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   RINGKASAN  EKSEKUTIF 

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan unit organisasi mandiri 

yang mendukung dan melaksanakan kebijakan BPKP Pusat. Perwakilan BPKP DIY 

memiliki visi, misi, tujuan sasaran strategis yang sama dengan BPKP Pusat,  serta 

sasaran kegiatan (outcome) yang mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis BPKP. 

Visi BPKP adalah “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted 

Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka 

Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”  Melalui pelaksanaan tugas 

dan fungsi, Perwakilan BPKP DIY turut berperan meningkatkan akuntabilitas keuangan 

negara/daerah dan pengelolaan korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP dan 

peningkatan kapabilitas APIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan 

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

Untuk mewujudkan visi, BPKP memiliki dua misi, yaitu: 

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional; 

2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas. 

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan dua tujuan strategis yang akan 

dicapai dalam tahun 2020-2024, yaitu: 

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan 

2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat. 

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP, dalam Renstra 2020-2024 

Perwakilan BPKP DIY diamanahkan delapan 6 sasaran kegiatan (outcome) yang harus 

dicapai dan dirinci lebih lanjut sebagai target tahunan dalam perjanjian kinerja.  

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai 

sasaran kegiatan (outcome) Perwakilan BPKP DIY, menyajikan informasi realisasi kinerja 

dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikankan, disertai analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya. Laporan kinerja tahun 2020 disampaikan dengan 

pembandingan capaian sasaran kegiatan  dan  indikator kinerja kegiatan selama periode 

Renstra 2020-2024. 
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Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 menunjukkan capaian 6 sasaran kegiatan berdasar 

34 indikator kegiatan dengan capaian masing-masing sebagaimana disajikan dalam tabel 

berikut: 

 
Tabel RE.1 

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Serta Capaian Tahun 2020 

No. Saskeg/IKU Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Notifikasi 

I. Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas Keuangan 

Negara/Daerah 

     

1.1 Nilai Optimalisasi 

Penerimaan Negara/Daerah 

yang Terealisasi  

Rp 

(juta) 

234 1.040 444,29  

1.2 Potensi Penerimaan Negara/ 

Daerah yang Dioptimalisasi  

Rp 

(juta) 

468 1.505 321,58  

1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran 

Negara dan Daerah 

Rp 

(juta) 

1.123 105,86 9,43  

1.4 Nilai penyelamatan keuangan 

Negara 

Rp 

(juta) 

54.249 2.682,77 4,95  

II. Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas 

Pembangunan Nasional 

     

2.1 Jumlah KP yang diawasi KP 7 7 100  

2.2 Jumlah KP yang tercapai 

sesuai target 

KP 7 7 100  

2.3 Jumlah PSN yang tercapai 

sesuai target 

PSN 1 1 100  

2.4 Persentase hambatan 

pelaksanaan pembangunan 

yang diselesaikan 

% 75 0 0  

III. Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Badan 

Usaha 

     

3.1 Jumlah BUMN dengan 

pengelolaan korporasinya 

baik 

BUMN 1 1 100  

3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja 

sehat 

BUMD 11 11 100  

3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja 

sehat 

BLUD 1 1 100  

3.4 Jumlah BUMDes yang 

mampu menyusun laporan 

BUMDes 12 12 100  

IV. Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas 

Efektivitas Pengendalian 

Korupsi 
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No. Saskeg/IKU Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Notifikasi 

4.1 Persentase hasil 

pengawasan represif yang 

dimanfaatkan/ ditindaklanjuti 

% 100 100 100  

4.2 Presentase hasil 

pengawasan preventif dan 

edukatif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti 

% 70 75 107,14  

V. Pengawasan atas Kualitas 

Pengendalian Intern K/L/P/ 

Badan Usaha 

     

5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda 

dengan Kapabilitas APIP ≥ 

Level 3 

APIP 12 12 100  

5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan 

Maturitas SPIP ≥ Level 3 

Pemda 12 12 100  

5.3 Jumlah Pemda Provinsi 

dengan MRI ≥ Level 3 

Pemda 1 1 100  

5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota 

dengan MRI ≥ Level 3 

Pemda 2 2 100  

5.5 Persentase jumlah pemda 

yang akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah 

% 1,11 1,277 115,08  

5.6 Tersedianya Rekomendasi 

Strategis (Policy Brief) 

kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

RS 1 1 100  

5.7 Persentase Jumlah desa 

yang Menyusun laporan 

Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa 

% 45,01 90,37 200,78  

5.8 Jumlah APIP yang 

Mengimplementasikan 

Siswaskeudes 

APIP 1 1 100  

VI. Meningkatnya Kualitas 

Layanan “Ketatausahaan” 

Unit Kerja  

     

6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit 

Kerja 

Skor 75 85 113,33  

6.2 Persentase Pegawai yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kompetensi 

% 100 100 100  

6.3 Persentase Administrasi SDM 

yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 

% 100 100 100  

6.4 Persentase Penyusunan RKA 

Tepat Waktu Unit Kerja 

% 100 100 100  

6.5 Skor IKPA Skor 86 94,01 109,31  

6.6 Persentase SPM yang Terbit % 90 100 111,11  
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No. Saskeg/IKU Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Notifikasi 

Tepat Waktu 

6.7 Persentase Penyusunan 

Laporan Keuangan Sesuai 

SAP 

Laporan 1 1 100  

6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit 

Kerja 

Nilai Baik Baik 100  

6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor 80 81,67 102,09  

6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja Nilai Level 3 Level 3 100  

6.11 Indeks Kualitas Layanan 

Ketatausahaan Unit Kerja 

Skor 70 87,58 125,11  

6.12 Indeks Kepuasan Layanan Skor 70 75,21 107,44  

 Keterangan:  = mencapai/melampaui target;  = belum mencapai target 

Dari 6 sasaran program dengan 34 indikator kegiatan pada tahun 2020, sebanyak 31 IKK 

berhasil mencapai target, sedangkan 3 IKK belum mencapai target. Apabila 

diperbandingkan dengan tahun 2019, sebanyak 3 IKK capaian tetap dan 3 IKK capaian 

menurun,  serta 28 IKK baru di tahun 2020 sehingga capaian tidak dapat diperbandingkan 

dengan tahun 2019.  

Pengukuran 6 sasaran kegiatan menggambarkan keberhasilan peran Perwakilan BPKP 

DIY dalam memberikan dukungan keberhasilan kinerja BPKP Pusat dan memberikan nilai 

tambah bagi mitra kerja. Kinerja 6 sasaran kegiatan yang didukung dengan 34 IKK, 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan 

Negara/Daerah  

Sasaran kegiatan ini didukung dengan empat IKK dengan capaian kinerja berikut: 

a. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.   

Capaian outcome senilai 444,29% merupakan realisasi jumlah kurang bayar atas 

pajak hotel di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman senilai Rp1.039.633.445,00. 

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

b. Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi.  

Capaian outcome sebesar 321,58% merupakan hasil  pengawasan terkait dengan 

Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 

2020 atas pajak dan retribusi senilai 1.505.000.000,00,  
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Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Strategi/ rencana tindak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 2 IKK di 

atas untuk tahun 2021, antara lain: 

1) Melakukan sinergi dengan APIP Daerah, antara lain melalui joint audit atas PAD 

2) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PAD dan APIP Daerah melalui kegiatan 

sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan PAD. 

3) Melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan optimalisasi PAD 

c. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah 

Capaian outcome senilai 9,43% merupakan hasil pengawasan BPKP yang bersifat 

non-investigatif tahun 2020 sebesar Rp105.861.537,00 dari target sebesar 

Rp1.123.000.000,00. 

Capaian kinerja tersebut diperoleh dari penugasan audit tujuan tertentu dalam 

rangka percepatan penanganan Covid-19 atas tata kelola pengadaan barang dan 

jasa pada salah satu RSUD di Kabupaten Sleman 

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru.  

Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk tercapai dan kinerja di tahun 2021 

adalah dengan melakukan pemantauan kasus melalui media massa, media sosial 

dan surat pengaduan, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak  eksternal 

d. Nilai penyelamatan keuangan Negara  

Capaian outcome sebesar 4,95% merupakan hasil audit PKKN dan Investigatif 

senilai Rp2.682.770.000,00 dibandingkan target sebesar Rp54,249.000.000,00 

sehingga perlu ditingkatkan.  

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Upaya strategis yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi 

dengan APH. 

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional 

Sasaran kegiatan ini didukung dengan empat IKK dengan capaian kinerja berikut: 
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a. Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan hasil kegiatan pengawasan terhadap 

prioritas nasional pembangunan seperti termuat pada RKP yang ditetapkan dengan 

Kepres 61 tahun 2019 yang terealisasi 7 KP  dibandingkan target 7 KP, sehingga 

perlu dipertahankan.  

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

b. Jumlah KP yang tercapai sesuai target 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan KP yang tercapai targetnya sesuai 

target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah, dengan hasil terealisasi 7 KP  

dari target 7 KP, sehingga perlu dipertahankan.  

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Strategi/ Rencana Tindak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 

2021,  antara lain: 

1) Melakukan sinergi dengan APIP Daerah 

2) Meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta. 

3) Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemda atau Satker terkait pelaksanaan 

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I 

Yogyakarta 

c. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan hasil kegiatan pengawasan terhadap 

PSN sehingga tercapai target kinerjanya sesuai dokumen perencanaan yang sah. 

Realisasi PSN yang tercapai sesuai target adalah 1 PSN dari target 1 PSN yaitu 

Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional  Yogyakarta.  

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

d. Presentase Hambatan Pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan 

Capaian outcome sebesar 0% dari target sebesar 75%, karena tidak terdapat 

realisasi penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan di Tahun 2020, 

yang disebabkan tidak diperolehnya sasaran objek kegiatan yang memenuhi kriteria 

hambatan kelancaran pembangunan.  

Capaian kinerja pada tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2019, yaitu 0%.  
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Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja 

adalah melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan 

pembangunan melalui media massa, media sosial dan surat pengaduan.  

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha 

Sasaran kegiatan ini didukung dengan empat IKK dengan capaian kinerja berikut: 

a. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian atas BUMN dengan 

pengelolaan korporasi yang baik, dengan hasil terealisasi 1 BUMN  dari target 1 

BUMN, sehingga perlu dipertahankan.  

Capaian IKK tahun 2020 lebih rendah 33% dibanding dengan capaian tahun 2019 

yaitu sebesar 133,33%. Kondisi ini disebabkan karena target tahun 2019 lebih 

rendah dibandingkan target tahun 2020. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2021, Perwakilan BPKP 

DIY melakukan pendampingan kapabilitas SPI dan bimbingan teknis kepada Satuan 

Tugas GCG. 

b. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian kinerja BUMD yang sehat, 

dengan realisasi sebanyak  11 BUMD dari target 11 BUMD, sehingga perlu 

dipertahankan.  

Capaian IKK tahun 2020 lebih rendah 66,67% dibanding dengan capaian tahun 2019 

yaitu sebesar 166,67%. Kondisi ini disebabkan karena target tahun 2019 lebih 

rendah dibandingkan target tahun 2020. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2021, Perwakilan BPKP 

DIY akan melakukan pedampingan penyusunan rencana strategis bisnis/coporate 

plan BUMD, melakukan mapping dan asistensi terhadap BUMD dengan kinerja 

tidak/kurang sehat serta pendampingan SPI BUMD dalam kegiatan evaluasi kinerja 

mandiri sinergi dengan institusi pemerintah daerah selaku pembina BUMD. 

c. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian kinerja BLUD yang sehat, 

dengan realisasi sebanyak 1 BULD dari target 1 BULD, sehingga perlu 

dipertahankan.  
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Capaian IKK tahun 2020 lebih rendah 53,857% dibanding dengan capaian tahun 

2019 yaitu sebesar 153,85%. Kondisi ini disebabkan karena target tahun 2019 lebih 

rendah dibandingkan target tahun 2020. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2021, Perwakilan BPKP 

DIY akan melakukan pendampingan penyusunan perkada pengelolaan keuangan 

BLUD dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan BLUD.  

d. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian kinerja BUMDes yang mampu 

menyusun laporan pada tahun yang bersangkutan, dengan realisasi sebanyak  12 

BUMDes dari target 12 BUMDes, sehingga perlu dipertahankan.  

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Untuk mempertahankan dan meningkatakan kinerja Tahun 2021, Perwakilan BPKP 

D.I. Yogyakarta akan melakukan mapping dan asistensi terhadap BUMDes dengan 

kinerja tidak/kurang sehat. 

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi 

Sasaran kegiatan ini didukung dengan dua IKK dengan capaian kinerja berikut: 

a. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti  

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi tindak lanjut atas 

kegiatan pengawasan represif tahun 2019 yang dilakukan pada tahun 2020, yaitu 

sebanyak 4 tindak lanjut atas 4 penugasan dengan pelaksanaan pemberian 

keterangan ahli atas penugasan audit PPKN, sehingga tercapai 100%.  

Capaian IKK tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

perbedaan rumus penghitungan kinerja 

Upaya mempertahankan dan meningkatkanan kinerja pada IKK di atas adalah 

dengan meningkatkan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan APH. 

b. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ 

ditindaklanjuti 

Capaian outcome sebesar 107,14% merupakan capaian realisasi tindak lanjut atas 

kegiatan pengawasan preventif  yang tercapai 75% dari target 70% yang dilakukan 

pada tahun 2020, yaitu antara lain dengan penugasan Diagnostic Assessment atas 

Fraud Control Plan (FCP), Kajian risiko kecurangan atas program prioritas, dan 

Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).  
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Realisasi capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 

2019 karena di tahun 2019 tidak ada indikator tersebut. 

Upaya mempertahankan dan meningkatkanan kinerja IKK di atas adalah dengan 

melaksanakan pemantauan keberlanjutan hasil penugasan edukatif/preventif. 

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU 

Sasaran kegiatan ini didukung dengan dua IKK dengan capaian kinerja berikut: 

a. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi Kapabilitas APIP 

jumlah 12 APIP  ≥ Level 3 dibandingkan target 12 APIP ≥ Level 3 

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 adalah sama sebesar 100% 

b. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi  maturitas SPIP pada 

jumlah 12 Pemda ≥ Level 3 dibandingkan target pada maturitas SPIP pada 12 

Pemda ≥ Level 3 

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 adalah sama sebesar 100% 

c. Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi jumlah 1 pemda 

provinsi yang mengimplementasikan manajemen risiko/ MRI ≥ Level 3 dibandingkan 

target 1 pemda provinsi. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

d. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi jumlah 2 

kabupaten/kota  yang mengimplementasikan manajemen risiko/ MRI ≥ Level 3 

dibandingkan target 2 kabupaten/kota. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru 

e. Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja 

daerah 

Capaian outcome sebesar 115,08% merupakan capaian realisasi jumlah pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan kinerja dari total 548 pemda di indonesia yaitu 7 

pemda, atau dengan realisasi 1,277% dibandingkan target 1,11% . 
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Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru 

f. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi jumlah rekomendasi 

strategis yang disampaikan kepada stakeholders yaitu 1 rekomendasi strategis 

dibandingkan target 1 rekomendasi strategis 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru 

g. Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan 

Desa 

Capaian outcome sebesar 200,78% merupakan capaian realisasi jumlah jumlah desa 

yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan sejumlah 

90,37% dibandingkan dengan target 45,01% 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru 

h. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes 

Capaian outcome sebesar 100% merupakan capaian realisasi jumlah APIP yang 

telah mengimplementasikan aplikasi siswaskeudes dalam melakukan pengawasan 

keuangan desa dengan jumlah 1 APIP dibandingkan dengan target 1 APIP. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru 

Strategi/rencana tindak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sasaran 

kegiatan diatas pada tahun 2021, antara lain: 

1) Melakukan sinergi dengan APIP Daerah dan Pemerintah Daerah 

2) Meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta 

3) Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi dan Area of Improvement. 

4) Penggunaan aplikasi yang telah dikembangkan secara optimal seperti Siskeudes, 

Siswaskeudes, Aplikasi Penilaian Penerapan Manajemen Risiko/Manajemen 

Risiko Indeks (MRI), SIMDA 

5) Pengembangan dan Penerapan metodologi Result/Outcome Base 

6) Transfer of knowledge berupa diseminasi dan bimbingan ke mitra kerja terkait 

substansi dan teknologi informasi 
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6. Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja 

Sasaran kegiatan ini didukung dengan dua belas IKK dengan capaian kinerja berikut: 

a. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja 

Capaian outcome sebesar 113,33% yang merupakan realisasi dari nilai self 

assessment dengan skor 85 dibandingkan target 75. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Memberitahukan informasi terlebih dahulu kepada mitra terkait penugasan dalam 

rangka penyiapan data oleh mitra; 

2) Membuka klinik konsultasi online; 

3) Menyusun SOP Klinik Konsultasi; dan 

4) Sinkronisasi Penugasan antar Bidang. 

b. Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi 

Capaian outcome sebesar 100% yang merupakan realisasi keikutsertaan seluruh 

pegawai berjumlah 150 orang dalam peningkatan kompetensi. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1)  Melakukan koordinasi dengan Pusdiklatwas BPKP terkait updating jadwal 

pelaksanaan diklat; dan 

2) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait kesesuaian rencana dan 

pelaksanaan PPM yang akan dilakukan 

c. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu 

Capaian outcome sebesar 100% yang merupakan realisasi seluruh administrasi 

pegawai yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan seluruh total administrasi 

kepegawaian yang harus diselesaikan. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Melakukan updating database kepegawaian yang ada pada awal tahun dalam 

rangka terbentuk database kepegawaian; 
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2) Melakukan monitoring atas database kepegawaian tersebut untuk dilakukan 

penyusunan dokumen kepangkatannya; dan 

3) Selalu berkoordinasi dengan BKN terkait kepangkatan 

d. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja 

Capaian outcome sebesar 100% yang merupakan realisasi seluruh RKA 

dilaksanakan secara tepat waktu dibandingkan dengan target 100% . 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Selalu berkoordinasi dengan BPKP Pusat terkait sinkronisasi jadwal penyusunan 

RKA tahunan beserta revisinya; 

2) Meningkatkan koordinasi dengan KPPN Yogyakarta dan Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan terkait dengan updating peraturan, jadwal maupun aplikasi 

penyusunan RKA 

e. Skor IKPA Unit Kerja 

Capaian outcome sebesar 109,31% yang merupakan realisasi skor IKPA Perwakilan 

DIY mencapai 94,01 dibandingkan target skor IKPA 86. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Selalu berkoordinasi dengan sub bagian umum terkait data kontrak dan kegiatan 

operasional yang akan dilakukan; 

2) Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait rencana pelaksanaan kegiatan 

pengawasan dan realisasinya;  

3) Meningkatkan akurasi reviu berjenjang antara sub bagian keuangan dalam 

rangka meningkatkan kesesuaian penerbitan dokumen pengelolaan keuangan 

dengan ketentuan yang berlaku 

f.  Persentase SPM yang terbit tepat waktu 

Capaian outcome sebesar 111,11% yang merupakan realisasi penerbitan seluruh 

SPM yang dilaksanakan secara tepat waktu yaitu 100% dibandingkan dengan target 

90%  

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 
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Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Selalu berkoordinasi dengan sub bagian umum terkait data kontrak dan kegiatan 

operasional yang akan dilakukan; 

2) Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait rencana pelaksanaan kegiatan 

pengawasan; dan 

3) Meningkatkan akurasi reviu berjenjang antara sub bagian keuangan dalam 

rangka meningkatkan kesesuaian penerbitan dokumen pengelolaan keuangan 

dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP 

Capaian outcome sebesar 100% yang merupakan realisasi penerbitan laporan 

keuangan yang sesuai SAP, sebanyak 1 laporan terealisir 100%  dibandingkan 

dengan target 1 laparan.  

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Selalu berkoordinasi dengan sub bagian umum terkait data kontrak dan kegiatan 

operasional yang akan dilakukan; 

2) Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait rencana pelaksanaan kegiatan 

pengawasan; dan 

3) Meningkatkan akurasi reviu berjenjang antara sub bagian keuangan dalam rangka 

meningkatkan kesesuaian penerbitan dokumen pengelolaan keuangan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

h. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja 

Capaian outcome adalah Baik yang merupakan kesimpulan dari analisis sesuai 

kriteria pengelolaan BMN, dimana  realisasi pengelolaan BMN dimana 3.528 unit 

dalam kondisi baik seluruhnya. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Melakukan updating database BMN yang ada di Perwakilan BPKP DI Yogyakarta; 

2) Melakukan inventarisasi BMN rutin setiap semester I dan II; 

3) Melakukan register/penomoran pada setiap asset yang ada di Perwakilan BPKP 

DI Yogyakarta; 
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4) Melakukan koordinasi dengan KPKNL Yogyakarta terkait sinkronisasi database 

BMN; 

5) Melakukan koordinasi dengan BPKP Pusat terkait asset yang rusak ringan 

maupun berat dalam rangka memperoleh advise penanganan selanjutnya 

i. Nilai SAKIP Unit Kerja 

Capaian outcome adalah 102,09 yang merupakan kesimpulan dari Inspektorat BPKP 

dengan nilai 81,67 apabila dibandingkan dengan nilai target sebesar 80. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Meningkatkan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait rencana pelaksanaan 

kegiatan pada tahun berjalan; dan 

2) Melakukan updating data pelaksanaan kegiatan setiap bulan untuk disesuaikan 

dengan rencana pelaksanaannya. 

j. Maturitas SPIP Unit Kerja 

Capaian outcome adalah 100% yang merupakan realisasi maturitas SPIP Perwakilan 

BPKP DIY setelah QA dari Inspektorat telah mencapai Level 3. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Melakukan internalisasi SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta; dan 

2) Melakukan reviu setiap semester terkait penyelenggaraan SPIP di lingkungan 

Perwakilan BPKP DI Yogyakarta 

k. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja 

Capaian outcome adalah 125,11% yang merupakan hasil survey pegawai yang 

mencapai nilai 87,58 dbandingkan dengan target 70 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru 

Rencana aksi sebagai berikut: 

1) Berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait rencana penugasan JFA dan kebijakan 

penggunaan PFA antar bidang; dan  

2) Berkoordinasi dengan BPKP Pusat terkait penyediaan aplikasi keuangan yang 

terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. 
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3) Sosialisasi update informasi dari setiap sub-bagian Ketatausahaan. 

4) Menyusun SOP kehumasan untuk internal Perwakilan. 

5) Menyediakan sarana dan prasarana untuk implementasi SOP tersebut. 

l. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder) 

Capaian outcome adalah 107,44% yang merupakan hasil survey pegawai yang 

mencapai nilai 75,21 dbandingkan dengan target nilai 70. 

Capaian kinerja tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2019 karena 

merupakan IKK baru. 

Rencana aksi sebagai berikut: 

1) Berkoordinasi dengan BPKP Pusat terkait penjadwalan penugasan dan revisi 

penugasan yang dilakukan; 

2) Meningkatkan koordinasi internal Perwakilan BPKP Di Yogyakarta terkait 

updating penugasan yang akan dan telah dilakukan; dan 

3) Berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja 

Instansi Vertikal yang ada di daerah terkait kesiapan pelaksanaan penugasan. 

Capaian sasaran dan indikator kinerja program tahun 2020 didukung dengan realisasi 

dana sejumlah Rp31.521.692.922,00 atau mencapai 98,99% dari anggaran sebesar 

Rp31.841.724.000,00.  


