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RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2015 pengawasan intern untuk kesejahteraan rakyat telah menjadi paradigma barupelaksanaan tugas BPKP sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentangBPKP. Berdasarkan Perpres tersebut, tugas utama BPKP adalah menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dari 33 perwakilan yang ada didaerah, memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasanintern, melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraanakuntabilitas di daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telahmenetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama sertarencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPKP serta dilaksanakan setiap tahun.Dalam kerangka paradigma baru tersebut, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi SumateraUtara Tahun 2015 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara atas penggunaan anggaran selamatahun 2015. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepadapemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikanberkesinambungan bagi Perwakilan BPKPProvinsi SumateraUtara untukmeningkatkan kinerjaBerdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) sesuai metode kerja yang telah ditetapkan,kategori perolehan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 terhadapempat sasaran program, dapat disajikan sebagai berikut:
No. Rentang Capaian Kategori Capaian JumlahProgram1 Capaian > 100,00 % Memuaskan 22 85,00 % < capaian < 100,00 % Sangat Baik -3 70,00 % < capaian < 85,00 % Baik -4 55,00 % < capaian < 70,00 % Cukup -5 Capaian < 55,00 % Kurang 2Jumlah Program 4

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 jika dirinci berdasarkancapaian masing-masing program adalah sebagai berikut :
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Sasaran Program TargetIndikatorKinerja CapaianKinerja(%)SP1 Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara 40 158,15SP2 Meningkatnya Kuaitas Penerapan SPIK/L/Pemda/Korporasiserta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 50 23,52SP3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern PemerintahK/L/P 5 0,00SP4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 7 106,86
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, dari empat IKU terkait tugas dan wewenang PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Utara, sejumlah dua IKU telah memiliki tingkat ketercapaian di atas 80%.Dua IKU tersebut dirinci sebagai berikut:1. Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara memiliki capaian sebesar 158,15%. Capaian ini menunjukkan kualitasrekomendasi hasil pengawasan interm Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara semakinbaik dan applicable sehingga dapat ditindaklanjuti oleh stakeholders/mitra kerja. Keberhasilancapaian program, juga tercermin dari nilai pengawasan (audit value) berupa terjadinyapeningkatan tindaklanjut atas temuan hasil pengawasan yang merupakan respon auditanterhadap hasil-hasil audit/pengawasan. Dampak yang diharapkan dari pemenuhan IKU iniadalah kualitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat, terwujudnya birokrasi yangbersih dan akuntabel, efisien dan efekstif serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisma aparat dengan menekankan pada perubahansikap dan perilaku aparat pemerintahah daerah yang efektif, efesien, responsive, transparandan akuntabel.2. Indeks Kepuasan Kerja Pegawai tercapai sebesar 106,86%. Berdasarkan hasil surveimenggunakan skala linkert 1-10 yang dilaksanakan secara mandiri, diperoleh indeks 7,48(memuaskan) dari target 7 (skala linkert 1-10). Dimensi pengukuran meliputi kesejahteraan,lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, akomodasi kepentingan pribadi, kualitassarana dan prasarana kerja, serta kepuasan TIK. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pegawaiPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara merasa puas terhadap layanan dukungan teknispengawasan BPKP. Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapansistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan peningkatankompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.Untuk dapat mencapai target yang diharapkan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utaraakan terus meningkatkan kualitas pengelolaan pegawai dengan perhatian khusus padadimensi-dimensi yang masih kurang memenuhi harapan pegawai Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara.


