




                                       PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 

 Laporan Kinerja 2021 vi 

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan dokumen untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama 

Tahun 2021 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan 

melembaga.  

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 

2021 dengan Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2021 sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis 

(Renstra) periode Tahun 2020-2024. Selain itu dilakukan juga perbandingan realisasi dan capaian 

kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Target Tahun 2024. 

Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap indikator kinerja 

(outcome) yang ditetapkan dalam dokumen Perkin (Revisi) Tahun 2021 berdasarkan 6 (enam) sasaran 

program. Dari 32 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 26 indikator kinerja (81,25%) telah mencapai 

target, 3 indikator kinerja (9,38%) belum mencapai target dan 3 indikator (9,38%) tidak dilaksanakan 

karena PKPT didrop pada tahun 2021 (Tabel 3.1). Capaian keenam Sasaran Program tersebut 

dihasilkan dari kegiatan utama pengawasan sebanyak 316 penugasan (output) atau 107,85% dari 

target sebanyak 293 penugasan, dengan menggunakan sumber daya manusia sebanyak 204 PFA dan 

realisasi anggaran sebesar Rp6.451.550.202,00. Pencapaian target output tersebut telah sesuai 

dengan kebijakan penetapan target yang ditetapkan BPKP Pusat.  

Berkaitan dengan capaian Sasaran program Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah, hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 

dapat ditunjukkan dengan angka, sebagai berikut: 

- Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah  Rp     12.249.525.490,00 

- Potensi Penerimaan Daerah Yang Dioptimalisasi Rp       3.751.249.453,00 

- Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah  Rp3.408.181.846.223,98 

- Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah Rp     30.802.432.611,00 

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan proses 

berakuntabilitas. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan 

akuntabiltas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: 

1. Perbaikan sistem perencanaan dengan menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan 

dengan komitmen semua pihak penanggung jawab kegiatan dan penganggaran.  

2. Perbaikan sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja yang disepakati oleh semua 

pihak yang terlibat dan sebaiknya ditetapkan pada awal tahun agar terdapat kesamaan pandang 

terhadap capaian outcome tersebut.  


