan yang akan mendukung indikator outcome 

tersebut adalah: 

No. Indikator Kinerja Kegiatan Output Input (Anggaran) 

1. Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 
Perekonomian 

1 Lap, 
1 Rek 

19.540.000,00 

2. Perbaikan Penyelenggaraan SPIP PKD 19 Lap, 
19 Rek 

345.670.000,00 

3. Perbaikan Penyelenggaraan SPIP AN 15 Lap, 
15 Rek 

270.659.000,00 

 Jumlah 35 Lap 
35 Rek 

635.869.000,00 

  

Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Perekonomian berupa Evaluasi 

Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (BPM PTSP) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 laporan. 

Perbaikan Penyelenggaraan SPIP PKD sebanyak 19 laporan terdiri 

dari: 

 Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan sebanyak 1 

laporan,  

 Evaluasi SAKIP sebanyak 1 laporan, 

 Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP sebanyak 2 

laporan, 

 Evaluasi Maturitas SPIP sebanyak 5 laporan, 

 Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK sebanyak 

1 laporan, 

 Asistensi SIMDA sebanyak 4 laporan, 

 Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual sebanyak 1 laporan, 

 Pilotting Implementasi SIMDA Dese sebanyak 1 laporan, 
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 Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA Desa sebanyak 2 

laporan, 

 Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa sebanyak 1 

laporan. 

Perbaikan Penyelenggaraan SPIP AN sebanyak 15 laporan terdiri 

dari: 

 Updating Profil BUMD sebanyak 1 laporan, 

 Evaluasi SKAI BPD/BPR sebanyak 1 laporan, 

 Bimbingan Teknis GCG BUMD sebanyak 3 laporan, 

 Asistensi/Bimbingan Teknis PDAM sebanyak 2 laporan, 

 New Innisiative sebanyak 1 laporan, 

 Asistensi/Bimbingan Teknis BLUD banyak 6 laporan, 

  Current Issues (Water Hibah) sebanyak 1 laporan.  

c. Outcome Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah Daerah  

 Indikator outcome tersebut diatas ada empat yaitu: 

1)  Tercapainya Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 

3) dengan target sebanyak 5%; 

2) Tercapainya Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) 

dengan target sebanyak 100%; 

3) Tercapainya Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 

2) dengan target sebanyak 45%; 

4) Tercapainya Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 

1) dengan target sebanyak 50%. 

Indikator kinerja kegiatan yang akan mendukung indikator outcome 

tersebut adalah Pembinaan Tata Kelola APIP dengan output 1 

laporan dan 1 rekomendasi serta input (anggaran) sebesar 

Rp87.418.000,00.  

Adapun kegiatan untuk mendukungnya berupa Pembinaan 

Peningkatan Kapabilitas APIP sebanyak 1 laporan. 
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C. Anggaran Rencana Kinerja 

 

 
Anggaran  
Rencana  
Kinerja 

 
Untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2016, Perwakilan BPKP 

Sumatera Barat mendapatkan dan merencanakan alokasi  

penggunaan  dana  sebesar Rp22.894.517.000,00 yang berasal dari 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-

089.01.2.450582/2016 tanggal 7 Desember 2015. Alokasi anggaran 

tersebut direncanakan berdasarkan jumlah dan volume kegiatan 

yang ada dengan mempertimbangkan plafon anggaran yang 

tersedia, dengan rincian sebagai berikut: 

 
 

No. Program Anggaran 
( Rp ) 

1 Program Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 

3.394.087.000,00 

2 Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-
BPKP 

19.500.430.000,00 

Jumlah 22.894.517.000,00 

  
 

D. SDM dan Sarana Penunjang Lainnya 

 
 

SDM dan Sarana  
Penunjang  

Lainnya 

 

Pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2016 didukung dengan sarana 

penunjang berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana 

prasarana penunjang lainnya, sebagia berikut: 

 
 1. Sumber Daya Manusia 

Komposisi 
Pegawai 

Komposisi Pegawai 

Posisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat per                

1 Januari 2016: 
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Uraian Jumlah (Orang) 

a. Struktural  

 Eselon II 1 

 Eselon III 5 

 Eselon IV 4 

Sub Jumlah a 10 

b. Fungsional/PFA 73 

c. Staf 23 

Sub Jumlah b + c 96 

Jumlah 106 

  

 

Pegawai menurut 
Golongan & 

Jabatan 

Posisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat per            

1 Januari 2016 menurut golongan dan jabatan adalah sebagai 

berikut: 
 

Jabatan 
Golongan 

Juml 
IV III II I 

a. Struktural      

 Kepala Perwakilan 1 - - - 1 

 Kepala Bagian 1 - - - 1 

 Kepala Bidang 4 - - - 4 

 Kepala Sub Bagian - 4 - - 4 

Sub Jumlah a  6 4 - - 10 

b. Pejabat Fungsional Auditor      

 Auditor Madya 14 - - - 14 

 Auditor Muda - 13 - - 13 

 Auditor Pertama - 22 - - 22 

 Calon Auditor Pertama - 2 - - 2 

 Auditor Penyelia - 11 - - 11 

 Auditor Pelaksana Lanjutan - 3 - - 3 

 Auditor Pelaksana - - 8 - 8 

Sub Jumlah b 14 51 8 - 73 

c. Arsiparis - 1 - - 1 

d. Analis Kepegawaian - 2 - - 2 

e. Pranata Komputer - 1 1 - 2 

f. Staf Administrasi/TU - 15 3 - 18 

Jumlah 20 74 12 - 106 
  

 

 

Posisi Pegawai 
menurut 

Pendidikan 

Posisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat per             

1 Januari 2016 menurut pendidikan adalah sebagai berikut: 
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Jabatan S2 

S1/ 

DIV 
DIII SLTA SD 

Jum

lah 

a. Struktural       

 Kepala Perwakilan - 1 - - - 1 

 Kepala Bagian - 1 - - - 1 

 Kepala Bidang 1 3 - - - 4 

 Kepala Sub Bagian - 4 - - - 4 

Sub Jumlah a  1 9 - - - 10 

b. Pejabat Fungs. Auditor       

 Auditor Madya 4 10 - - - 14 

 Auditor Muda - 13 - - - 13 

 Auditor Pertama - 22 - - - 22 

 Calon Auditor Pertama - 2 - - - 2 

 Auditor Penyelia - 3 8 - - 11 

 Auditor Pelaksana Lanj. - - 3 - - 3 

 Auditor Pelaksana - - 8 - - 8 

Sub Jumlah b 4 50 19 - - 73 

c. Arsiparis - - - 1 - 1 

d. Analis Kepegawaian - - - 2 - 2 

e. Pranata Komputer - - 1 1 - 2 

f. Staf Administrasi/TU - 1 1 15 1 18 

Jumlah 5 59 21 19 1 106 
 

 

 
 

2. Sarana Penunjang 

 
 

Gedung 
Kantor 

a. Gedung Kantor 

Gedung kantor yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Barat seluas 20.810 M2 (2 Unit). Fasilitas Gedung Kantor 

sudah cukup memadai. Fasilitas gedung kantor tersebut telah 

digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

Dalam Gedung Kantor terdapat Ruang Arsip, Klinik Kesehatan, 

Perpustakaan, Musholla dan Ruang Makan untuk menunjang tugas 

sehari-hari perkantoran. 

 
Rumah 
Dinas 

 

b. Rumah Dinas 

Rumah dinas seluruhnya berjumlah 29 Unit dengan luas tanah 7.058 

M2  dengan kondisi 28 Unit Baik dan 1 Unit tidak layak pakai.  
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Kendaraan 

Dinas 

c. Kendaraan Dinas 

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Propinsi 

Sumatera Barat sebanyak 12 unit, terdiri dari 1 unit kendaraan 

bermotor roda enam, 7 unit kendaraan bermotor roda empat dan 4 

unit kendaraan bermotor roda dua, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

 
 

Jenis/Tipe Kendaraan 
Jumlah 
( Unit ) 

Keterangan 
(Kondisi) 

- Kendaraan Bermotor Roda 6 1 Rusak Ringan 

-  Kendaraan Bermotor Roda 4 7 3 B, 4 RR 

-  Kendaraan Bermotor Roda 2 4 3 RR, 1 RB 

Sub Jumlah 12  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 

  R  

 

encana kinerja memberikan gambaran lebih 

mendetail mengenai sasaran dan strategi 

pencapaiannya.  

  Meliputi program dan kegiatan yang  akan  dilaksanakan  dalam 

satu tahun ke depan dalam rangka mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-

indikator kinerja sasaran dan kegiatan (berupa input, output, dan 

outcome) dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan 

sasaran dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian 

kinerjanya. 

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 

2016 ini hendaknya seluruh anggota organisasi Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Barat tetap berpedoman pada Arah Kebijakan 

dan Stretegi yang telah diuraikan pada Bab II dengan  

memperhatikan/mempertimbangkan strategi pemecahan masalah 

serta berkomitmen untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin. 

Setelah akhir periode tahun anggaran 2016 pelaksanaan kinerja 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat akan diukur dan 

dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 

2016. 

  
   

 


