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Mempertahankan keberhasilan sebagaimana telah 

dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011  

tentu bukan hal yang mudah. Berkat kerja keras,  

kerja tuntas, kerja cerdas, berintegritas, dan  

keikhlasan dari seluruh jajaran Pimpinan dan Staf   

Perwakilan  BPKP  Provinsi Jawa Tengah.  

Alhamdulillah, tantangan tersebut dapat   diselesaikan   dengan  baik.  
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Tahun 2012 masih mempertahankan keberhasilan sebagaimana tahun lalu, 

tentu ini bukan sekedar pencapaian kinerja tetapi juga menunjukkan bahwa 

sistem yang dibangun selama ini telah berjalan pada jalur yang benar. 

Selaku unit kerja mandiri, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah 

memiliki kontrak kinerja dengan BPKP Pusat yang dituangkan dalam 

dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang sifatnya mengikat guna 

dipertanggungjawabkan. Sasaran dan program strategis yang telah 

digariskan oleh BPKP Pusat menjadi acuan dalam Tapkin, yang secara 

kumulatif mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Guna mengetahui 

sejauh mana pencapaian atas sasaran dan program strategis maka dilakukan 

pengukuran atas realisasi capaian kegiatan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan. Apabila terdapat performance gap yang secara signifikan kurang 

atau melebihi dari target yang ditetapkan maka perlu diberikan penjelasan 

secukupnya sebagai umpan balik dalam perencanaan berikutnya. 
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ebagai kantor perwakilan BPKP, Perwakilan 

berkewajiban untuk mendukung BPKP Pusat dalam menjalankan amanat 

RPJM 2010 – 2014. Sebagai 

membantu  pemerintah 

keuangan negara/daerah, mewujudkan 

membantu upaya pencegahan dan 

diamanatkan dalam RPJM 2010

Untuk melaksanakan peran tersebut, 

telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 

visinya menjadi “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya 

untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, dan 

menindaklanjuti Surat Menteri PAN dan RB tentang Hasil Evaluasi atas 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q.  BPKP, tanggal 30 November 2012, 

dalam Renstra BPKP tahun 2010

beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan 

penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki 

Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan satu program teknis dan dua program 

generik. Program teknis yang dilaksanakan adalah Program Pengawasan Intern 

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelen

Pengendalian Intern Pemerintah, sedangkan program generik terdiri dari Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 

program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan BPKP, baik yang 

bersifat assurance maupun consulting

LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja BPKP tahun 2012 dengan 

Tapkin BPKP Tahun 2012.  Hasil pembandingan menunjukkan bahwa rata

capaian kinerja BPKP telah memuaskan, 
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kantor perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

berkewajiban untuk mendukung BPKP Pusat dalam menjalankan amanat 

2014. Sebagai auditor intern Pemerintah, BPKP 

pemerintah  pusat /daerah  dalam  meningkatkan  akuntabilitas

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam RPJM 2010-2014. 

Untuk melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 dengan memperbahaui 

“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya 

untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, dan 

menindaklanjuti Surat Menteri PAN dan RB tentang Hasil Evaluasi atas 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q.  BPKP, tanggal 30 November 2012, 

dalam Renstra BPKP tahun 2010–2014 telah memuat perspektif sasaran strategis 

beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan 

penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki 8 Sasaran Strategis dengan 

ja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan satu program teknis dan dua program 

generik. Program teknis yang dilaksanakan adalah Program Pengawasan Intern 

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, sedangkan program generik terdiri dari Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP. Program

laksanakan melalui kegiatan pengawasan BPKP, baik yang 

consulting. 

LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja BPKP tahun 2012 dengan 

Tapkin BPKP Tahun 2012.  Hasil pembandingan menunjukkan bahwa rata

capaian kinerja BPKP telah memuaskan, dengan tercapainya 6 dari 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

ii 

Provinsi Jawa Tengah 

berkewajiban untuk mendukung BPKP Pusat dalam menjalankan amanat 

BPKP berperan 

akuntabilitas 

tata kelola pemerintahan yang baik, serta 

pemberantasan korupsi, sebagaimana yang 

Provinsi Jawa Tengah 

2014 dengan memperbahaui 

“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya 

untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Mengikuti 

peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, dan 

menindaklanjuti Surat Menteri PAN dan RB tentang Hasil Evaluasi atas 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q.  BPKP, tanggal 30 November 2012, 

perspektif sasaran strategis 

beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan 

Sasaran Strategis dengan 37 

ja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan satu program teknis dan dua program 

generik. Program teknis yang dilaksanakan adalah Program Pengawasan Intern 

ggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, sedangkan program generik terdiri dari Program 

 BPKP, serta 

BPKP. Program-

laksanakan melalui kegiatan pengawasan BPKP, baik yang 

LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja BPKP tahun 2012 dengan 

Tapkin BPKP Tahun 2012.  Hasil pembandingan menunjukkan bahwa rata-rata 

dari 8 sasaran 
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strategis dan tercapainya 29 

dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebanyak 19 dari 22 IKU pada 

dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

capaian di atas 100% dan mendapat 

2. Sebanyak 10 dari 15 IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 

capaian di atas 100% dan mend

Masih terdapat 8 IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat perhatian, 

baik pada program teknis maupun program ge

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

sebesar 72,40%.  

LAKIP BPKP Tahun 2012 juga menginformasikan perbandingan antara realisasi 

tahun 2012 dengan tahun 2011 serta target 

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang 

telah ditetapkan, LAKIP BPKP Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan 

pencapaian kinerja.  

Selain itu, sebagai bukti nyata keberhasilan pencapaian

Provinsi Jawa Tengah memperoleh 

Unsur yang dinilai dalam Pengharga

1. Hasil evaluasi kinerja. 

2. Penyelengaraan Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja

3. Kinerja Kehumasan. 

4. Tingkat Penyerapan Anggaran.

Ikhtisar capaian outcome per 

No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan 
penyusunan laporan keuangan

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP
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29 dari 37 IKU.  Capaian sebanyak 29 IKU tersebut jika 

dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

IKU pada Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 

dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

capaian di atas 100% dan mendapat predikat memuaskan; 

IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 

capaian di atas 100% dan mendapat predikat memuaskan. 

IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat perhatian, 

baik pada program teknis maupun program generik, antara lain terjadi pada IKU 

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga, de

LAKIP BPKP Tahun 2012 juga menginformasikan perbandingan antara realisasi 

tahun 2012 dengan tahun 2011 serta target IKU di akhir periode Renstra, tahun 2014. 

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang 

telah ditetapkan, LAKIP BPKP Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan 

in itu, sebagai bukti nyata keberhasilan pencapaian kinerja, Perwakilan BPKP 

memperoleh Penghargaan Juara I Adi Pakarti Tahun 2012

Unsur yang dinilai dalam Penghargaaan Adi Pakarti tersebut adalah: 

 

Penyelengaraan Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja 

Tingkat Penyerapan Anggaran. 

per Sasaran Strategis, sebagai berikut:  

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

3 4 5

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 

Persentase IPP yang mendapat pendampingan 
penyusunan laporan keuangan 

% 80,00 107,69

Persentase IPD yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP 

% 85,00 100,00
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iii 

IKU tersebut jika 

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara 

Pemerintah memiliki 

IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara memiliki 

IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat perhatian, 

, antara lain terjadi pada IKU 

, dengan capaian 

LAKIP BPKP Tahun 2012 juga menginformasikan perbandingan antara realisasi IKU 

di akhir periode Renstra, tahun 2014.  

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang 

telah ditetapkan, LAKIP BPKP Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan 

Perwakilan BPKP 

Tahun 2012 . 

 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

107,69 134,62 

100,00 117,65 
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No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek 
PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang 
disampaikan ke Pusat 

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
Presiden yang disampaikan ke Pusat

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan 
keputusan oleh stakeholders

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 
penyelenggaraan akuntansi 

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 
87,50% 

8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

9 Persentase hasil pengawasan BUN yang 
disampaikan ke Pusat 

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 
BUMN/BUMD  

10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan 
sesuai Standar Pelayanan Minimal

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI 

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus 
yang Merugikan Keuangan Negara

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi.

14 IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko 
yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ 
evaluasi FCP 

15 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.

16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim 
dan penyesuaian harga 
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Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

3 4 5

Persentase jumlah laporan keuangan proyek 
PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar 

% 82,00 100,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang % 75,00 117,65

Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
Presiden yang disampaikan ke Pusat 

% 70,00 172,73

Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
yang dijadikan bahan pengambilan 

stakeholders 

% 80,00 343,75

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 
 

% 20,00 22,60

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 

Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 

% 75,00 82,86

Persentase hasil pengawasan BUN yang % 70,00 199,02

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik 

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 

IPD yang melaksanakan pelayanan 
sesuai Standar Pelayanan Minimal 

% 50,00 100,00

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI  

% 30,00 30,99

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 27,00 36,17

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus 
yang Merugikan Keuangan Negara 

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi. 

Kelompok 
Masyarakat 

3,00 3,00

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud 
yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ 

Instansi 6,00 6,00

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK. 

Instansi 1,00 1,00

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim % 85,00 61,54

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

iv 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

100,00 121,95 

117,65 156,86 

172,73 246,75 

343,75 429,69 

22,60 113,00 

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 

82,86 110,49 

199,02 284,31 

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 

100,00 200,00 

30,99 103,30 

36,17 133,96 

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus 

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam 

3,00 100,00 

6,00 100,00 

1,00 100,00 

61,54 72,40 
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No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

17 Persentase pelaksanaan audit 
/PKKN/PKA 

18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh 
instansi berwenang 

19 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Tujuan 4: Tercapainya Efektifitas 

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 

20 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

21 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 
2008 

22 Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem 
Pengendalian Intern 

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan 
Kompeten 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 
dan kompeten pada 80% Pemda 

23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  
penerapan JFA 

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 
pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 

24 Persentase jumlah rencana penugasan 
pengawasan yang terealisasi

25 Persentase kesesuaian laporan 
Perwakilan BPKP dengan SAP

26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
layanan kepegawaian  

27 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam 
DIPA 

28 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai 
Prosedur 

29 Persentase permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

30 Jumlah publikasi kegiatan 
media masa 

31 Persentase Pemanfaatan asset

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

3 4 5

Persentase pelaksanaan audit investigasi % 90,00 86,64

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh % 90,00 94,46

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 85,00 100,00

Tujuan 4: Tercapainya Efektifitas Penyelenggaraan SPIP 

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda  

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

% 30,00 26,67

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi 
SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 

IPP/ IPD 30,00 30,00

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem IPP/ IPD 9,00 9,00

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 
 

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  % 70,00 100,00

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 
pengelolaaan keuangan sebesar 100%.  

Persentase jumlah rencana penugasan 
pengawasan yang terealisasi 

% 95,00 96,88

Persentase kesesuaian laporan keuangan 
Perwakilan BPKP dengan SAP 

% 95,00 80,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala likert 
1-10 

7,60 7,53

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam % 90,00 100,00

Kepuasan Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai 

Skala likert 
1-10 

7,00 7,89

Persentase permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 

% 100,00 100,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di Jumlah 
berita 

80,00 85,00

Persentase Pemanfaatan asset % 90,00 99,08

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

v 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

86,64 96,27 

94,46 104,96 

100,00 117,65 

26,67 88,90 

30,00 100,00 

9,00 100,00 

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 

100,00 142,86 

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 

96,88 101,97 

80,00 84,21 

7,53 99,09 

100,00 111,11 

7,89 112,70 

100,00 100,00 

85,00 106,25 

99,08 110,09 
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No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
layanan sarpras  

33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit 
Inspektorat 

34 Jumlah masukan topik penelitian yang 
disampaikan ke puslitbangwas

35 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan 
atau di-assessment tata kelola APIP

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor 
bersertifikat 

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ 
Pemerintah 

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan 
secara efektif 

Capaian Sasaran Strategis 

BPKP Provinsi Jawa Tengah

Perwakilan, DIPA dari BPKP Pusat sebesar 

kerja sebesar Rp3.368.919.000

Keberhasilan mempertahankan capaian kinerja 

memuaskan merupakan indikator 

BPKP Provinsi Jawa Tengah

depan dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target Renstra Tahun 2014

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

lain peningkatan kompetensi SDM PFA, pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) dan koordinasi dengan BPKP Pusat maupun mitra kerja untuk 

menambahkan objek audit.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

3 4 5

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala likert 
1-10 

7,00 6,86

rekomendasi hasil audit % 90,00 100,00

Jumlah masukan topik penelitian yang 
disampaikan ke puslitbangwas 

Jumlah 
Topik 

8,00 8,00

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan 
assessment tata kelola APIP 

Instansi 
APIP 

18,00 13,00

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala likert 
1-10 

7,50 NA

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ 

Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan % 90,00 100,00

Sasaran Strategis tersebut dibiayai dari DIPA tahun 2012

Tengah sebesar Rp26.294.063.000,00 dari anggaran 

Perwakilan, DIPA dari BPKP Pusat sebesar Rp94.635.000,00, dan dari 

.000,00. 

Keberhasilan mempertahankan capaian kinerja di tahun 2012 dengan kategori 

merupakan indikator bahwa sistem akuntabilitas kinerja 

BPKP Provinsi Jawa Tengah telah berjalan pada jalur yang benar. U

dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target Renstra Tahun 2014

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai Rencana Aksi berupa antara 

lain peningkatan kompetensi SDM PFA, pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) dan koordinasi dengan BPKP Pusat maupun mitra kerja untuk 

. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

vi 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

6,86 98,02 

100,00 111,11 

8,00 100,00 

13,00 72,22 

NA NA 

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ 

Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 

100,00 111,11 

2 Perwakilan 

,00 dari anggaran DIPA 

dan dari dana mitra 

dengan kategori 

bahwa sistem akuntabilitas kinerja Perwakilan 

Untuk itu, ke 

dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target Renstra Tahun 2014, 

Tengah mempunyai Rencana Aksi berupa antara 

lain peningkatan kompetensi SDM PFA, pengembangan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) dan koordinasi dengan BPKP Pusat maupun mitra kerja untuk 
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eputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 

Tahun 2005, menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas 

pemerintahan  di  bidang  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPKP 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan 

dan pembangunan; 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan 

pengawasan keuangan dan pembangunan; 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, 

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 

Selain itu, BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada 

Presiden seperti dinyatakan dalam PP No.60 Tahun 2008. Peran BPKP tersebut 

untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Negara melalui fungsi :  

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan 

tertentu yang meliputi (Pasal 49): 

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga 
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atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, 

provinsi,  atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. 

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka 

pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, 

Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi 

pemerintah lainnya.  

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 

2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59). 

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan 

Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4). 

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil 

pengawasan BPKP dan APIP lainnya) sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 

ayat 3. 

Secara khusus Kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan 

instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala BPKP. Terkait kedudukan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan 

pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi 

pengawasan terhadap pengelolaan APBN, APBD, pengurusan kekayaan negara 

dan daerah, BUMN dan BUMD atas permintaan stakeholder terkait; Pengawasan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas 

kementerian/lembaga/wilayah; Pemberian asistensi penyusunan dan evaluasi 

laporan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan daerah, Pemberian asistensi 

dan evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), Investigasi 

terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN 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. 

Selain tugas-tugas konsultatif, peran pengawasan yang dijalankan oleh perwakilan 

mencakup pula tugas-tugas assurance atas permintaan stakeholders, dan 

penugasan perhitungan kerugian negara atas permintaan kepolisian dan 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

 

3 

kejaksaan. Keberagaman kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah pada tahap preventif maupun represif semuanya mengarah pada 

pencapaian pelaksanaan akuntabilitas publik atas peran yang diamanahkan dalam 

rencana strategis BPKP 2010 - 2014. 

Peran pengawasan yang dijabarkan dalam kegiatan konsultatif dan assurance 

merupakan dasar pengukuran capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga keberhasilan capaian kinerja ditentukan juga oleh kinerja pihak-

pihak yang difasilitasi terkait dengan kegiatan konsultatif dan pihak-pihak yang 

dibantu, serta kinerja penugasan audit keuangan maupun audit investigasi. 

Sebagai contoh, outcomes kinerja BPKP diukur dari keberhasilan Pemerintah 

Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Tentu ini bukan hal yang mudah karena banyak 

faktor-faktor yang tidak bisa dipengaruhi langsung sebatas melalui kegiatan 

fasilitasi oleh BPKP. Namun apapun itu, kebijakan ini sudah ditetapkan dan sudah 

menjadi komitmen bersama untuk dapat diwujudkan. 

LAKIP BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan penetapan kinerja (Tapkin) yang telah 

disepakati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Sedangkan bagi stakeholders lainnya LAKIP ini merupakan 

wujud pertanggungjawaban atas perannya sebagai mitra kerja Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

  

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional. 

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi BPKP adalah prioritas pertama yaitu 

reformasi birokrasi dan tata kelola. Selain itu, BPKP juga mendukung keseluruhan 

kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor. 

Prioritas tersebut kemudian dijabarkan dalam dengan Program Kegiatan, yang 

dirancang dan didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
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Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi. 

Program dan kegiatan yang disusun, juga menggambarkan pada domain BPKP 

dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu 

Capacity Building, Current Issues, Clearing House, dan Check and Balance.  

  

 

BPKP berisi para pakar khususnya di bidang auditing, akuntansi, dan akuntabilitas 

sehingga BPKP menjadi rujukan bagi seluruh instansi pemerintah jika menghadapi 

permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan hal tersebut, 

BPKP berperan mendukung manajemen pemerintahan yang profesional 

mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka penguatan 

sistem pengendalian intern, dan peningkatan kapasitas SDM. Secara tegas PP 

No. 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat (1) huruf e memberikan mandat pada BPKP 

untuk melakukan peningkatan kompetensi auditor APIP. BPKP dapat melakukan 

sosialisasi, bimbingan teknis, reviu, evaluasi, atau jenis jasa lainnya yang 

dibutuhkan instansi pemerintah. Termasuk dalam domain ini adalah 

pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, misalnya pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Presiden 

(President Accountability Systems).  

 

 

 

Dalam rangka mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional yang 

bersifat makro dan lintas departemen, BPKP harus mampu menangkap dan 

menganalisis issue-issue yang terkini tentang pelaksanaan program-program 

tersebut dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden. Prioritas 

penanganan adalah issue penting yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat banyak, memiliki dampak dan resiko tinggi jika tidak segera 

ditangani. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa kajian issue-issue 

strategis, analisis kebijakan, dan evaluasi program. 

 

 

1. Capacity building 

2. Current Issues 
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Untuk mengatasi kegamangan/keraguan para penyelengara negara, pejabat/ 

petugas di kementerian/lembaga termasuk Pemerintahan Daerah dalam 

melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), BPKP Perwakilan siap 

memberikan justifikasi secara akuntabel agar kegiatan dapat dilaksanakan secara 

efektif. Melalui clearing house, BPKP Perwakilan dengan didukung oleh jajaran 

Kejaksaan dan Kepolisian akan memperjelas suatu permasalahan apakah 

masalah atau kasus masih merupakan ranah administrasi atau sudah berindikasi 

tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi 

pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan penegakan hukum yang 

berkeadilan.  

 

 

Kuatnya posisi eksternal auditor dibandingkan internal auditor pemerintah saat ini 

menciptakan suatu kondisi manajemen pemerintahan yang kurang kondusif. Oleh 

karena itu, Presiden membutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat dan 

terkoordinasi dengan baik dalam rangka menciptakan check and balance. Untuk 

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian, pengawasan internal terhadap 

akuntabilitas keuangan negara  yang kuat akan memberikan early warning dan 

feed back yang benar kepada manajemen Pemerintahan, sehingga semua 

potensi penyimpangan dapat dideteksi, dicegah, dan diperbaiki, serta pada 

akhirnya diperoleh pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif.  

Penyusunan sasaran strategis, program, dan kegiatan pada Renstra BPKP 2010-

2014 mengacu pada kebijakan retrukturisasi program dan kegiatan yang 

diterapkan dalam menyusun Rancangan Awal RPJMN tahun 2010-2014.  

Terdapat 8 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dari 37 IKU. Untuk 

mencapai Sasaran Strategis tersebut, terdapat dua jenis program, yaitu program 

teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang 

menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan 

eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat 

pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi 

pemerintahan (pelayanan internal). Dengan mengacu pada Renstra BPKP 2010-

2014 dan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh 

3. Clearing House 

4. Check and Balance 
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Bappenas, Renstra BPKP Perwakilan 2010-2014 berisi 3 program sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

merupakan faktor penentu dalam mencapa keberhasilan organisasi. Berbagai 

prestasi yang diperoleh selama tahun 2012 merupakan wujud nyata atas 

komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai 

jajaran pimpinan sampai pelaksana.  

Berikut informasi terkait dengan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

per 31 Desember 2012: 

Berdasarkan Jabatan 

SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan komposisi jabatan 

secara kuantitatif pada tahun 2012 mengalami perubahan yang cukup signifikan 

dibanding tahun 2010, antara lain karena pada tahun 2012 terjadi mutasi PFA 

pada internal BPKP.  

 

Jabatan Tahun 2011 Tahun 2012 

Orang % Orang % 

Pejabat Struktural 10 3,40 10 3,85 

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) 221 75,17 196 75,38 

Pejabat Fungsional Arsiparis 3 1,02 1 0,38 

Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 1 0,34 2 0,77 

Pejabat Fungsional Pranata Komputer 1 0,34 0 0,00 

Pegawai Non Struktural / Fungsional 58 19,73 51 19,62 

Jumlah 294 100,00 260 100,00 

PROGRAM TEKNIS 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

 

PROGRAM GENERIK 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-
BPKP 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP 
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Berdasarkan Strata Pendidikan 

Strata Pendidikan 
Tahun 2011 Tahun 2012 

Orang % Orang % 

SD 1 0,34 1 0,385 

SLTP 2 0,68 2 0,769 

SLTA 45 15,31 41 15,77 

DIII 43 14,62 35 13,46 

S-1/DIV 187 63,61 165 63,46 

S-2 16 5,44 16 6,154 

Jumlah 294 100,00 260 100,00 

Berdasarkan strata pendidikan komposisi pegawai tahun 2012 relatif tidak 

mengalami perubahan dibanding tahun 2011 dimana 63,46% pegawai 

berpendidikan S-1/DIV. 

Berdasarkan Usia Pegawai 

UsiaPegawai (Tahun) 
Tahun 2011 Tahun 2012 

Orang % Orang % 

S/d 30 3 1,02 2 0,769 

31 s/d 40 87 29,59 53 20,38 

41 s/d 50 144 48,98 134 51,54 

51 s/d 56 60 20,41 70 26,92 

> 56 - - 1 0,385 

Jumlah 294 100,00 260 100 

Berdasarkan komposisi usia perlu kiranya mendapat perhatian, mengingat dalam 

lima tahun ke depan sebesar 26,92% pegawai akan memasuki usia pensiun. 

Regenerasi secara berkelanjutan perlu segera dilakukan agar tidak terjadi 

kekosongan jabatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. 

 

 

BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

yang merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan teknis tersebut dalam 

praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa: 

• Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral 
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• Pengawasan atas permintaan stakeholders 

• Pengawasan atas permintaan Presiden 

• Pengawasan atas Proyek PHLN 

• Pembinaan penyelenggaraan SPIP 

• Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 

• Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL  

• Pengawasan penerimaan negara 

• Bimtek/asistensi penyusunan LKPD 

• Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 

• Bimtek/asistensi GCG/KPI 

• Pengawasan atas kinerja BUMD 

• Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 

• Sosialisasi masalah korupsi 

• Bimtek/asistensi implementasi FCP 

• Kajian Pengawasan 

• Audit  investigatif   

• Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat. 

 

 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakaninstansi vertikal BPKP di 

daerah  yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP 

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00.286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh 

seorang Kepala, yakni Drs. Mochtar Husein berdasarkan SK Kepala BPKP 

Nomor: Kep-644/K/SU/2009 tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 

2012 dan dilanjutkan oleh Drs. Sudjono berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor : 

Kep-162/K/SU/2012 tanggal 2 Maret 2012. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah beralamat di Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 12 Semarang. 
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Struktur 

Organisasi 

Perwakilan 

BPKP 

Provinsi 

Jawa 

Tengah 

 

Sumber: KeputusanKepala BPKP No:KEP-06.00.00-286/K/2001 

 

 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian 

kinerja Perwakialan BPKP Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2012. Capaian 

kinerja (performance results) Tahun 2012 tersebut diperbandingkan dengan 

Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2012 sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana 

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.  

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, serta struktur organisasi; 

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas 

dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan 

anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 meliputi RPJMN 

2010-2014, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. 
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Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012, menjelaskan analisis pencapaian 

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan 

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 

2012. 

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan menguraikan 

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. 
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erencanaan kinerja merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan dalam 

satu tahun anggaran. Penyusunan rencana kinerja tidak terlepas dari 

rencana strategis yang telah ditetapkan selama Rencana Strategis. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis 

(Renstra) 2010 – 2014 telah menetapkan beberapa sasaran dan program beserta 

kegiatan-kegiatannya yang mendukung perencanaan strategis BPKP Pusat.  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) memosisikan BPKP sebagai pembina SPIP dan terhadap hal 

ini telah diakomodasi dalam Renstra BPKP 2010 – 2014.  Selain itu, selaku 

auditor Presiden, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas keuangan Negara. Terhadap rencana strategis BPKP 

tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, maka telah ditetapkan revisi 

Renstra 2010–2014 yang sekaligus merevisi secara khusus Renstra tahun 2010 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra periode tahun 2006–2010.  

Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari ketepatan dalam 

penetapan strategi untuk mencapainya. Strategi penguatan BPKP, mencakup: 

a. Product Differences 

Kekuatan BPKP terletak pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas 

produk BPKP bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang 

merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat 

spesifik, yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara 

agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat. 

b. Market Differences 

Produk BPKP bernilai tinggi sesuai dengan market BPKP. BPKP memiliki 

pasar yang jelas, yaitu Presiden sebagai stakeholders utama dan 

stakeholders birokrasi lainnya yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi 
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pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah dibantu oleh 

kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP. 

c. Methodology Differences 

Dengan new BPKP, BPKP secara berkelanjutan mengembangkan 

metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat. 

Misalnya program evaluation, policy analysis, forensic audit, performance 

audit, dan internal control review. 

 

 
 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme telah direspon oleh 

BPKP dengan memperbarui visi dan misinya guna 

meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara 

yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan 

bebas KKN. Peran yang diambil oleh BPKP bertujuan 

untuk mencapai efektivitas  penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pemerintah, meningkatnya 

kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten, dan terselenggaranya sistem 

dukungan pengambilan keputusan Presiden/ 

pemerintah yang efektif. 

Nilai Luhur BPKPNilai Luhur BPKPNilai Luhur BPKPNilai Luhur BPKP::::    

ProfesionalProfesionalProfesionalProfesional    

IntegritasIntegritasIntegritasIntegritas    

Orientasi pada Orientasi pada Orientasi pada Orientasi pada 

PenggunaPenggunaPenggunaPengguna    

Nurani dan Akal SehatNurani dan Akal SehatNurani dan Akal SehatNurani dan Akal Sehat    

IndependenIndependenIndependenIndependen    

ResponResponResponResponsibelsibelsibelsibel 

Arah kebijakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari 

kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Maka dalam rangka pencapaian visi 

dan misi tersebut, BPKP menyusun strategi yang menyeimbangkan pemenuhan 

kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam.  BPKP mengadopsi konsep 

Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan 

karakteristik organisasi publik.  Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat yang 

berorientasi profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif 

Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan demikian, ke empat perspektif 

BSC secara lengkap meliputi: Manfaat bagi stakeholders, manfaat bagi 

auditan/pengguna jasa, Proses Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran. 

Perspektif manfaat bagi stakeholder menjelaskan manfaat atau nilai tambah yang 

dapat diberikan kepada stakeholders atas penugasan audit maupun jasa 

konsultan yang dilakukan oleh BPKP.  Perspektif manfaat bagi stakeholders 

dicapai melalui keberhasilan BPKP memenuhi ekspektasi auditan/pengguna jasa 
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yang diwujudkan dengan efektivitas rekomendasi hasil kerja BPKP, kepuasan 

auditan/pengguna jasa, dan meningkatnya permintaan jasa. Stakeholders dalam 

konteks ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan yang secara tidak 

langsung akan menerima manfaat dalam jangka panjang atas keberhasilan 

penugasan pada auditan/pengguna jasa. 

Kinerja pada perspektif manfaat bagi stakeholders dapat tercapai jika didukung 

proses internal yang berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan tercapainya 

efektivitas penelitian dan pengembangan pengawasan,  terlaksananya pemberian 

jasa yang dibutuhkan, berkualitas, tepat waktu dengan biaya yang efisien, serta 

terwujudnya efektivitas komunikasi publik dalam rangka memperkenalkan lebih 

luas kontribusi dan peran BPKP kepada auditan/pengguna jasa. 

 

Peta 

Strategi 

BPKP 

Selanjutnya, ke tiga perspektif tersebut harus ditopang dengan keberhasilan 

BPKP dalam mengelola pilar kinerja organisasi.  Pilar kinerja ini terdapat dalam 

perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran yang terdiri dari tiga modal utama yaitu 

modal organisasi (organization capital), modal sumber daya manusia (human 

capital), dan modal sistem informasi dan prosedur (information capital). 

Konteks organization capital, BPKP mengarah pada penataan organisasi yang 

tepat, peningkatan dan penyempurnaan proses bisnis, serta menciptakan iklim 

kerja yang kondusif.  Penataan organisasi BPKP dilakukan sesuai dengan 

perkembangan lingkungan strategis sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 60 
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Tahun 2008 dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan untuk memenuhi 

tuntutan perubahan lingkungan strategis. 

Pengelolaan human capital, BPKP telah dan akan berupaya meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme SDM dan mewujudkan komposisi kepegawaian 

yang baik melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

� Penerapan manajemen SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik dalam 

rangka konsolidasi kompetensi kunci, kapabilitas konsepsional, mental dan 

praktikal SDM guna menunjang peningkatan  profesionalisme dan mutu proses 

kerja intern, melalui pola rekrutment yang jelas, pengembangan karir yang 

transparan, penetapan indikator kinerja yang komprehensif, penerapan sistem, 

penghargaan dan penghukuman yang adil dan proposional, pendidikan 

professional yang berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang 

memadai. 

� Penataan PNS berdasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan kesesuaian 

kompetensi yang dimiliki pejabat dengan kompetensi yang dipersyaratkan.  

Kekurangsesuaian kompetensi ditindaklanjuti dengan diklat pengembangan 

kompetensi sedangkan ketidaksesuaian kompetensi ditindaklajuti dengan 

mutasi.  Penataan (rightsizing) diimbangi dengan perbaikan sistem renumerasi. 

� Penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan mendorong produktivitas 

dan motivasi kerja. 

Terkait dengan information capital, BPKP melakukan pengembangan sistem 

informasi dan prosedur kerja sebagai berikut: 

� Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) yang 

berlaku secara nasional, pengembangan sistem informasi pengawasan, 

penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pegawai (SISPEDAP), dan 

penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) untuk seluruh unit kerja. 

� Elektronisasi Dokumen/kearsipan dituangkan dalam bentuk produk yang 

dinamakan Document Management System (DMS). 

Secara umum dapat diikhtisarkan bahwa keberhasilan BPKP dalam menata 

organisasi secara tepat, mengelola SDM, menyediakan sistem informasi yang 

memadai akan mendorong terwujudnya proses internal pemberian jasa yang 

memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa.  Keberhasilan dalam 

memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa akan mendorong 

terwujudnya manfaat bagi stakeholder dan memperbesar serta memperluas peran 

BPKP sebagai auditor Presiden yang produktif. Arah kebijakan dan strategi tahun 
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2010-2014 ditetapkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi BPKP dalam lima tahun mendatang. 

 

 
Keberadaan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

terpanggil untuk mampu menjadi yang terdepan bagi pembaruan manajemen 

pemerintahan, serta mendorong kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas 

pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari 

KKN. Terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP 

menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden yang mampu memberikan 

informasi dan solusi bagi Presiden berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang 

dilakukan. 

VVV   iii   sss   iii   

 “Auditor Pemerintah yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya untuk 

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas” 

Pernyataan Visi BPKP disusun seiring dengan reformasi penyelenggaraan 

negara, adanya perubahan-perubahan di berbagai lingkungan strategis, dan 

perubahan paradigma baru di lingkungan BPKP. Mewujudkan visi tersebut 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil BPKP. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana kegiatan BPKP di 

daerah, sepenuhnya menggunakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

BPKP sebagai landasan dalam menjalankan aktivitasnya. 

Komitmen yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut mempunyai beberapa 

kata kunci, yaitu: 

1. Auditor Pemerintah 

Dalam posisi sebagai auditor pemerintah, BPKP mengemban amanah dan 

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai 

potensi ataupun indikasi kelemahan maupun penyimpangan di bidang 

keuangan negara dan mampu memberikan rekomendasi yang applicable 

kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam 

kurun waktu 10 sampai 30 tahun mendatang diharapkan BPKP Perwakilan 

memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas 

keuangan negara yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, BPKP Perwakilan 
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harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama 

bukanlah untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, 

melainkan lebih kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen 

risiko, dan penerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas 

keuangan Negara yang berkualitas. 

Visi BPKP Perwakilan sebagai auditor pemerintah merupakan visi yang 

strategis untuk mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip 

independensi, baik in fact maupun maupun in appereance terhadap semua 

instansi di bawah Presiden, yaitu kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari 

proses/kegiatan pengawasan oleh auditor presiden bersifat obyektif, tidak bias 

dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip 

independensi.   

2. Responsif 

Sebagai Auditor Pemerintah yang responsif dalam menjalankan perannya, 

Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan 

segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam 

konteks ini BPKP tidak harus menunggu penugasan dari Presiden, tetapi 

dengan sistem peringatan dini yang dimiliki, BPKP dapat segera menentukan 

langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal 

kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan segera mengusulkan titik-

titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan 

nasional.  

3. Interaktif 

Sifat interaktif BPKP mengandung arti bahwa BPKP memperhatikan/ 

mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders, sehingga harus terjalin 

komunikasi yang baik dan efektif. Dengan demikian BPKP harus membuka 

saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan 

stakeholders dan APIP lainnya dalam menjalankan perannya. Selain itu BPKP 

memberikan penjelasan hasil pengawasan dan sistem pengendalian intern 

yang diperlukan stakeholders/pengguna. Sifat interaktif ini mendorong 

perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor BPKP 

untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat 

diandalkan di bidang pengawasan. 
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4. Terpercaya 

Sebagai Auditor Pemerintah yang terpercaya, BPKP memiliki integritas tinggi 

yang didukung profesionalisme sehingga dapat diandalkan untuk memberikan 

hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan 

stakeholders. Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara 

yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, membutuhkan BPKP 

sebagai Auditor Presiden guna mengawal pengelolaan keuangan negara. 

5. Akuntabilitas Keuangan Negara 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan  keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan. Sedangkan keuangan Negara merupakan semua hak dan 

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Meliputi antara lain: pajak, 

peredaran uang, pinjaman, layanan, penerimaan dan pengeluaran 

negara/daerah, kekayaan yang dipisahkan, serta kekayaan pihak lain yang 

dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian akuntabilitas keuangan Negara 

merupakan pertanggungjawaban dana dan prosesnya serta hasil kinerja 

(outcome) atas pengelolaan keuangan negara.   

6. Berkualitas 

Akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri 

yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini berarti pertanggunjawaban 

keuangan Negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka 

informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang 

melibatkan berbagai pihak terkait.  Akuntabilitas keuangan Negara yang 

berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan Negara. 

MMM   iii   sss   iii   
1. Meningkatkan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Negara yang mendukung Tata Kepemerintahan yang baik dan bebas KKN 

di Jawa Tengah.  

2. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Instansi 

Pemerintah di Jawa Tengah. 

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten di Jawa Tengah. 
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4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal 

bagi pemerintah di Jawa Tengah. 

Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Negara yang mendukung Tata Kepemerintahan yang baik dan bebas KKN 

di Jawa Tengah.  

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP Perwakilan sebagai 

Auditor Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern atas 

akuntabilitas keuangan negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini 

dilakukan untuk membantu pemerintah selaku shareholder BPKP dalam 

mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya 

pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern 

pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah 

(value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan 

consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama BPKP adalah memberikan 

umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah 

untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan 

pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu 

pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh 

kegiatan utama (core business) BPKP Perwakilan, baik dalam aktivitas 

assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun 

aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan 

teknis/asistensi, konsultansi dan pengembangan sistem.      

2. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Instansi 

Pemerintah di Jawa Tengah. 

Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi 

pemerintah diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP no 60 

tahun 2008.  Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi 

strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu 

Presiden dalam memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden.   

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten di Jawa Tengah 

Misi ketiga merupakan misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran 

bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tidak mungkin terwujud tanpa 

adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP 
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yang sinergis, dan sebagai pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, 

pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP sendiri maupun kapasitas 

APIP secara umum.  Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung 

jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan untuk turut serta 

dalam mengembangkan sistem pengawasan yang terpadu.  

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal 

bagi Pemerintah di Jawa Tengah. 

Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam 

rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan 

Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas 

Presiden (President Accountability Systems/PAS), yaitu alat kendali bagi 

Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan 

keuangan Negara,yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat 

mungkin real time, yang menampilkan informasi yang utuh tentang 

implementasi akuntabilitas Presiden.  

 

 

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan 

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran 

atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.  

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan 

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas 
Keuangan Negara 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% 
LKKL, dan 95% LKPD 

  Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi  
Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 
87,50% 

2. Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 
60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 
BUMN/BUMD 

3. Terciptanya Iklim yang Mencegah 
Kecurangan dan Memudahkan 
Pengungkapan Kasus yang Merugikan 
Keuangan Negara 

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, 
Pemda, BUMN/ BUMD Dalam Upaya Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

4. Tercapainya Efektifitas Penyelenggaraan 
SPIP 

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas 
Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 

5. Meningkatnya Kapasitas Aparat 
Pengawasan Instansi Pemerintah yang 
Profesional dan Kompeten 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kapasitas 
aparat pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten pada 80% Pemda 

  Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas 
perencanaan pengawasan sebesar 90% dan 
kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 

6. Terselenggaranya Sistem Dukungan 
Pengambilan Keputusan yang Andal bagi 
Presiden/ Pemerintah 

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya 100% sistem 
dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 

 

 

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu 

indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka 

waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik 

kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat 

dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), 

sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran 

(output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan 

tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.  

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan 

indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan 

SPIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut: 

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

No. Indikator Kinerja Outcome Satuan Target No 
Indikator Kinerja 

Output 
Satuan Target 

1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 

  1.1.1 % IPP mendapat pendam-
pingan penyusunan 
laporan keuangan 

% 0,00 1.2.1 LH bimbingan 
teknis/ asistensi 
penyusunan LKKL 

Laporan 15  

  1.1.2 % IPD yang laporan 
keuangannya memperoleh 
opini minimal WDP 

% 0,00 1.2.2 LH bimbingan 
teknis/ asistensi 

penyusunan LKPD 

Laporan 52  

  1.1.3 % laporan keuangan PHLN 
yang memperoleh opini 
dukungan wajar 

% 0,00 1.2.3 LH pengawasan 
atas Proyek PHLN 

Laporan 95  
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No. Indikator Kinerja Outcome Satuan Target No 
Indikator Kinerja 

Output 
Satuan Target 

  1.1.4 % hasil pengawasan lintas 
sektor yang disampaikan 
ke Pusat 

% 75,00 1.2.4 LH pengawasan 
lintas sektor  

Laporan 85  

  1.1.5 % hasil pengawasan atas 
permintaan Presiden yang 
disampaikan ke Pusat 

% 70,00 1.2.5 LH pengawasan 
atas permintaan 

presiden  

Laporan 11  

  1.1.6 % hasil pengawasan atas 
permintaan stakeholders, 
dijadikan bahan pengam-
bilan keputusan stakeholder 

% 80,00 1.2.6 LH pengawasan 
atas permintaan 
stakeholder  

Laporan 16  

  1.1.7 % BUMD yang mendapat 
pendampingan penyeleng-
garaan akuntansi 

% 0,00 1.2.7 LH bimbingan 
teknis/ asistensi 
penyusunan LK 

BUMD 

Laporan 12  

2 Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 87,50% 

  2.1.8 % hasil pengawasan 
optimalisasi penerimaan 
negara/daerah yang di-TL 

% 75,00 2.2.8 LH pengawasan 
atas penerimaan 

negara 

Laporan 4  

  2.1.9 % hasil pengawasan BUN 
yang disampaikan ke Pusat 

% 70,00 2.2.9 LH pengawasan 
BUN 

Laporan 102  

3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD  

  3.1.10 % IPD yang melaksanakan 
pelayanan sesuai Standar 
Pelayanan Minimal 

% 0,00 3.2.10 LH pengawasan 
atas kinerja 

pelayanan publik  

Laporan 9  

  3.1.11 % BUMN/D/BLU/D yang 
dilakukan sosialisasi/ 
asistensi GCG/ KPI  

% 33,80 3.2.11 LH bimtek/asistensi 
GCG/KPI sektor 

korporat 

Laporan 13  

  3.1.12 % BUMD yang dilakukan 
audit kinerja 

% 26,95 3.2.12 LH pengawasan 
atas kinerja BUMD 

Laporan 38  

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam Upaya 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

  4.1.13 Kel Masyarakat yang 
mendapatkan Sosialisasi 
Program Anti Korupsi. 

Kel 
Masy  

3 4.2.13 LH sosialisasi 
masalah korupsi 

Laporan 1  

  4.1.14 IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ 
BLU/ BLUD  berisiko fraud 
mendapatkan sosialisasi/ 
DA/ asistensi/ evaluasi FCP 

Instansi 6 4.2.14 LH bimtek/ 
asistensi 

implementasi 
FCP 

Laporan 5  

  4.1.15 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ 
BUMD/ BLU/ BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan  
yang berpotensi TPK. 

Instansi 1 4.2.15 LH kajian  
pengawasan 

Laporan 1  

  4.1.16 Persentase pelaksanaan 
penugasan HKP, klaim dan 
penyesuaian harga 

% 85,00 4.2.16 LH AI atas HKP, 
Klaim dan Penye-
suaian Harga 

Laporan 4  
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No. Indikator Kinerja Outcome Satuan Target No 
Indikator Kinerja 

Output 
Satuan Target 

  4.1.17 Persentase pelaksanaan 
audit investigasi /PKKN/ 
PKA 

% 90,00 4.2.17 LH AI, PKN, dan 
PKA atas permin-
taan Instansi 
Penyidik 

Laporan 100  

  4.1.18 Persentase TL hasil audit 
investigasi non TPK oleh 
instansi berwenang 

% 90,00 4.2.18 LH AI atas 
permintaan 

Instansi lainnya 

Laporan 0  

  4.1.19 Persentase hasil telaahan 
pengaduan masyarakat 

% 85,00 4.2.19       

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda   

  5.1.20 Persentase Pemda yang 
menyelenggarakan SPIP 
sesuai PP Nomor 60/ 2008 

% 0,00 

5.2.20 

Laporan 
pembinaan 

penyelenggaraan 
SPIP  

Laporan 30  
  5.1.21 Jumlah Pemda Yang 

dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP 
sesuai PP No 60/ 2008 

IPP/ 
IPD 

30 

  5.1.22 Jumlah Pemda Yang 
dilakukan monitoring SPI 

IPP/ 
IPD 

9 

6 Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 

  6.1.23 % Pemda yang dilakukan 
asistensi  penerapan JFA 

% 70,00 6.2.21 Jumlah sosialisasi 
dan Bimtek 

Penerapan JFA 
APIP Daerah 

Kegiatan 5  

7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan 
keuangan sebesar 100%.  

  7.1.24 % jumlah rencana PP yang 
terealisasi 

% 95,00 

7.2.22 

Laporan 
dukungan 
Manajemen 
Perwakilan 
BPKP 

Laporan 60  

  7.1.25 % kesesuaian LK Perwakil-
an BPKP dengan SAP 

% 95,00 

  7.1.26 Persepsi kepuasan pegawai 
Perwakilan terhadap 
layanan kepegawaian  

Skala 
likert 1-10 

7,60 

  7.1.27 % Pagu Dana yang tidak 
Diblokir dalam DIPA 

% 90,00 

  7.1.28 Persepsi Kepuasan 
Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang 
diajukan sesuai prosedur 

Skala 
likert 1-10 

7,00 

  7.1.29 % permintaan bantuan 
hukum yang ditindaklanjuti 
Biro Hukum dan Humas 

% 100,0
0 

  7.1.30 Jumlah publikasi kegiatan 
Perwakilan di media masa 

Jumlah 
berita 

80 
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No. Indikator Kinerja Outcome Satuan Target No 
Indikator Kinerja 

Output 
Satuan Target 

  7.1.31 % Pemanfaatan asset % 90,00 

  7.1.32 Persepsi kepuasan 
pegawai perwakilan 
terhadap layanan sarpras  

Skala 
likert 1-10 

7,00 

7.2.23 
Laporan dukungan 

Manajemen 
Perwakilan BPKP 

Laporan 42 
  7.1.33 % tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit 
Inspektorat 

% 90,00 

  7.1.34 Jumlah masukan topik 
penelitian yang disampai-
kan ke puslitbangwas 

Jumlah 
Topik 

8 

  

7.1.35 

Jumlah Instansi APIP yang 
telah disosialisasi dan atau 
di-assessment tata kelola 

APIP 

Instansi 
APIP 

18 

7.2.24 Jumlah sosialisasi 
dan bimtek 
penerapan 

tatakelola APIP 

Kegiatan 9  

  7.2.25 Lap evaluasi 
Penerapan tata 
kelola  APIP 

Laporan 2  

  7.1.36 Tingkat persepsi kepuasan 
Pemda atas auditor 
bersertifikat 

Skala 
likert 1-10 

7,50    

 

    

8 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan  

  8.1.37 Jumlah Sistem Informasi 
yang dimanfaatkan secara 
efektif 

% 90,00        

 

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi 

penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika 

pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta 

strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan 

pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan 

proses internal dengan aspek ’pemasaran’ yang akan  meningkatkan  penerimaan 

(akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP. Seluruh indikator kinerja 

kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap 

pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan 

kapasitas kelembagaan.  

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab-akibat antar indikator kinerja ini sama 

dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan 

program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi, seluruh indikator 

kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap 

faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif di atasnya. 
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Indikator kegiatan pada perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan 

akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada dua perspektif 

di atasnya.  

 

BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan 

dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain 

seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh K/L. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program 

yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan satu program 

teknis yang spesifik untuk LPND tersebut  dan satu atau beberapa program 

generik, BPKP menetapkan satu program teknis dan dua program generik. Dari 

ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah yang merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan teknis tersebut 

dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui subkegiatan berupa: 

1) Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral 

2) Pengawasan atas permintaan stakeholders 

3) Pengawasan atas permintaan Presiden 

4) Pengawasan atas Proyek PHLN 

5) Pembinaan penyelenggaraan SPIP 

6) Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 

7) Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL  

8) Pengawasan penerimaan negara 

9) Bimtek/asistensi penyusunan LKPD 

10) Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 

11) Bimtek/asistensi GCG/KPI 

12) Pengawasan atas kinerja BUMD 
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13) Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 

14) Sosialisasi masalah korupsi 

15) Bimtek/asistensi implementasi FCP 

16) Kajian Pengawasan 

17) Audit  investigatif   

18) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 

Sedangkan kegiatan generik berupa : 

1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya-BPKP: 

1) Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan 

2) Pelayanan operasional perkantoran 

3) Penyusunan rencana kerja/teknis 

4) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian 

5) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan 

6) Penyuluhan dan penyebaran informasi  

7) Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan  

8) Peer review pengawasan perwakilan 

9) Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional  

10) Pengumpulan data untuk mendukung PASs 

11) Penyelenggaraan SIM di internal BPKP 

 

2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara-BPKP berupa Pengadaan sarana dan prasarana BPKP 

Perwakilan. 
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engukuran capaian kinerja 

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan 

Provinsi Jawa Tengah

diperjanjikan tahun 2012 dan membandingkannya dengan 

diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2012

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, 

pengukuran pencapaian tujuan/

Tengah mengukur sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) 

yang dominan. IKU dominan te

Provinsi Jawa Tengah dalam mempengaruhi pen

secara langsung. 

Pengukuran capaian kinerja 

IKU dominan dan membandingkan 

dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah 

penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di 

dan atau tahun-tahun selanjutnya 

Dari 37 IKU Sasasaran Strategis, jumlah IKU Dominan adalah sebanyak 12 IKU, 

dengan uraian dijelaskan pada masing

Sesuai dengan Renstra Perwakilan 

2014, kinerja sasaran strategis merupakan 

program kerja terkait. P

berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU 

dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distors

sasaran strategis BPKP. 

Capaian atas 37 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis 

secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana 

terlihat pada Tabel 3.1 berikut

PPP  
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engukuran capaian kinerja tahun 2012 merupakan bagian dari 

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang 

diperjanjikan tahun 2012 dan membandingkannya dengan 

dalam dokumen penetapan kinerja 2012. Sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

omor 29 Tahun 2010, yang menitikberatk

pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) 

yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan 

dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis 

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi 

bandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam 

dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali

bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di 

tahun selanjutnya (performance improvement).  

Dari 37 IKU Sasasaran Strategis, jumlah IKU Dominan adalah sebanyak 12 IKU, 

dengan uraian dijelaskan pada masing-masing analisis capaian Sasaran Strategis. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 

sasaran strategis merupakan resultante kinerja dari berbagai 

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung 

berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU 

dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja 

IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis 

secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana 

terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:  

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

 

bagian dari 

Perwakilan BPKP 

. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang 

diperjanjikan tahun 2012 dan membandingkannya dengan target yang 

Sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

itikberatkan pada 

Provinsi Jawa 

sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) 

Perwakilan BPKP 

tujuan/sasaran strategis 

atas realisasi 

Analisis lebih mendalam 

untuk mengenali faktor 

bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2013 

Dari 37 IKU Sasasaran Strategis, jumlah IKU Dominan adalah sebanyak 12 IKU, 

masing analisis capaian Sasaran Strategis.  

Tahun 2010–

kinerja dari berbagai 

engukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung 

berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU 

i perhitungan capaian kinerja 

IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis 

secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana 
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Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
 

No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% 

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan 
penyusunan laporan keuangan

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh 
opini minimal WDP 

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang 
memperoleh opini dukungan wajar

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang 
disampaikan ke Pusat 

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden 
yang disampaikan ke Pusat 

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan 
keputusan oleh stakeholders 

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 
penyelenggaraan akuntansi 

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 
87,50% 

8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 
negara/daerah yang ditindaklanjuti

9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke 
Pusat 

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 
BUMN/BUMD  

10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai 
Standar Pelayanan Minimal 

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 
asistensi GCG/ KPI  

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan
yang Merugikan Keuangan Negara

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi 
Program Anti Korupsi 
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Tabel 3.1 

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama 

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

 3 4 

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 

: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 

Persentase IPP yang mendapat pendampingan 
penyusunan laporan keuangan 

% 80,00 107,69

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh % 85,00 100,00

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang 
memperoleh opini dukungan wajar 

% 82,00 100,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang % 75,00 117,65

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden % 70,00 172,73

Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
yang dijadikan bahan pengambilan 

% 80,00  343,75 

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan % 20,00 22,60

: Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 
negara/daerah yang ditindaklanjuti 

% 75,00 82,86

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke % 70,00 199,02

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik 

: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai % 50,00 100,00

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ % 30,00 30,99

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 27,00 36,17

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus 
yang Merugikan Keuangan Negara 

: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kel Masy 3 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

107,69 134,62 

100,00 117,65 

100,00 121,95 

117,65 156,86 

172,73 246,75 

343,75  429,69  

22,60 113,00  

: Tercapainya Optimalisasi  Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 

82,86 110,49 

199,02 284,31 

: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% 

100,00 200,00  

30,99 103,30 

36,17 133,96 

Pengungkapan Kasus 

: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD Dalam 

3 100,00 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

 

14 IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko 
mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP

15 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan  yang 

16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan 
penyesuaian harga 

17 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh 
instansi berwenang 

19 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Tujuan 4: Tercapainya Efektifitas Penyelenggaraan SPIP

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70

20 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

21 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

22 Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem 
Pengendalian Intern 

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan 
Kompeten 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 
dan kompeten pada 80% Pemda 

23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  penerapan 
JFA 

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 
pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 

24 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan 
yang terealisasi 

25 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan 
BPKP dengan SAP 

26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
layanan kepegawaian  

27 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

28 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan 
Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

29 Persentase permintaan bantuan hukum 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media 
masa 

31 Persentase Pemanfaatan asset

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

 3 4 

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang 
mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP 

Instansi 6 

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 
dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK. 

Instansi 1 

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan % 85,00 61,54

Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA % 90,00 86,64

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh % 90,00 94,46

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 85,00 100,00

Tujuan 4: Tercapainya Efektifitas Penyelenggaraan SPIP 

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda  

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

% 30 26,67

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 

IPP/ IPD 30 30

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem IPP/ IPD 9 

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan 

: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  penerapan % 70,00  100,00

: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 
pengelolaaan keuangan sebesar 100%.  

rencana penugasan pengawasan % 95,00 96,88

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan % 95,00 80,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala likert 1-
10 

7,60 7,53

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 90,00 100,00

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan 
Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur 

Skala likert 1-
10 

7,00 7,89

Persentase permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 

% 100,00 100,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media Jumlah 
berita 

80,00 85,00

Persentase Pemanfaatan asset % 90,00 99,08

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

6 100,00 

1 100,00 

61,54 72,40 

86,64 96,27 

94,46 104,96 

100,00 117,65 

26,67 88,90 

30 100,00 

9 100,00 

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan 

: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional 

100,00  142,86 

: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas 

96,88 101,97 

80,00 84,21 

7,53 99,09 

100,00 111,11 

7,89 112,70 

100,00 100,00 

85,00 106,25 

99,08 110,09 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

No Uraian Indikator Kinerja Utama

1 2 

 

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
layanan sarpras  

33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit 
Inspektorat 

34 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke 
puslitbangwas 

35 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau 
di-assessment tata kelola APIP

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor 
bersertifikat 

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ 
Pemerintah 

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi 
pimpinan 

37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara 
efektif 

 

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta 

realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

dengan membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011

mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 

2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2.

Pencapaian sasaran Strategis tersebut didukung dengan capaian kinerja kegiatan 

berupa output/laporan, dana dan orang hari/OH (ta

sebagaimana terinci dalam Lampiran 3. Untuk 

kegiatan tahun 2012 dengan tahun 2011

tahun 2014, diuraikan dalam Lampiran 4.

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

 3 4 

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala likert 1-
10 

7,00 6,86

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit % 90,00 100,00

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah 
Topik 

8,00 8,00

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau 
assessment tata kelola APIP 

Instansi 
APIP 

18 13

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala likert 1-
10 

7,50 NA

Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ 

: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi 

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara % 90,00 100,00

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta 

realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain itu, analisis dilakukan 

dengan membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011

mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 

2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. 

Pencapaian sasaran Strategis tersebut didukung dengan capaian kinerja kegiatan 

dana dan orang hari/OH (target, realisasi, dan capaian), 

sebagaimana terinci dalam Lampiran 3. Untuk membandingkan capaian kinerja 

kegiatan tahun 2012 dengan tahun 2011, serta perbandingan dengan Renstra 

tahun 2014, diuraikan dalam Lampiran 4.  

 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Realisasi % 
Capaian 

5 6 

6,86 98,02 

100,00 111,11 

8,00 100,00 

13 72,22 

NA NA 

Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ 

: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi 

100,00 111,11 

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta 

Selain itu, analisis dilakukan 

dengan membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011, serta 

mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 

Pencapaian sasaran Strategis tersebut didukung dengan capaian kinerja kegiatan 

rget, realisasi, dan capaian), 

membandingkan capaian kinerja 

serta perbandingan dengan Renstra 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, 

khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap

sasaran strategis. Analisis 

langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap 

perwujudan sasaran strategis. 

membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011

dengan kemungkinan tercapai

sebagaimana terinci dalam Lampiran 2.

Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai 

alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan 

sebagai berikut: 

 

Meningkatnya Kualitas 
Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga

daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi 

strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini 

adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP 

dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan 

Keuangan sebelum diterbitkan

laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. 

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 

Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh 

IKU dominan yang terkait langsung dengan 

Keuangan Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Lampiran 1, 

lebih besar dari 100,00%, sehingga Sasaran Strategis 1 

100,00%). Namun, secara keseluruhan, rata

sebesar 188,65%. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

  

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, 

khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap

nalisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara 

langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap 

perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan 

membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011, serta mengaitkannya 

dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 2014, 

sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. 

Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai 

alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan 

 

gkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ 
5% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting

strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini 

adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP 

dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan 

Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah 

laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. 

eningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kem

% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh 

yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

, capaian IKU Dominan No.1, 2, dan 3 masing

lebih besar dari 100,00%, sehingga Sasaran Strategis 1 sebesar 100,00

Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, 

khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap 

IKU yang tidak secara 

langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap 

Selain itu, analisis dilakukan dengan 

serta mengaitkannya 

nya sasaran tahun terakhir Renstra, 2014, 

Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai 

alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan 

% Laporan Keuangan Kementerian/ 
5% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dan pemerintah 

consulting. Upaya 

strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini 

adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP 

dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan 

yang diharapkan adalah 

laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP.  

% Laporan Keuangan Kementerian/ 

% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh tiga 

kualitas laporan keuangan Laporan 

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

masing-masing 

100,00% (3:3 x 

rata capaian IKU Sasaran Strategis 1 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Bersama empat IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan 

disajikan dalam Tabel 3.2 berikut

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1
 

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

1 Persentase IPP yang mendapat 
pendampingan penyusunan laporan 
keuangan 

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP 

3 Persentase jumlah laporan keuangan 
proyek PHLN yang memperoleh opini 
dukungan wajar 

4 Persentase hasil pengawasan lintas
yang disampaikan ke Pusat 

5 Persentase hasil pengawasan atas 
permintaan Presiden yang disampaikan ke 
Pusat 

6 Persentase hasil pengawasan atas 
permintaan stakeholders yang dijadikan 
bahan pengambilan keputusan oleh 
stakeholders 

7 Persentase BUMD yang mendapat 
pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Uraian masing-masing capaian 

1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 

laporan keuangan.laporan keuangan.laporan keuangan.laporan keuangan.    

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian 

dengan target sebesar 80,00

proaktif menjalin kerja sama melalui 

untuk membantu pemerintah, antara lain dengan 

penyusunan laporan keuangan K/L

menyusun laporan keuangan sesuai de

IKU ini diukur dari: 

% Capaian IKU =  
Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan dengan target 

berikut ini: 

Tabel 3.2 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

pendampingan penyusunan laporan 
% 100,00  107,69 7,69  95,00 

yang laporan keuangannya 
 

% 100,00  100,00 0,00  95,00 

Persentase jumlah laporan keuangan 
proyek PHLN yang memperoleh opini 

% 100,00  100,00 0,00  85,00 

Persentase hasil pengawasan lintas sektor % 293,44  117,65 (175,80) 85,00 

Persentase hasil pengawasan atas 
permintaan Presiden yang disampaikan ke 

% 480,00  172,73 (307,27) 70,00 

Persentase hasil pengawasan atas 
stakeholders yang dijadikan 

bahan pengambilan keputusan oleh 

% 446,67  343,75 (102,92) 95,00 

Persentase BUMD yang mendapat 
pendampingan penyelenggaraan akuntansi 

% 15,87  22,60  6,73  25,00 

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 

    

menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran 

80,00%. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, BPKP 

proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding

untuk membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan pendampingan 

penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP 

menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan pencapaian 

Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan 

Target dalam PKPT 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

target tahun 2014 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

 8=5/7 

95,00  113,36  

95,00  105,26  

85,00  117,65  

85,00  138,41  

70,00  246,75  

95,00  361,84  

25,00  90,40  

IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:  

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 

asaran Strategis 1, 

tersebut, BPKP 

Memorandum of Understanding (MoU) 

pendampingan 

meningkatkan kemampuan IPP 

Keberhasilan pencapaian 

X 100% 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Dalam tahun 2012, IPP 

WDP adalah sebanyak 

BPKP. Bila dibandingkan dengan target

IKU ini tersebut adalah sebesar 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada

permintaan dari stakeholders

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

7,69% dibandingkan dengan 

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014

mencapai 113,36% dari target sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

penyusunan LKKL sebanyak 32 Laporan atau 213,33% dari target sebanyak 

15 Laporan. Kemudian, 

laporan di tahun 2012 

dibandingkan dengan Renstra 2010

213,33% dari target Renstra Tahun 2014.  

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana 

DIPA Perwakilan sebesar Rp

sebesar Rp27.500.000,00

Rp36.520.000,00. 

b. Penyerapan SDM 

sebanyak  651 OH.

2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini 

minimal WDPminimal WDPminimal WDPminimal WDP....    

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. 

Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan 

Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik 

Pemerintah Daerah (IPD

Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian 

% Capaian IKU =  
Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

IPP yang laporan keuangan memperoleh opini minimal 

sebanyak 14 IPP atau 107,69% dari 13 IPP yang diasistensi oleh 

BPKP. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 80,00%, maka capaian 

tersebut adalah sebesar 134,62%. Capaian tersebut didukung oleh ada 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada

stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 107,69% mengalami kenaikan 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 100,00%. Namun jika 

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah 

dari target sebesar 95,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 

penyusunan LKKL sebanyak 32 Laporan atau 213,33% dari target sebanyak 

15 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

laporan di tahun 2012 menunjukkan penurunan ouput 3 laporan

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

213,33% dari target Renstra Tahun 2014.   

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

dana sebesar Rp166.880.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp130.360.000,00 (474,04% dari anggaran 

Rp27.500.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

 

Penyerapan SDM sebanyak 1.065 OH atau 163,59% dari rencana 

OH. 

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini 

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. 

Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan 

Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase 

IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini 

Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP 

Jumlah IPD yang diasistensi 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

yang laporan keuangan memperoleh opini minimal 

IPP yang diasistensi oleh 

%, maka capaian 

Capaian tersebut didukung oleh ada 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada 

kenaikan sebesar 

%. Namun jika 

IKU ini telah 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 

penyusunan LKKL sebanyak 32 Laporan atau 213,33% dari target sebanyak 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 32 

laporan. Lalu, 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

, yang terdiri atas realisasi 

% dari anggaran 

) dan dana mitra kerja sebesar 

sebanyak 1.065 OH atau 163,59% dari rencana 

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini 

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. 

Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan 

“Persentase Instansi 

yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini 

ini diukur dari:  

X 100% 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Dalam tahun 2012, IPD yang

WDP sebanyak 30 IPD atau 

Bila dibandingkan dengan target 

IKU tersebut adalah sebesar 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada 

permintaan dari stakeholders

Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 

dibandingkan dengan 

105,26% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

penyusunan LKPD sebanyak 220 Laporan atau 423,08% dari target sebanyak 

52 Laporan. Kemudian, 

laporan di tahun 2012 

dibandingkan dengan Renstra 2010

1.466,67% dari target Renstra Tahun 2014.  

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

DIPA Perwakilan sebesar Rp247.238.000,00 (84,55% dari anggaran 

sebesar Rp292.402.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp884.542.000,00.

b. Penyerapan SDM 

sebanyak 1.915 OH

3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang 

memperoleh simpulan dukungan wajar.memperoleh simpulan dukungan wajar.memperoleh simpulan dukungan wajar.memperoleh simpulan dukungan wajar.

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 dan 

diukur dari:  

% Capaian IKU =  

Jumlah 

Realisasi tahun 2012 

100,00% dari 98 Laporan Hasil Audit. D

2012 sebesar 121,95% dari target sebesar 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal 

IPD atau 100,00% dari 30 IPD yang diasistensi oleh BPKP. 

Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 85,00%, maka capaian indikator 

ersebut adalah sebesar 117,65%. Capaian tersebut didukung oleh ada 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada 

stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 100,00% tidak mengalami 

 tahun 2011 sebesar 100,00%. Capaian ini adalah

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95,00

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 

penyusunan LKPD sebanyak 220 Laporan atau 423,08% dari target sebanyak 

52 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

laporan di tahun 2012 menunjukkan kenaikan output 207 laporan

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

1.466,67% dari target Renstra Tahun 2014.   

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

sebesar Rp1.131.780.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp247.238.000,00 (84,55% dari anggaran 

sebesar Rp292.402.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp884.542.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 4.493 OH atau 234,62% dari rencana 

5 OH. 

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang 

memperoleh simpulan dukungan wajar.memperoleh simpulan dukungan wajar.memperoleh simpulan dukungan wajar.memperoleh simpulan dukungan wajar.    

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 dan 

umlah LK proyek PHLN yang memperoleh simpulan 
dukungan Wajar 

Jumlah LK Proyek PHLN yang diaudit 

Realisasi tahun 2012 IKU ini adalah sebanyak 98 Laporan atau 

Laporan Hasil Audit. Dengan demikian capaian 

% dari target sebesar 82,00%. Capaian tersebut didukung 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

memperoleh opini minimal 

yang diasistensi oleh BPKP. 

%, maka capaian indikator 

Capaian tersebut didukung oleh ada 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada 

mengalami perubahan 

. Capaian ini adalah 

95,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 

penyusunan LKPD sebanyak 220 Laporan atau 423,08% dari target sebanyak 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 220 

laporan. Lalu, 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Rp1.131.780.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp247.238.000,00 (84,55% dari anggaran 

sebesar Rp292.402.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

4.493 OH atau 234,62% dari rencana 

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang 

IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 dan 

X 100% 

atau sebesar 

engan demikian capaian IKU tahun 

Capaian tersebut didukung 
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oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta 

ada permintaan dari stakeholders

Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

117,65% dari target pada akhir tahun Re

BPKP perlu menyesuaikan target Renstra tahun 2014.

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

PHLN sebanyak 120 Laporan atau 126,32% dari target sebanyak 95 Laporan. 

Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

2012 menunjukkan penurunan

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 104,35% dari target 

Renstra Tahun 2014.   

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp1.530.439.000,00, 

DIPA Perwakilan sebesar Rp779.757.000,00 (102,36% dari anggaran 

sebesar Rp761.787.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp750.682.000,00.

b. Penyerapan SDM 

sebanyak 4.256 OH.

4. Persentase haPersentase haPersentase haPersentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke 

Pusat.Pusat.Pusat.Pusat.    

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain 

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan neg

kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam 

melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan 

dengan APIP lainnya.  

Hasil pengawasan BPKP atas program/kegiatan yang melibatkan 

lebih kementerian/lembaga

rekomendasi dalam rangka 

komprehensif pada suatu Program. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta 

stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 100,00% tidak mengalami 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 100,00%, dan telah

% dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 85,00

BPKP perlu menyesuaikan target Renstra tahun 2014. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil pengawasan atas Proyek 

PHLN sebanyak 120 Laporan atau 126,32% dari target sebanyak 95 Laporan. 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 120 laporan di tahun 

penurunan ouput 5 laporan. Lalu, dibandingka

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 104,35% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

dana sebesar Rp1.530.439.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp779.757.000,00 (102,36% dari anggaran 

sebesar Rp761.787.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp750.682.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 4.607 OH atau 108,25% dari rencana 

sebanyak 4.256 OH. 

sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke 

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain 

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan neg

kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam 

melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan 

Hasil pengawasan BPKP atas program/kegiatan yang melibatkan 

lebih kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah untuk memberikan 

rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan atau keputusan yang lebih 

suatu Program. Semakin banyak jumlah laporan yang 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta 

mengalami perubahan 

telah mencapai 

85,00%, sehingga 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan atas Proyek 

PHLN sebanyak 120 Laporan atau 126,32% dari target sebanyak 95 Laporan. 

120 laporan di tahun 

Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 104,35% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp779.757.000,00 (102,36% dari anggaran 

sebesar Rp761.787.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

sebanyak 4.607 OH atau 108,25% dari rencana 

sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke sil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke 

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain 

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas 

kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam 

melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan 

Hasil pengawasan BPKP atas program/kegiatan yang melibatkan dua atau 

Pemerintah Daerah untuk memberikan 

pengambilan kebijakan atau keputusan yang lebih 

h laporan yang 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

diterbitkan menunjukkan bahwa BPKP telah 

pencapaian Sasaran 1. 

% Capaian IKU =  

IKU ini memiliki target kinerja 

yang terbit adalah sebesar 

maka capaian IKU ini adalah sebesar 

disebabkan banyak pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non 

PKP2T, dan dari permintaan dari stakeholders

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

175,80% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

138,41% dibandingkan dengan target 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

sebanyak 100 Laporan atau 117,65% dari target sebanyak 85 Laporan.  

Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 100 laporan

2012 menunjukkan penurunan

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 140,85% dari target 

Renstra Tahun 2014.   

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

DIPA Perwakilan sebesar Rp

sebesar Rp917.936.000,00

Rp207.343.000,00.

b. Penyerapan SDM 

sebanyak 3.416 OH.

5. Persentase hasPersentase hasPersentase hasPersentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang 

disampaikan ke Pusatdisampaikan ke Pusatdisampaikan ke Pusatdisampaikan ke Pusat

IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka 

pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan 

pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai 

amanat pasal 49 ayat 2 butir c

ini diukur dari: 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa BPKP telah berpartisipasi aktif dalam 

1. IKU ini diukur dengan menghitung:  

Jumlah laporan yang terbit 

Target laporan dalam PKP2T 

target kinerja 75,00%. Dalam tahun 2012, persentase 

adalah sebesar 117,65%, dan jika dibandingkan dengan target

maka capaian IKU ini adalah sebesar 156,86%. Tingginya capaian IKU 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non 

permintaan dari stakeholders 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 117,65% mengalami penurunan sebesar 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 293,44% dan sebesar 

138,41% dibandingkan dengan target Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil pengawasan lintas sektor  

sebanyak 100 Laporan atau 117,65% dari target sebanyak 85 Laporan.  

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 100 laporan

penurunan output 79 laporan. Lalu, dibandingk

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 140,85% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

dana sebesar Rp985.718.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp778.375.000,00 (84,80% dari anggaran 

Rp917.936.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 3.639 OH atau 106,53% dari rencana 

sebanyak 3.416 OH. 

il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang 

disampaikan ke Pusatdisampaikan ke Pusatdisampaikan ke Pusatdisampaikan ke Pusat    

merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka 

BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan 

pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai 

amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

berpartisipasi aktif dalam 

X 100% 

. Dalam tahun 2012, persentase laporan 

%, dan jika dibandingkan dengan targetnya, 

Tingginya capaian IKU 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non 

mengalami penurunan sebesar 

dan sebesar 

Renstra tahun 2014 sebesar 85,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan lintas sektor  

sebanyak 100 Laporan atau 117,65% dari target sebanyak 85 Laporan.  

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 100 laporan di tahun 

Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 140,85% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

yang terdiri atas realisasi 

% dari anggaran 

) dan dana mitra kerja sebesar 

3.639 OH atau 106,53% dari rencana 

il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang il pengawasan atas permintaan Presiden yang 

merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka 

BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan 

pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan 

Capaian IKU 
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% Capaian IKU =  

Jumlah jumlah laporan yang 

laporan atau 172,73% dari 

dengan targetnya sebesar 

246,75%. Tingginya capaian IKU disebabkan 

dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar 

dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

70,00%. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

permintaan presiden sebanyak 19 Laporan atau 172,73% dari target sebanyak 

11 Laporan. Kemudian, 

laporan di tahun 2012 

dibandingkan dengan Renstra 2010

475,00% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

DIPA Perwakilan sebesar 

sebesar Rp17.050.000

b. Penyerapan SDM 

sebanyak 212 OH. 

6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang 

dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.

IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan 

Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh 

lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target

IKU ini diukur dengan menghitung

% Capaian IKU =  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Jumlah laporan yang terbit 

Target laporan dalam PKP2T 

umlah laporan yang terbit pada tahun 2012 adalah sebanyak 

% dari target laporan dari Pusat (PKP2T). Dibandingkan 

sebesar 70,00%, maka capaian IKU tahun 2012 sebesar 

Tingginya capaian IKU disebabkan banyak pelaksanaan penugasan 

dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan dari permintaan dari stakeholders

tahun 2012 sebesar 172,73% mengalami penurunan 307,27

tahun 2011 sebesar 480,00% dan mencapai 

target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas 

siden sebanyak 19 Laporan atau 172,73% dari target sebanyak 

11 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

di tahun 2012 menunjukkan penurunan ouput 5 laporan.

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

475,00% dari target Renstra Tahun 2014.  

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

dana sebesar Rp153.647.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp153.647.000,00 (901,16% dari anggaran 

.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp0,00.

Penyerapan SDM sebanyak 433 OH atau 204,25 % dari rencana 

 

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang 

dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.

“Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders

Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan

lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 

menghitung persentase: 

LHP atas permintaan stakeholder yang terbit 

Target penerbitan laporan dalam PKP2T 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

X 100% 

sebanyak 19 

Dibandingkan 

tahun 2012 sebesar 

pelaksanaan penugasan 

stakeholders. 

penurunan 307,27% 

mencapai 246,75% 

target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan atas 

siden sebanyak 19 Laporan atau 172,73% dari target sebanyak 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 19 

laporan. Lalu, 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

, yang terdiri atas realisasi 

dari anggaran 

,00. 

433 OH atau 204,25 % dari rencana 

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang 

dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.    

Stakeholders yang 

” merupakan IKU 

sebesar 80,00%. 

X 100% 
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Dalam tahun 2012, LHP

sebanyak 55 LHP atau 

dalam PKP2T sebanyak 

80,00%, maka capaian 

capaian IKU disebabkan 

dan Non PKP2T, dan dari 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

102,92% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

361,84% dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 

sebesar 95,00%. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

permintaan stakeholder

sebanyak 16 Laporan. Kemudian, 

realisasi 55 laporan di tahun 2012 

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010

adalah 88,71% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp3

DIPA Perwakilan sebesar Rp300.952.000,00 (274,72% dari anggaran 

sebesar Rp109.550.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp75.532.000,00. 

b. Penyerapan SDM 

sebanyak 1.596 OH.

7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 

penyelenggaraan akuntansipenyelenggaraan akuntansipenyelenggaraan akuntansipenyelenggaraan akuntansi

Sesuai dengan Undang

2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib 

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri 

dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah.

Dengan kondisi kemampuan 

memadai, BPKP berperan aktif dalam pendampingan

Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

LHP atas permintaan stakeholder terbit tepat waktu 

atau 343,75% dari Target penerbitan laporan 

sebanyak 16 LHP. Dibandingkan dengan targetnya

%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 429,69%. 

capaian IKU disebabkan banyak pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT 

dari permintaan dari stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 343,75% mengalami penurunan sebesar 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 446,67% dan 

% dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas 

stakeholder sebanyak 55 Laporan atau 343,75% dari target 

sebanyak 16 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, 

di tahun 2012 menunjukkan penurunan ouput

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 

% dari target Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

dana sebesar Rp376.484.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp300.952.000,00 (274,72% dari anggaran 

sebesar Rp109.550.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

 

Penyerapan SDM sebanyak 1.818 OH atau 113,91% dari rencana 

sebanyak 1.596 OH. 

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 

penyelenggaraan akuntansipenyelenggaraan akuntansipenyelenggaraan akuntansipenyelenggaraan akuntansi....    

Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 

2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib 

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri 

dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. 

Dengan kondisi kemampuan SDM BUMD yang pada umumnya masih belum 

memadai, BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan 

Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

tepat waktu adalah 

laporan sesuai RPL 

nya sebesar 

%. Tingginya 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT 

mengalami penurunan sebesar 

dan mencapai 

% dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan atas 

sebanyak 55 Laporan atau 343,75% dari target 

ibandingkan dengan tahun 2011, 

ouput 12 laporan. 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

76.484.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp300.952.000,00 (274,72% dari anggaran 

sebesar Rp109.550.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

sebanyak 1.818 OH atau 113,91% dari rencana 

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 

ndang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 

2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib 

meliputi: Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri 

BUMD yang pada umumnya masih belum 

penyusunan Laporan 

Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. 
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Oleh karena itu, pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran 

Strategis 1 dengan IKU “

penyelenggaraan akuntansi

% Capaian IKU =  

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan 

Jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan

Dari kegiatan asistensi pendampingan penyelenggaraan akuntansi 

realisasi IKU tahun 2012 adalah 

sehingga capaian IKU tahun 2012 adalah sebesar 113,00%. 

tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan 

Non PKP2T, dan ada permintaan dari 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

6,73%% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

90,40% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Memerhatikan realisasi tahun 2012 terhadap target tahun 2014, 

yang dibangun adalah peningkatan kompetensi SDM PFA dan pengembangan 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

penyusunan LK BUMD sebanyak 

sebanyak 12 Laporan. Kemudian, 

realisasi 47 laporan di tahun 2012 

dibandingkan dengan Renstra 2010

146,88% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

DIPA Perwakilan sebesar 

Rp779.178.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 

 

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran 

Strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 

penyelenggaraan akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung: 

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan 
penyelenggaraan akuntansi 

umlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan 

pendampingan penyelenggaraan akuntansi 

realisasi IKU tahun 2012 adalah sebesar 22,60% dari target sebesar 

sehingga capaian IKU tahun 2012 adalah sebesar 113,00%. Capaian IKU 

tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan 

Non PKP2T, dan ada permintaan dari stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 22,60% mengalami kenaikan sebesar 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 15,87%, dan 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Memerhatikan realisasi tahun 2012 terhadap target tahun 2014, rencana aksi 

yang dibangun adalah peningkatan kompetensi SDM PFA dan pengembangan 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 

penyusunan LK BUMD sebanyak 47 Laporan atau 391,67% dari target 

Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, 

di tahun 2012 menunjukkan kenaikan ouput 14 laporan.

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

% dari target Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp794.775.000,00, yang terdiri atas 

DIPA Perwakilan sebesar Rp15.597.000,00 dan dana mitra kerja sebesar 

Rp779.178.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 2.443 OH dengan rencana sebanyak 

 

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran 

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan 

X 100% 

pendampingan penyelenggaraan akuntansi tahun 2012, 

% dari target sebesar 20,00%, 

Capaian IKU 

tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan 

% mengalami kenaikan sebesar 

dan mencapai 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 25,00%. 

rencana aksi 

yang dibangun adalah peningkatan kompetensi SDM PFA dan pengembangan 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 

Laporan atau 391,67% dari target 

ibandingkan dengan tahun 2011, 

laporan. Lalu, 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Rp794.775.000,00, yang terdiri atas realisasi 

15.597.000,00 dan dana mitra kerja sebesar 

OH dengan rencana sebanyak 0 OH. 

0% 
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Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 

87,50%” memiliki dua IKU

keberhasilannya hanya satu yaitu Persentase 

dari Hasil Pengawasan. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 

adalah sebesar 100,00%. Namun, secara keseluruhan, rata

Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 

Secara lengkap, dua IKU tersebut disajikan dalam

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang 
ditindaklanjuti 

2 Persentase hasil pengawasan BUN yang 
disampaikan ke Pusat 

Uraian masing-masing capaian

1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 

negara/daerah yang ditindaklanjuti.negara/daerah yang ditindaklanjuti.negara/daerah yang ditindaklanjuti.negara/daerah yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP 

menetapkan “Persentase hasil pengawasan 

negara/daerah yang ditindaklanjuti

mengindikasikan ketercapaian

Penerimaan Negara dengan target 

negara antara lain untuk 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, 

sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai 

dengan potensi yang diharapkan.

Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah se

berjalan dibandingkan dengan jumlah temuan pemeriksaan dari kegiatan 

optimalisasi penerimaan negara

diukur berdasarkan: 

% Capaian IKU =  
Jumlah rekomendasi/ saran hasil audit OPN/OPAD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 

IKU, namun IKU yang dominan untuk mengukur 

hanya satu yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Negara 

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 

%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU 

Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 197,40%. 

tersebut disajikan dalam Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang 

% 99,74  82,86  (16,87) 85,00 

Persentase hasil pengawasan BUN yang % 105,80  199,02  93,22  85,00 

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 

negara/daerah yang ditindaklanjuti.negara/daerah yang ditindaklanjuti.negara/daerah yang ditindaklanjuti.negara/daerah yang ditindaklanjuti.    

rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP 

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 

negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam 

mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi 

dengan target 87,50%. Pengawasan atas penerimaan 

antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, 

sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai 

dengan potensi yang diharapkan.  

Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah setoran sampai dengan tahun 

dibandingkan dengan jumlah temuan pemeriksaan dari kegiatan 

optimalisasi penerimaan negara sampai dengan tahun berjalan. Kinerja IKU

Jumlah tindak lanjut rekomendasi/saran 

Jumlah rekomendasi/ saran hasil audit OPN/OPAD 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 

yang dominan untuk mengukur 

Peningkatan Penerimaan Negara 

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 8 

rata capaian IKU 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

8=5/7 

85,00  97,49  

85,00  234,14  

IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 

rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP 

optimalisasi penerimaan 

yang dominan dalam 

Tercapainya Optimalisasi 

Pengawasan atas penerimaan 

mendorong upaya perbaikan sistem manajemen 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, 

sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai 

sampai dengan tahun 

dibandingkan dengan jumlah temuan pemeriksaan dari kegiatan 

Kinerja IKU ini 

X 100% 
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Realisasi IKU ini tahun 2012 adalah sebesar 

dari target tahun 2012 sebesar 

sampai dengan tahun berjalan sebesar 

dengan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun berjalan sebesar 

Rp8.364.099.655,60. Capaian 

dari Perwakilan untuk memonitor tindak lanjut temuan hasil audit.

Realisasi tahun 2012 mengalami 

tahun 2011 sebesar 99,74

target akhir periode Renstra tahun 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

penerimaan negara sebanyak 3 Laporan atau 75,00% dari target sebanyak 3 

Laporan. Kemudian, jika d

tahun 2012 menunjukkan 

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

dari realisasi dana mitra kerja sebesar 

b. Penyerapan SDM sebanyak 118 OH atau 76,62% dari rencana sebanyak 

154 OH. 

2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.

Pemerintah melalui PP 60 T

Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan 

Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan 

kepada Menteri Keuangan.

Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “

BUN yang disampaikan ke Pusat

% Capaian IKU =  

Jumlah laporan yang terbit 

102 laporan yang ditargetkan

70,00%, maka capaian IKU tahun 2012 sebesar 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

IKU ini tahun 2012 adalah sebesar 82,86%, atau mencapai

dari target tahun 2012 sebesar 75,00%. Jumlah setoran mulai tahun 1998 

sampai dengan tahun berjalan sebesar Rp6.930.867.236,11 dibandingkan 

dengan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun berjalan sebesar 

Capaian target tersebut didukung oleh tindakan proaktif 

dari Perwakilan untuk memonitor tindak lanjut temuan hasil audit. 

Realisasi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 16,87% d

99,74%, dan mencapai 97,49% jika dikaitkan dengan 

akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 85,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas 

penerimaan negara sebanyak 3 Laporan atau 75,00% dari target sebanyak 3 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

unjukkan kenaikan ouput 1 laporan. Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 100,00% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp21.489.000,00, yang seluruhnya berasal 

dari realisasi dana mitra kerja sebesar Rp21.489.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 118 OH atau 76,62% dari rencana sebanyak 

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.

Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan 

Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan 

Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam 

Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase hasil pengawasan 

BUN yang disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan

Jumlah laporan yang terbit 

Target laporan dalam PKP2T 

laporan yang terbit adalah sebanyak 203 Laporan atau 199,02

102 laporan yang ditargetkan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 

maka capaian IKU tahun 2012 sebesar 284,31%. Tingginya capaian 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

atau mencapai 110,49% 

Jumlah setoran mulai tahun 1998 

dibandingkan 

dengan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun berjalan sebesar 

tersebut didukung oleh tindakan proaktif 

% dibandingkan 

% jika dikaitkan dengan 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan atas 

penerimaan negara sebanyak 3 Laporan atau 75,00% dari target sebanyak 3 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 3 laporan di 

Lalu, dibandingkan dengan 

,00% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

, yang seluruhnya berasal 

Penyerapan SDM sebanyak 118 OH atau 76,62% dari rencana sebanyak 

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.    

ahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan 

Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan 

Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam 

Persentase hasil pengawasan 

Capaian IKU ini diukur berdasarkan: 

X 100% 

199,02% dari 

Dibandingkan dengan targetnya sebesar 

Tingginya capaian 
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IKU disebabkan banyak 

PKP2T, dan dari permintaan dari 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

93,22% dibandingkan tahun 2011 sebesar 

dibandingkan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

sebanyak 203 Laporan atau 199,02% dari target sebanyak 102 Laporan.  

Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

2012 menunjukkan penurunan

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Renstra Tahun 2014.   

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

DIPA Perwakilan sebesar Rp

sebesar Rp674.095.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp73.700.000,00. 

b. Penyerapan SDM sebanyak 

sebanyak 3.083 OH.

 

Sasaran Strategis 3:Sasaran Strategis 3:Sasaran Strategis 3:Sasaran Strategis 3: 

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG 
pada 75% BUMN/BUMD

Berdasarkan Undang-Undang 

pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan 

urusan pilihan. Urusan wajib adalah uru

hak dan pelayanan dasar warga negara. 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.

kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

banyak pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non 

permintaan dari stakeholders. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 199,02% mengalami kenaikan sebesar 

% dibandingkan tahun 2011 sebesar 105,80%, dan mencapai 

arget pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan BUN  

sebanyak 203 Laporan atau 199,02% dari target sebanyak 102 Laporan.  

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 203 laporan

penurunan ouput 44 laporan. Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 145,00% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp536.010.000,00, yang terdiri atas 

DIPA Perwakilan sebesar Rp462.310.000,00 (atau 68,58% dari anggaran 

sebesar Rp674.095.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

 

Penyerapan SDM sebanyak 2.494 OH atau 80,90% dari rencana 

OH. 

 

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG 
pada 75% BUMN/BUMD 

ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan 

urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar 

pada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non 

% mengalami kenaikan sebesar 

mencapai 234,14% 

arget pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 85,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan BUN  

sebanyak 203 Laporan atau 199,02% dari target sebanyak 102 Laporan.  

laporan di tahun 

Lalu, dibandingkan dengan 

,00% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

, yang terdiri atas realisasi 

,00 (atau 68,58% dari anggaran 

sebesar Rp674.095.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

% dari rencana 

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG 

emerintah Daerah, 

pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan 

san pemerintahan yang berkaitan dengan 

urusan pilihan adalah urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar 

pada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut 

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (G

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk 

meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai 

perusahaan bagi seluruh s

undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya 

merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban 

menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait 

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu 

mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan 

Kementerian Teknis, dan mendorong 

Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya 

GG pada 75% BUMN/BUMD

langsung dengan persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 

Pelayanan Minimal dan Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilak

asistensi GCG/ KPI. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 

11 adalah sebesar 100,00%

rata capaian IKU Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 

Bersama IKU lainnya, realis

dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3

No 

  

Indikator Kinerja Utama

  

1 2 

1. Persentase IPD yang melaksanakan 
pelayanan sesuai Standar Pelayanan 
Minimal 

2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI  

3. Persentase BUMD yang dilakukan audit 
kinerja 

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini 
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Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut 

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).   

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adala

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk 

meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai 

perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundang

undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya 

merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban 

menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. 

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam 

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu 

mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan 

, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya 

GG pada 75% BUMN/BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait 

persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 

% (2:2 x 100,00%). Namun, secara keseluruhan, rata

rata capaian IKU Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 145,75%. 

Bersama IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan 

dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja Utama Satuan 

  

Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Persentase IPD yang melaksanakan 
pelayanan sesuai Standar Pelayanan 

% 100,00  100,00  0,00  60,00 

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan % 33,80  30,99  (2,81) 35,00 

Persentase BUMD yang dilakukan audit % 54,61  36,17  (18,44) 35,00 

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut 

/GCG) adalah 

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk 

meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai 

an peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya 

merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban 

dengan perannya dalam 

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu 

mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan 

BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.  

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya 

IKU dominan yang terkait 

persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 

ukan sosialisasi/ 

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 10 dan 

. Namun, secara keseluruhan, rata-

asi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan 

3.4. 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

 8=5/7 

60,00  166,67  

35,00  88,54  

35,00  103,34  

adalah sebagai berikut: 
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1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sPersentase IPD yang melaksanakan pelayanan sPersentase IPD yang melaksanakan pelayanan sPersentase IPD yang melaksanakan pelayanan s

Pelayanan MinimalPelayanan MinimalPelayanan MinimalPelayanan Minimal

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010

Pemda untuk menerapkan 

2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan 

indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan 

serta pada dokumen penganggaran

Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh 

kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 

butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain 

melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang 

dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU 

“Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesu

Minimal”. IKU ini diukur 

% Capaian IKU =  

Jumlah IPD yang mencantumkan  SPM dalam dokumen 

Sampai dengan tahun 2012

dokumen perencanaan 

target 50,00%, sehingga capaian 

Realisasi IKU tahun 2012 

perubahan dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 

mencapai 166,67% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 

tahun 2014 sebesar  60,00%. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

pelayanan publik sebanyak 19 Laporan atau 211,11% dari target sebanyak 9 

Laporan. Kemudian, jika d

di tahun 2012 menunjukkan 

dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Saaran tersebut, sebagai berikut:
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Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sPersentase IPD yang melaksanakan pelayanan sPersentase IPD yang melaksanakan pelayanan sPersentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar esuai Standar esuai Standar esuai Standar 

Pelayanan MinimalPelayanan MinimalPelayanan MinimalPelayanan Minimal    

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap 

Pemda untuk menerapkan SPM. Selain itu juga, terdapat PP Nomor 

2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan 

indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan 

serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya, Inpres Nomor 1 

ahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh 

kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 

menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain 

. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang 

dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU 

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan 

ini diukur dengan menghitung: 

Jumlah IPD yang mencantumkan  SPM dalam dokumen 
perencanaan 

jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan 

tahun 2012, IPD yang telah mencantumkan SPM ke 

 adalah sebanyak 30 IPD (100% dari jumlah IPD) dari 

, sehingga capaian IKU ini pada tahun 2012 sebesar 

tahun 2012 sebesar 100%,00 (30 IPD) tidak 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 100%,00 (30 

ika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 

60,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil pengawasan atas kinerja 

pelayanan publik sebanyak 19 Laporan atau 211,11% dari target sebanyak 9 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

unjukkan penurunan ouput 40 laporan. Lalu, dibandingkan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

target Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Saaran tersebut, sebagai berikut: 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

esuai Standar esuai Standar esuai Standar esuai Standar 

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana 

mewajibkan setiap 

mor 65 Tahun 

2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan 

indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan 

Inpres Nomor 1 

ahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh 

kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 

menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain 

. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang 

dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU 

ai Standar Pelayanan 

X 100% 

yang telah mencantumkan SPM ke dalam 

(100% dari jumlah IPD) dari 

pada tahun 2012 sebesar 200,00%. 

tidak mengalami 

100%,00 (30 IPD) dan 

ika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil pengawasan atas kinerja 

pelayanan publik sebanyak 19 Laporan atau 211,11% dari target sebanyak 9 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 19 laporan 

dibandingkan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 34,55% dari 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 
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a. Penyerapan dana sebesar 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp84.135.000,00 (atau 64,62% dari 

anggaran sebesar Rp130.200.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp99.725.000,00. 

b. Penyerapan SDM sebanyak 1.237 OH atau 128,85% dari rencana 

sebanyak 960 OH. 

2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 

asistensi GCG/ KPI.asistensi GCG/ KPI.asistensi GCG/ KPI.asistensi GCG/ KPI.    

BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan 

jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, 

dengan harapan dapat memperbaiki kinerj

Untuk mengukur manfaat, ditetapkan 

yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”

% Capaian IKU =  

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 

Jumlah BUMN/D/ BLU/D di wilayah kerja perwakilan

Dalam tahun 2012, realisasi IKU sebesar 30,99%. B

target IKU sebesar 30,00

tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan 

Non PKP2T, dan ada permintaan dari 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

2,81% dibandingkan dengan tahun 201

88,54% dari target akhir periode Renstra tahun

Langkah-langkah strategis yang direncanakan u

tersebut berupa peningkatan kompetensi SDM PFA dan peningkatan 

koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja (Perpamsi dan Arsada).

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

sektor korporat sebanyak 44 Laporan atau 338,46% dari target sebanyak 13 

Laporan. Kemudian, jika d

tahun 2012 menunjukkan 

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:
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Penyerapan dana sebesar Rp183.860.000,00, yang berasal dari  realisasi 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp84.135.000,00 (atau 64,62% dari 

anggaran sebesar Rp130.200.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

 

Penyerapan SDM sebanyak 1.237 OH atau 128,85% dari rencana 

 

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 

    

BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan 

jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, 

dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD.

Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD 

yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur dengan menghitung

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 
asistensi/ evaluasi GCG/KPI  

Jumlah BUMN/D/ BLU/D di wilayah kerja perwakilan 

realisasi IKU sebesar 30,99%. Bila dibandingkan dengan 

30,00%, maka capaian IKU sebesar 103,30%. Capaian IKU 

tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan 

Non PKP2T, dan ada permintaan dari stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 30,99% mengalami penurunan 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 33,80%, dan 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 35,00

langkah strategis yang direncanakan untuk mencapai

peningkatan kompetensi SDM PFA dan peningkatan 

komunikasi dengan mitra kerja (Perpamsi dan Arsada).

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI 

sektor korporat sebanyak 44 Laporan atau 338,46% dari target sebanyak 13 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

unjukkan kenaikan ouput 12 laporan. Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 628,57% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Rp183.860.000,00, yang berasal dari  realisasi 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp84.135.000,00 (atau 64,62% dari 

anggaran sebesar Rp130.200.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Penyerapan SDM sebanyak 1.237 OH atau 128,85% dari rencana 

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ 

BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan 

jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, 

a BUMN/BUMD/BUL/BLUD.  

berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD 

dengan menghitung: 

X 100% 

ila dibandingkan dengan 

sebesar 103,30%. Capaian IKU 

tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan 

penurunan sebesar 

dan mencapai 

35,00%.  

mencapai target IKU 

peningkatan kompetensi SDM PFA dan peningkatan 

komunikasi dengan mitra kerja (Perpamsi dan Arsada). 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

berupa Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI 

sektor korporat sebanyak 44 Laporan atau 338,46% dari target sebanyak 13 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 44 laporan di 

Lalu, dibandingkan dengan 

% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 
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a. Penyerapan dana sebesar Rp

DIPA Perwakilan sebesar Rp96.797.000,00 (atau 112,84% dari anggaran 

sebesar Rp85.780.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp255.793.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 1.141 OH atau 131,45% dari rencana 

sebanyak 868 OH. 

3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.

Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP 

dalam meningkatkan tata kelola BUMD. 

IKU ini diukur dengan men

% Capaian IKU =  
Jumlah BUMN/D/ BLU/D di wilayah kerja perwakilan

Dalam tahun 2012, kinerja IKU mencapai 36,17% atau 133,96% dari target 

sebesar 27,00%. Capaian IKU tersebut didukung oleh ada pelaksanaan 

penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan ada permintaan dari 

stakeholders. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

18,44% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

103,34% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

BUMD sebanyak 51 laporan atau capaian kinerja sebesar 134,21% dari target 

sebanyak 38 laporan. Kemudian, 

realisasi 51 laporan di tahun 2012 

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010

adalah 141,67% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp577.961.000,00 (atau 93,44% dari 

anggaran  sebesar Rp618.505.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp108.278.000,00.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Penyerapan dana sebesar Rp352.590.000,00, yang terdiri atas 

DIPA Perwakilan sebesar Rp96.797.000,00 (atau 112,84% dari anggaran 

sebesar Rp85.780.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp255.793.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 1.141 OH atau 131,45% dari rencana 

 

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.    

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”, dimaksudkan 

untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP 

dalam meningkatkan tata kelola BUMD.  

engan menghitung: 

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang diaudit kinerja 

Jumlah BUMN/D/ BLU/D di wilayah kerja perwakilan 

kinerja IKU mencapai 36,17% atau 133,96% dari target 

sebesar 27,00%. Capaian IKU tersebut didukung oleh ada pelaksanaan 

penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan ada permintaan dari 

tahun 2012 sebesar 36,17% mengalami penurunan 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 54,61%, dan 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 35,00

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil pengawasan atas kinerja 

51 laporan atau capaian kinerja sebesar 134,21% dari target 

. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, 

di tahun 2012 menunjukkan penurunan ouput

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 

% dari target Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp686.239.000,00, yang terdiri atas realisasi 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp577.961.000,00 (atau 93,44% dari 

anggaran  sebesar Rp618.505.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Rp108.278.000,00. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

352.590.000,00, yang terdiri atas realisasi 

DIPA Perwakilan sebesar Rp96.797.000,00 (atau 112,84% dari anggaran 

sebesar Rp85.780.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Penyerapan SDM sebanyak 1.141 OH atau 131,45% dari rencana 

”, dimaksudkan 

untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP 

X 100% 

kinerja IKU mencapai 36,17% atau 133,96% dari target 

sebesar 27,00%. Capaian IKU tersebut didukung oleh ada pelaksanaan 

penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan ada permintaan dari 

penurunan sebesar 

dan mencapai 

35,00%. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Laporan hasil pengawasan atas kinerja 

51 laporan atau capaian kinerja sebesar 134,21% dari target 

ibandingkan dengan tahun 2011, 

ouput 26 laporan. 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Rp686.239.000,00, yang terdiri atas realisasi 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp577.961.000,00 (atau 93,44% dari 

anggaran  sebesar Rp618.505.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 
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b. Penyerapan SDM sebanyak 2.437 OH atau 90,63% dari rencana 

sebanyak 2.689 OH.

  

 

 

 

Sasaran Strategis 4:Sasaran Strategis 4:Sasaran Strategis 4:Sasaran Strategis 4: 

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ 
BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Menjadi 80% 

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka 

panjang 2012-2025 adalah “

Korupsi dengan Didukung N

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka

pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012

Tata Kepemerintahan yang 

Pencegahan dan Penindakan serta 

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 

1. Pencegahan tindak pidana korupsi

2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi

3. Harmonisasi Peraturan Perundang

4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

5. Pendidikan dan Budaya 

6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP 

perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat

penerapan sistem pengendalian intern, atau F

dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Penyerapan SDM sebanyak 2.437 OH atau 90,63% dari rencana 

yak 2.689 OH. 

 

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ 
BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan 

memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka 

2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang 

Nilai Budaya yang Berintegritas”.  

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah 

pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “T

epemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung 

enindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”.  

sebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 

Pencegahan tindak pidana korupsi;  

Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;  

sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 

Pendidikan dan Budaya Antikorupsi;  

Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. 

Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP 

perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong 

stem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan 

dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Penyerapan SDM sebanyak 2.437 OH atau 90,63% dari rencana 

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ 
BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan 

memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka 

angsa yang Bersih dari 

untuk jangka menengah 

Terwujudnya 

idukung Kapasitas 

 

sebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:  

Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP 

perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan 

dilakukan dengan mendorong 

(FCP). Berkaitan 

dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam 
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melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta 

sebagai pemberi keterangan 

Sasaran Strategis 4 diindikasikan oleh 

dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan 

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 13 adalah sebesar 100%%. 

Namun, secara keseluruhan, rata

sebesar 98,75%. 

Bersama enam IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 

3.5. 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

 1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi. 

 2. IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  
fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ 
asistensi/ evaluasi FCP 

3. Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD 
yang dilakukan kajian peraturan  yang 
berpotensi TPK. 

4. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, 
klaim dan penyesuaian harga 

5. Persentase pelaksanaan audit investigasi 
/PKKN/PKA 

6. Persentase TL hasil audit investigasi non 
TPK oleh instansi berwenang 

7.
  

Persentase hasil telaahan pengaduan 
masyarakat 

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program 

Anti Korupsi.Anti Korupsi.Anti Korupsi.Anti Korupsi.    

Dalam rangka mening

penyelenggaraan good governance

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta 

sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi.  

diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung 

kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 13 adalah sebesar 100%%. 

Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 4 adalah 

IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam 

Tabel 3.5 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
 

Kel 
Masy 

3,00 3,00 0,00 3,00

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko 
fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ 

Instansi 5,00 6,00 1,00 6,00

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD 
yang dilakukan kajian peraturan  yang 

Instansi 1,00 1,00 0,00 1,00

pelaksanaan penugasan HKP, % 100,00 61,54 -38,46 85,00

Persentase pelaksanaan audit investigasi % 100,00 86,64 -13,36 90,00

Persentase TL hasil audit investigasi non % 88,73 94,46 5,73 90,00

Persentase hasil telaahan pengaduan % 100,00 100,00 0,00 90,00

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program 

alam rangka meningkatkan pemahaman mengenai prakti

good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta 

IKU dominan yang terkait langsung 

kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

pemberantasan korupsi. 

Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 13 adalah sebesar 100%%. 

rata capaian IKU Sasaran Strategis 4 adalah 

IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

disajikan dalam Tabel 

4 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

 8=5/7 

3,00 100,00 

6,00 100,00 

1,00 100,00 

85,00 72,40 

90,00 96,27 

90,00 104,96 

90,00 111,11 

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program 

katkan pemahaman mengenai praktik-praktik 

tapkan suatu IKU berupa 
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peningkatan pemahaman 

korupsi. Keberhasilan IKU diukur

% Capaian IKU =  

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 

Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos

utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena

pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan 

menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin 

tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan 

kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan 

membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan 

memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah

terutama di dunia pendidikan.

Jika dibandingkan dengan target I

adalah 100,00%. Realisasi 

mengalami perubahan 

3.kelompok. Capaian ini adalah

tahun 2014 sebanyak 3 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

sebanyak 8 Laporan atau 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

menunjukkan kenaikan ouput

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

2014.    

Dukungan dana dan OH (target, 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp

dana DIPA Perwakilan sebesar 

anggaran  sebesar Rp

Rp0,00. 

b. Penyerapan SDM sebanyak 

385 OH. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan 

Keberhasilan IKU diukur dari: 

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi   

Target Jumlah Kelompok Masyarakat 

Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos

utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia 

pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan 

menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin 

tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan 

anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan 

membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan 

memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah

terutama di dunia pendidikan. 

Jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 3 kelompok, maka capaian IKU 

%. Realisasi IKU ini tahun 2012 sebanyak 3 kelompok tidak 

perubahan dibandingkan dengan tahun 2011 

Capaian ini adalah 100,00% dari target akhir periode Renstra 

 kelompok. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 

Laporan atau 800,00% dari target sebanyak 1 Laporan. Kemudian, 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 8 laporan di tahun 2012 

ouput 4 laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 200,00% dari target Renstra Tahun 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp80.644.000,00, yang terdiri atas realisasi 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp80.644.000,00 (atau 94,82

anggaran  sebesar Rp85.051.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Penyerapan SDM sebanyak 265 OH atau 68,83% dari rencana sebanyak 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

publik terhadap permasalahan 

X 100% 

Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) 

BPKP yakin bahwa dunia 

pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan 

menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin 

tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan 

anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan 

membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan 

memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, 

, maka capaian IKU 

sebanyak 3 kelompok tidak 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 

% dari target akhir periode Renstra 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 

Laporan. Kemudian, 

di tahun 2012 

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-

,00% dari target Renstra Tahun 

realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

,00, yang terdiri atas realisasi 

94,82% dari 

a kerja sebesar 

% dari rencana sebanyak 
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2. IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang 

mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCPmendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCPmendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCPmendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas 

dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip

Governance.  

FCP merupakan suatu pengendalian yang di

mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari 

atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan 

Pertanggungjawaban, Penilaian Risi

Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan 

Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi 

Perilaku dan Disiplin. IKU ini diukur dari:

% Capaian IKU =  

Jumlah instansi 

Realisasi IKU atas Implementasi FCP adalah 

dibandingkan dengan target IKU 

capaian IKU adalah 100,00

Instansi/BUMN/BUMD yang telah mengimplementasikan FCP sebanyak

Instansi, yaitu: 1. RSUP Kariadi, 2. Pemkot Pekalongan, 3. Pemkab Batang, 4. 

Pemkab Banjarnegara, 5. Pemkot Salatiga, dan 6. Pemkab Kar

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 

1 instansi dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 

dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini 

mencapai 100,00% dari target sebanyak 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

implementasi FCP sebanyak 

Laporan. Kemudian, jika d

tahun 2012 menunjukkan 

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Renstra Tahun 2014. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang 

mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCPmendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCPmendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCPmendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP    

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas 

dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip 

FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk 

mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari 

atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur 

Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian 

Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, 

Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta

IKU ini diukur dari: 

Jumlah instansi (realisasi PP) yang mendapatkan 
sosialisasi/ DA/ bimtek/ evaluasi FCP 

Target jumlah instansi 

Realisasi IKU atas Implementasi FCP adalah 6 instansi/BUMN/BUMD dan jika 

dibandingkan dengan target IKU sebanyak 6 instansi/BUMN/BUMD, maka 

100,00%. 

Instansi/BUMN/BUMD yang telah mengimplementasikan FCP sebanyak

1. RSUP Kariadi, 2. Pemkot Pekalongan, 3. Pemkab Batang, 4. 

Pemkab Banjarnegara, 5. Pemkot Salatiga, dan 6. Pemkab Karanganyar.

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 6 instansi mengalami kenaikan 

instansi dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 5 instansi. Jika 

dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini 

% dari target sebanyak 6 instansi.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil bimtek/asistensi 

sebanyak 6 Laporan atau 120,00% dari target sebanyak 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

unjukkan kenaiakan ouput 1 laporan. Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 100,00% dari target 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko fraud yang 

    

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas 

dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan 

prinsip Good 

rancang secara spesifik untuk 

mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari 

Anti Fraud, Struktur 

ko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian 

, Perlindungan Pelapor, 

serta Standar 

X 100% 

instansi/BUMN/BUMD dan jika 

instansi/BUMN/BUMD, maka 

Instansi/BUMN/BUMD yang telah mengimplementasikan FCP sebanyak .... 

1. RSUP Kariadi, 2. Pemkot Pekalongan, 3. Pemkab Batang, 4. 

anganyar. 

kenaikan sebanyak 

instansi. Jika 

dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Laporan hasil bimtek/asistensi 

% dari target sebanyak 5 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 6 laporan di 

Lalu, dibandingkan dengan 

,00% dari target 
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Dukungan dana dan OH 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp18.234.000,00 atau 11,92% dari anggaran  

DIPA Perwakilan sebesar Rp153.000.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 88 OH atau 10,95% dari rencana 

OH. 

3. Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 

dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung 

pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk 

mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait 

dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan 

perundang-undangan yang berindikasi menjadi peny

Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kajian atas 

kebijakan/peraturan perundang

menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan.

dari: 

% Capaian IKU =  

Jumlah instans

Dalam tahun 2012 realisasi IKU sebanyak 

kebijakan. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebanyak 

1.Instansi, maka capaian IKU adalah sebesar 

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 

mencapai 100,00% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 

1.Instansi. 

Instansi yang membuat/mengoreksi kebijakan sesuai

diberikan adalah Pemkab Batang.

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

sebanyak 1 Laporan atau 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

menunjukkan jumlah ouput

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp18.234.000,00 atau 11,92% dari anggaran  

DIPA Perwakilan sebesar Rp153.000.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 88 OH atau 10,95% dari rencana sebanyak 804 

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 

dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.dilakukan kajian peraturan  yang berpotensi TPK.    

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung 

pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk 

mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait 

dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan 

undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN.

Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kajian atas 

kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi KKN dan 

menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. IKU ini diukur 

Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang 
berpotensi TPK tahun berjalan 

Target jumlah instansi 

Dalam tahun 2012 realisasi IKU sebanyak 1 instansi membuat/mengoreksi 

ka dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebanyak 

Instansi, maka capaian IKU adalah sebesar 100,00%. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 1 instansi sama dengan tahun 2011, 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 

nstansi yang membuat/mengoreksi kebijakan sesuai dengan saran yang 

Pemkab Batang. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil kajian  pengawasan 

Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 1 Laporan. Kemudian, 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 1 laporan di tahun 2012 

ouput yang sama. Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

(target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Penyerapan dana sebesar Rp18.234.000,00 atau 11,92% dari anggaran  

sebanyak 804 

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang 

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya 

pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk 

mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait 

dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan 

ebab terjadinya KKN. 

Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kajian atas 

undangan yang berindikasi KKN dan 

IKU ini diukur 

X 100% 

instansi membuat/mengoreksi 

ka dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebanyak 

nstansi sama dengan tahun 2011, dan 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 

gan saran yang 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Laporan hasil kajian  pengawasan 

Laporan. Kemudian, 

di tahun 2012 

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-
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2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp12.010.000,00 atau 60,05% dari anggaran  

DIPA Perwakilan sebesar Rp20.000.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 37 OH atau 32,17% 

115 OH. 

 

 

4. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian 

hargahargahargaharga    

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, 

dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap 

peningkatan kualitas 

keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut 

berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase 

terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan 

sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan:

% Capaian IKU =  

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang 

Permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat

Dalam tahun 2012, realisasi IKU sebesar 

target sebesar 85,00%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 

Realisasi IKU sebesar 

klaim dan penyesuaian harga yang terbit 

laporan yang sama dengan 

Tidak maksimalnya capaian IKU disebabkan 1. permintaan audit tidak 

didukung data yang lengkap dan 2. sebagian permintaan audit diterima 

menjelang akhir tahun. 

Realisasi IKU tahun 2012 

38,46% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 100,00% dari target Renstra Tahun 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp12.010.000,00 atau 60,05% dari anggaran  

DIPA Perwakilan sebesar Rp20.000.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 37 OH atau 32,17% dari rencana sebanyak 

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian 

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, 

dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 

keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut 

berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase 

terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan 

h satu IKU yang harus dicapai. 

ukuran IKU dihitung berdasarkan: 

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang 
terbit  

Permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat 

realisasi IKU sebesar 61,54%. Jika dibandingkan dengan 

%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 

sebesar 61,54% adalah berdasarkan jumlah 16 laporan HKP, 

klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibandingkan dengan 

dengan yang disampaikan kepada auditan.  

Tidak maksimalnya capaian IKU disebabkan 1. permintaan audit tidak 

didukung data yang lengkap dan 2. sebagian permintaan audit diterima 

 

tahun 2012 sebesar 61,54% mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan 

target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 72,40%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

,00% dari target Renstra Tahun 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Penyerapan dana sebesar Rp12.010.000,00 atau 60,05% dari anggaran  

dari rencana sebanyak 

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian 

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, 

dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap 

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas 

keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut 

berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase 

terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan 

X 100% 

 

%. Jika dibandingkan dengan 

%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 72,40%. 

jumlah 16 laporan HKP, 

dengan jumlah 26 

Tidak maksimalnya capaian IKU disebabkan 1. permintaan audit tidak 

didukung data yang lengkap dan 2. sebagian permintaan audit diterima 

nan sebesar 

. Jika dibandingkan 

%. Rencana 
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aksi untuk mencapai target Renstra tahun 2014 adalah dengan melakukan 

sosialisasi kepada auditan men

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

Klaim dan Penyesuaian Harga 

sebanyak 4 Laporan. Kemudian, 

16 laporan di tahun 2012 

dibandingkan dengan Renstra 2010

177,78,00% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp117.403.000,00 atau 171,89% dari 

anggaran  sebesar Rp68.300.000,00. Realisasi dana tersebut be

DIPA Perwakilan sebesar Rp117.403.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 1.099 OH atau 457,92% dari rencana 

sebanyak 240 OH. 

5. Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara

lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi 

KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan 

kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian

Kasus kepada Instansi 

upaya pencapaian sasaran strategis.

 % Capaian IKU =  Permintaan  audit 

Dalam tahun 2012, penyerahan kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi 

kepada instansi penegak hukum sebanyak 

dari 307 kasus yang ditangani BPKP. Bila dibandingkan dengan targetnya 

sebesar 90,00%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

13,36% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 IKU ini telah 

mencapai 96,27% dari target sebesar 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

aksi untuk mencapai target Renstra tahun 2014 adalah dengan melakukan 

sosialisasi kepada auditan mengenai tata cara permintaan audit. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil audit investigasi atas HKP, 

Klaim dan Penyesuaian Harga sebanyak 16 Laporan atau 400,00% dari target 

Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

di tahun 2012 menunjukkan penurunan ouput 4 laporan.

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

target Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp117.403.000,00 atau 171,89% dari 

anggaran  sebesar Rp68.300.000,00. Realisasi dana tersebut be

DIPA Perwakilan sebesar Rp117.403.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 1.099 OH atau 457,92% dari rencana 

 

Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas 

garaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara

lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi 

KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan 

kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase P

nstansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam 

upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan

Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA 

Permintaan  audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi 
penegak hukum 

Dalam tahun 2012, penyerahan kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi 

kepada instansi penegak hukum sebanyak 266 kasus atau sebesar 

kasus yang ditangani BPKP. Bila dibandingkan dengan targetnya 

%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 96,27%.  

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 86,64% mengalami penurunan 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 100,00%. Namun

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 IKU ini telah 

% dari target sebesar 90,00%. Tidak maksimalnya capaian 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

aksi untuk mencapai target Renstra tahun 2014 adalah dengan melakukan 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, 

% dari target 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

laporan. Lalu, 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Penyerapan dana sebesar Rp117.403.000,00 atau 171,89% dari 

anggaran  sebesar Rp68.300.000,00. Realisasi dana tersebut berasal dari 

Penyerapan SDM sebanyak 1.099 OH atau 457,92% dari rencana 

Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKAPersentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA    

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas 

garaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara 

lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi 

KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan 

Persentase Penyerahan 

BPKP dalam 

dihitung berdasarkan: 

X 100% 

Dalam tahun 2012, penyerahan kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi 

kasus atau sebesar 86,64% 

kasus yang ditangani BPKP. Bila dibandingkan dengan targetnya 

penurunan sebesar 

%. Namun, jika 

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 IKU ini telah 

Tidak maksimalnya capaian 
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IKU disebabkan 1. permintaan audit tidak didukung data yang lengkap dan 2. 

sebagian permintaan audit diterima 

Dalam upaya merealisasikan 

represif dengan dilakukan audit investigasi terhadap kasus yang berindikasi 

KKN, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian 

keterangan ahli pada aparat penegak hukum, yang diteruskan ke Instansi 

Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

PKA atas permintaan Instansi Penyidik 

dari target sebanyak 100 

2011, realisasi 266 laporan

laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010

2012 adalah 532,00% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp1.274.560.000,00 atau 138,50% dari 

anggaran  sebesar Rp920.275.000,00. Realisasi dana tersebut berasal 

dari DIPA Perwakilan sebesar Rp1.262.8

lainnya sebesar Rp11.665.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 4.793 OH atau 71,70% dari rencana 

sebanyak 6.685 OH.

6. Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi 

BerwenangBerwenangBerwenangBerwenang    

Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya 

kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 

untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari 

upaya pencapaian sasaran strategis te

kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan 

keuangan Negara.  

Indikator kinerja utama 

instansi berwenang. Kinerja 

rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi 

pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk 
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IKU disebabkan 1. permintaan audit tidak didukung data yang lengkap dan 2. 

sebagian permintaan audit diterima menjelang akhir tahun. 

Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya 

dilakukan audit investigasi terhadap kasus yang berindikasi 

KKN, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian 

keterangan ahli pada aparat penegak hukum, yang diteruskan ke Instansi 

Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan hasil audit investigasi, PKN, dan 

PKA atas permintaan Instansi Penyidik sebanyak 266 Laporan atau 

100 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 

laporan di tahun 2012 menunjukkan kenaikan 

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 

,00% dari target Renstra Tahun 2014.    

OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp1.274.560.000,00 atau 138,50% dari 

anggaran  sebesar Rp920.275.000,00. Realisasi dana tersebut berasal 

dari DIPA Perwakilan sebesar Rp1.262.895.000,00 dan dana instansi 

lainnya sebesar Rp11.665.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 4.793 OH atau 71,70% dari rencana 

sebanyak 6.685 OH. 

Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi 

Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya 

kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 

untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari 

upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah 

kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan 

 berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh 

instansi berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur 

komendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi 

pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

IKU disebabkan 1. permintaan audit tidak didukung data yang lengkap dan 2. 

tersebut, BPKP melaksanakan upaya 

dilakukan audit investigasi terhadap kasus yang berindikasi 

KKN, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian 

keterangan ahli pada aparat penegak hukum, yang diteruskan ke Instansi 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Laporan hasil audit investigasi, PKN, dan 

Laporan atau 266,00% 

ibandingkan dengan tahun 

kenaikan ouput 62 

2014, maka capaian IOP tahun 

OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Penyerapan dana sebesar Rp1.274.560.000,00 atau 138,50% dari 

anggaran  sebesar Rp920.275.000,00. Realisasi dana tersebut berasal 

95.000,00 dan dana instansi 

Penyerapan SDM sebanyak 4.793 OH atau 71,70% dari rencana 

Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi 

Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya 

kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 

untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari 

rciptanya iklim yang mencegah 

kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan 

hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh 

ini dimaksudkan untuk mengukur 

komendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi 

pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk 
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ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

dihitung berdasarkan: 

% Capaian IKU =  

Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak

361 rekomendasi dan rekomendasi yang disampaikan tahun 2012 sebanyak 

341 rekomendasi, sehingga realisasi 

yang belum ditindaklanjuti tahun 2012 sebanyak 

maksimalnya capaian IKU disebabkan kewenangan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi sepenuhnya ada di tangan instansi yang berwenang.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

capaian IKU pada tahun 2012 adalah sebesar 

2012 sebesar 94,46% mengalami kenaikan sebesar 

dengan tahun 2011 sebesar 

target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, r

dialokasikan secara khusus dalam pencapaian IKU ini .

7. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakatPersentase hasil telaahan pengaduan masyarakatPersentase hasil telaahan pengaduan masyarakatPersentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap 

akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui 

pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data 

bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan 

atau tembusan surat pengaduan

Kepala BPKP atau M

penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, 

Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan

% Capaian IKU =  Jumlah pengaduan yang ditujukan langsung kepada 

Realisasi IKU tahun 2012, diukur dari jumlah surat pengaduan yang 

ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas

atau mencapai 117,65% dari target sebesar 85%

komitmen pimpinan, tersediannya sarana dan prasarana, dan sumber daya 

yang memadai. 
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ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Realisasi 

Jumlah TL atas temuan investigasi non TPK  

Jumlah temuan non TPK s.d. tahun berjalan 

Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak

dan rekomendasi yang disampaikan tahun 2012 sebanyak 

sehingga realisasi IKU sebesar 94,46%. Saldo rekomendasi 

yang belum ditindaklanjuti tahun 2012 sebanyak 20 rekomendasi.

maksimalnya capaian IKU disebabkan kewenangan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi sepenuhnya ada di tangan instansi yang berwenang. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 94,46% dari target sebesar 90,00

capaian IKU pada tahun 2012 adalah sebesar 104,96%. Realisasi IKU tahun 

% mengalami kenaikan sebesar 5,73% dibandingkan 

dengan tahun 2011 sebesar 88,73%, namun baru mencapai 104,96

target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90,00%. 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) yang 

dialokasikan secara khusus dalam pencapaian IKU ini . 

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakatPersentase hasil telaahan pengaduan masyarakatPersentase hasil telaahan pengaduan masyarakatPersentase hasil telaahan pengaduan masyarakat    

Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap 

akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan 

pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data 

bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan 

atau tembusan surat pengaduan, baik yang diterima secara langsung melalui 

Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan 

penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, 

Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.

dihitung berdasarkan: 

Jumlah hasil telaahan  

Jumlah pengaduan yang ditujukan langsung kepada 
Perwakilan 

Realisasi IKU tahun 2012, diukur dari jumlah surat pengaduan yang 

ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas, realisasi IKU sebesar 100,00

atau mencapai 117,65% dari target sebesar 85%. Capaian ini didukung oleh 

komitmen pimpinan, tersediannya sarana dan prasarana, dan sumber daya 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Realisasi IKU 

X 100% 

Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak                

dan rekomendasi yang disampaikan tahun 2012 sebanyak 

%. Saldo rekomendasi 

rekomendasi. Belum 

maksimalnya capaian IKU disebabkan kewenangan untuk menindaklanjuti 

 

90,00%, maka 

Realisasi IKU tahun 

% dibandingkan 

104,96% dari 

ealisasi, dan capaian) yang 

Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap 

mekanisme pelaporan dan 

pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data 

bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan 

baik yang diterima secara langsung melalui 

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan 

penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, 

Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti. 

X 100% 

Realisasi IKU tahun 2012, diukur dari jumlah surat pengaduan yang 

, realisasi IKU sebesar 100,00% 

Capaian ini didukung oleh 

komitmen pimpinan, tersediannya sarana dan prasarana, dan sumber daya 
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Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

dibandingkan dengan tahun 

dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) yang 

dialokasikan secara khusus dalam pencapaian IKU ini .

 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 5:Sasaran Strategis 5:Sasaran Strategis 5:Sasaran Strategis 5:    

Meningkatnya Kualitas Penerapan S
Pemerintah pada 70% K

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing

masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai 

pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada pr

diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka 

mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.  

Sasaran Strategis 5 memiliki satu IKU Dominan yang terkait langsung dengan 

penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda 

yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan 

semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin 

berkualitas birokrasi. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan 

adalah sebesar 0,00%. Namun, secara keseluruhan, rata

Sasaran Strategis 5 adalah sebesar 

Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU Sasaran Strategis 5 tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014, 

3.6. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100,00% tidak mengalami perubahan jika 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 100,00%, atau mencapai 

dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90,00%.  

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) yang 

dialokasikan secara khusus dalam pencapaian IKU ini . 

    

Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
0% Kementerian/Lembaga/Pememerintah D

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing

masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai 

pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP 

diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

Strategis 5 memiliki satu IKU Dominan yang terkait langsung dengan 

penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda 

yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan 

encapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin 

berkualitas birokrasi. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan 

%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU 

Sasaran Strategis 5 adalah sebesar 96,30%. 

Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU Sasaran Strategis 5 tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014, disajikan dalam Tabel

Tabel 3.6 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

perubahan jika 

%, atau mencapai 111,11% 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) yang 

ntern 
emerintah Daerah 

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-

masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai 

pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

insipnya, pembinaan SPIP 

diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

Strategis 5 memiliki satu IKU Dominan yang terkait langsung dengan 

penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda 

yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan 

encapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin 

berkualitas birokrasi. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No.20 

rata capaian IKU 

Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU Sasaran Strategis 5 tahun 2012 

disajikan dalam Tabel 
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Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

1.  Persentase Pemda yang menyelenggarakan 
SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

2.  Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 
Tahun 2008 

 3. Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring 
Sistem Pengendalian Intern 

Uraian masing-masing capaian 

1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 

Nomor 60 Tahun 2008Nomor 60 Tahun 2008Nomor 60 Tahun 2008Nomor 60 Tahun 2008

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat 

maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan 

dilaksanakan, maka IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan 

SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung

% Capaian IKU =  

Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat

pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 

Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI 

mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.

Dalam tahun 2012, IPD 

adalah sebanyak 8 IPD 

targetnya sebesar 30,00

88,90%. Tidak tercapainya target disebabkan jumlah dan kompetensi SDM 

Pemda masih kurang memadai untuk menerapkan standar akuntansi 

pemerintah dan SPIP secara benar.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

10,00% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

44,45% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

aksi untuk mencapai target Renstra tahun 2014 adalah dengan 

mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan 

dan SPIP. 
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Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Persentase Pemda yang menyelenggarakan 
SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

% 16,67  26,67  10,00  60,00 

dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 

IPP/ 
IPD 

30,00  30,00  0,00  30,00 

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring IPP/ 
IPD 

0,00  9,00  9,00  30,00 

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 

Nomor 60 Tahun 2008Nomor 60 Tahun 2008Nomor 60 Tahun 2008Nomor 60 Tahun 2008    

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat 

Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan 

dilaksanakan, maka IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan 

SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung:  

Jumlah Pemda yang opini LK WTP  

Jumlah seluruh Pemda 

Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem 

pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 

Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI 

mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.

IPD yang laporan keuangan memperoleh opini WTP 

IPD atau 26,67% dari 30 IPD. Bila dibandingkan dengan 

30,00%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 

Tidak tercapainya target disebabkan jumlah dan kompetensi SDM 

Pemda masih kurang memadai untuk menerapkan standar akuntansi 

pemerintah dan SPIP secara benar. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 26,67% mengalami kenaikan sebesar 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 16,67%, atau mencapai 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60%.

aksi untuk mencapai target Renstra tahun 2014 adalah dengan 

mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

5 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

8=5/7 

60,00  44,45  

30,00  100,00  

30,00  30,00  

IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat 

Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat 

dilaksanakan, maka IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan 

X 100% 

mewakili sistem 

pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 

Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI 

mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. 

yang laporan keuangan memperoleh opini WTP 

. Bila dibandingkan dengan 

tersebut adalah sebesar 

Tidak tercapainya target disebabkan jumlah dan kompetensi SDM di 

Pemda masih kurang memadai untuk menerapkan standar akuntansi 

% mengalami kenaikan sebesar 

%, atau mencapai 

0%. Rencana 

aksi untuk mencapai target Renstra tahun 2014 adalah dengan 

mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan 
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2. Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi PenyelenggJumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi PenyelenggJumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi PenyelenggJumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelengg

Sesuai PP No 60 Tahun 2008Sesuai PP No 60 Tahun 2008Sesuai PP No 60 Tahun 2008Sesuai PP No 60 Tahun 2008

Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan desain 

penyelenggaraan SPIP

pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan

sebagai acuan dan alat untuk 

SPIP. IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya 

Pedoman Penyusunan 

Kepala BPKP Nomor PER

itu, juga sebagai wujud upaya BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP 

untuk mendukung pencapaian 

efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”.

Capaian IKU = 
Jumlah Pemda 
SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 s.d. tahun berjalan

Sampai dengan tahun 

penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 adalah sebanyak 30 IPD. 

Bila dibandingkan dengan targ

tersebut adalah sebesar 

komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia serta dana untuk 

melakukan kegiatan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 

2008. 

Realisasi IKU tahun 2012 

perubahan dibandingkan dengan tahun 2011 

100,00% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 

3. Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring 

InternInternInternIntern    

BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau 

perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda

perbaikan SPI di lingkungan 

Kepala BPKP Nomor PER

SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011. 

dari: 

Capaian IKU =  
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SPIP s.d. tahun 
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Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi PenyelenggJumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi PenyelenggJumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi PenyelenggJumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP araan SPIP araan SPIP araan SPIP 

Sesuai PP No 60 Tahun 2008Sesuai PP No 60 Tahun 2008Sesuai PP No 60 Tahun 2008Sesuai PP No 60 Tahun 2008    

Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan desain 

penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap

pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain 

sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan 

IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya 

enyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan 

Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. 

juga sebagai wujud upaya BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP 

untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 5 dan tujuan “Tercapainya 

efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”.

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan 
SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 s.d. tahun berjalan 

tahun 2012, jumlah Pemda yang dilakukan asistensi 

penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 adalah sebanyak 30 IPD. 

dengan targetnya sebesar 30 IPD, maka capaian 

tersebut adalah sebesar 100,00%. Capaian IKU tersebut didukung oleh 

komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia serta dana untuk 

melakukan kegiatan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 30 IPD tersebut tidak 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 30 IPD, dan 

% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 30 IPD

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian 

BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau 

perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring 

ingkungan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan 

Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan 

SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011. IKU ini diukur 

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SPIP s.d. tahun 
berjalan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

araan SPIP araan SPIP araan SPIP araan SPIP 

Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan desain 

yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap 

desain adalah 

memantau perkembangan penyelenggaraan 

IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya 

berdasarkan Peraturan 

 Di samping 

juga sebagai wujud upaya BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP 

“Tercapainya 

efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”.  

dilakukan asistensi penyelenggaraan 
 

2012, jumlah Pemda yang dilakukan asistensi 

penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 adalah sebanyak 30 IPD. 

, maka capaian IKU ini 

%. Capaian IKU tersebut didukung oleh 

komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia serta dana untuk 

melakukan kegiatan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 

sebanyak 30 IPD tersebut tidak mengalami 

dan mencapai 

sebanyak 30 IPD.  

Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian 

BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau 

Pelaksanaan monitoring 

emerintah didasarkan pada Peraturan 

52/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan 

IKU ini diukur 

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SPIP s.d. tahun 
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Realisasi tahun 2012 IKU ini

monitor Sistem Pengendalian Internnya 

sebesar 9 Pemda.  

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

dibandingkan dengan 

sebanyak 30 Pemda. 

Belum tercapainya seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut 

disebabkan: 

a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional 

instansi, namun baru p

pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan 

Kebijakan/Standard Operating Procedure

b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata 

dari SPIP belum dapat dirasakan 

Secara khusus, belum ter

disebabkan belum adanya satu kedeputian BPKP yang ditugaskan secara 

khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda 

sebagaimana diamanatkan dalam PP 

Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2013 

adalah sebagai berikut: 

a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan 

SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut 

antara lain : 

1) Menambah jumlah person

bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan 

SPIP dan melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda

2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat

workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah

3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, 

antara lain untuk penyusunan desain 

b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan 

implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral 
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IKU ini adalah sebanyak 9 Pemda yang telah 

Sistem Pengendalian Internnya atau sebesar 100,00%

tahun 2012 sebesar 9 Pemda mengalami kenaikan

tahun 2011 sebesar 0 Pemda, dan mencapai 

dengan target pada akhir periode Renstra, tahun 2014

seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut 

Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional 

instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur 

pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan 

Standard Operating Procedure (SOP); 

Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata 

dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.  

elum tercapainya sasaran strategis kelima terutama 

disebabkan belum adanya satu kedeputian BPKP yang ditugaskan secara 

khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda 

sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. 

Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2013 

  

Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan 

SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut 

jumlah personel satgas pembinaan SPIP yang dapat 

bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan 

melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda

eningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat

penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah; 

Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, 

antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.

Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan 

implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Pemda yang telah dilakukan 

% dari target 

Pemda mengalami kenaikan 9 Pemda 

mencapai 30,00% 

tahun 2014, 

seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut 

Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional 

ada tahap pengembangan infrastruktur 

pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan 

Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata 

lima terutama 

disebabkan belum adanya satu kedeputian BPKP yang ditugaskan secara 

khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda 

Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2013 

Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan 

SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut 

l satgas pembinaan SPIP yang dapat 

bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan 

melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda; 

eningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat, serta 

penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan 

Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, 

penyelenggaraaan SPIP. 

Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan 

implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral 
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dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kinerja instansi

laporan keuangan yang wajar.

c. Percepatan pembentukan kedeputian BPKP yang ditugaskan secara 

khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda

sebagaimana diamanatkan dalam PP 

Untuk mendukung capaian Sasaran Strategis 5 dan ketiga IKU tersebut di atas, 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 61 Laporan atau 203,33% dari 

target sebanyak 30 Laporan. Kemudian, 

realisasi 61 laporan di tahun 2012 

dibandingkan dengan Renstra 2010

132,61% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp399.232.000,00, yang 

DIPA Perwakilan sebesar Rp240.125.000,00 (atau 80,78% dari anggaran  

sebesar Rp297.244.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp159.107.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 1.323 OH atau 98,36% dari rencana sebanyak 

1.345  OH. 

 

SasaranSasaranSasaranSasaran    Strategis 6:Strategis 6:Strategis 6:Strategis 6:    

Meningkatnya Kapasitas 
yang Profesional dan K
Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat 

kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah 

(APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran 

pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesua

tersebut. 

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah 

kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan 

nstansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan 

laporan keuangan yang wajar. 

pembentukan kedeputian BPKP yang ditugaskan secara 

khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda

sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. 

Untuk mendukung capaian Sasaran Strategis 5 dan ketiga IKU tersebut di atas, 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan 

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 61 Laporan atau 203,33% dari 

target sebanyak 30 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, 

di tahun 2012 menunjukkan penurunan ouput 193 laporan.

engan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

132,61% dari target Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp399.232.000,00, yang terdiri atas realisasi dana 

DIPA Perwakilan sebesar Rp240.125.000,00 (atau 80,78% dari anggaran  

sebesar Rp297.244.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp159.107.000,00.

Penyerapan SDM sebanyak 1.323 OH atau 98,36% dari rencana sebanyak 

    

apasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
Kompeten pada 80% Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat 

elaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat 

kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah 

(APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran 

pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah 

kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan 

termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan 

pembentukan kedeputian BPKP yang ditugaskan secara 

khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda, 

Untuk mendukung capaian Sasaran Strategis 5 dan ketiga IKU tersebut di atas, 

berupa Laporan 

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 61 Laporan atau 203,33% dari 

ibandingkan dengan tahun 2011, 

laporan. Lalu, 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

terdiri atas realisasi dana 

DIPA Perwakilan sebesar Rp240.125.000,00 (atau 80,78% dari anggaran  

sebesar Rp297.244.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp159.107.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 1.323 OH atau 98,36% dari rencana sebanyak 

emerintah 
embaga/ 

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat 

elaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat 

kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah 

(APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran 

dengan ketentuan 

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah 

kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor 
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manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang 

kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan 

pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar 

yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional 

adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik,

bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus

ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gela

nongelar dengan mengacu pada dokumen 

(HCDP), yang merupakan

pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya 

yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai

aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. 

Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 

K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada

oleh satu IKU yang dominan dan 

bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dil

instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten 

di lingkungan Aparat Pengaw

Capaian IKU Dominan sama dengan rata

sebesar 125,00%, dengan realisasi 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 

3.7. 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  
penerapan JFA 

 

1. Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional AuditorTingkat Penerapan Jabatan Fungsional AuditorTingkat Penerapan Jabatan Fungsional AuditorTingkat Penerapan Jabatan Fungsional Auditor

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh 

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah 

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syar
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manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang 

SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan 

pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar 

yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional 

adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan 

bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan 

ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan 

gelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan

yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi 

yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya 

yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai

aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai.  

ingkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 

K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan 

dominan dan terkait langsung dengan penerapan JFA

bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku 

instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten 

di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP.  

Dominan sama dengan rata-rata capaian Sasaran Strategis 6, yaitu 

%, dengan realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 

Tabel 3.7 

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  % 52,78 100,00 47,22 80,00

Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional AuditorTingkat Penerapan Jabatan Fungsional AuditorTingkat Penerapan Jabatan Fungsional AuditorTingkat Penerapan Jabatan Fungsional Auditor    

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh 

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah 

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang 

SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan 

pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar 

yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional 

sesuai dengan 

menerus diperbarui dan 

r maupun program pendidikan 

Human Capital Development Plan 

dokumen perencanaan pengembangan kompetensi 

yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya 

yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan 

ingkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 

0% K/L/Pemda” diindikasikan 

penerapan JFA, yang 

akukan BPKP selaku 

instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten 

 

rata capaian Sasaran Strategis 6, yaitu 

IKU sasaran strategis tahun 2012 

disajikan dalam Tabel 

6 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

8=5/7 

80,00 125,00 

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh 

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah 

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan 

at kompetensi keahlian 
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sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program 

sertifikasi. 

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Per

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau 

pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, yang didudu

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA 

sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas 

pengawasan intern oleh auditor s

Indikator sasaran atas tingkat penerapan 

manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam 

mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan 

BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L 

(APIP Pusat) dan Pemda (APIP Daerah) non

kan JFA sampai dengan tahun berjalan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan 

fungsional auditor, yang didukung sub kegiatan yaitu kegiatan 

penerapan JFA APIP. IKU ini diukur dari:

% Capaian IKU =  
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA 

Sampai dengan tahun 2012

JFA sebanyak 30 APIP 

atau 100,00% dari target sebanyak 

tahun 2012 sebesar 70,00

142,86%.  Tingginya capaian 

dan permintaan stakeholders

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

47,22% dibandingkan dengan 

dengan target akhir periode Renstra tahun 2014

125,00% dari target sebesar 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, 

Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 
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sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program 

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang 

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah j

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau 

yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan 

undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA 

sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas 

pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Indikator sasaran atas tingkat penerapan JFA bertujuan untuk mengukur 

manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam 

mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan 

entuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L 

at) dan Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasi

kan JFA sampai dengan tahun berjalan. 

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan 

fungsional auditor, yang didukung sub kegiatan yaitu kegiatan 

IKU ini diukur dari: 

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA  

Jumlah seluruh Pemda 

ampai dengan tahun 2012, jumlah unit APIP yang telah diasistensi penerapan 

APIP (2010 = 17 APIP, 2011 = 2 APIP, dan 2012 = 11 APIP) 

dari target sebanyak 30 APIP. Bila dibandingkan dengan target

70,00%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 

apaian target disebabkan adanya penugasan Non PKPT 

stakeholders. 

tahun 2012 sebesar 100,00% mengalami kenaikan sebesar 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 52,78%. Jika dibandingkan 

dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai

dari target sebesar 80,00%.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, pada tahun 2012, Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa jumlah sosialisasi dan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program 

220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang 

jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau 

yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan 

dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA 

sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas 

 

bertujuan untuk mengukur 

manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam 

mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan APIP non-

entuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L 

BPKP yang mengimplementasi-

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan 

fungsional auditor, yang didukung sub kegiatan yaitu kegiatan asistensi 

 
X 100% 

diasistensi penerapan 

APIP, dan 2012 = 11 APIP) 

Bila dibandingkan dengan target 

tersebut adalah sebesar 

disebabkan adanya penugasan Non PKPT 

% mengalami kenaikan sebesar 

%. Jika dibandingkan 

IKU ini telah mencapai 

Perwakilan BPKP 

umlah sosialisasi dan 
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bimtek penerapan JFA APIP Daerah 

target sebanyak 5 Laporan. Kemudian, 

realisasi 11 laporan di tahun 2012 

capaian IOP tahun 2012 tidak dapat 

karena target tahun 2014 adalah sebanyak 0 Laporan.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar

DIPA Perwakilan sebesar Rp43.814.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 68 OH atau 34,00% dari rencana sebanyak 

200 OH. 

 

Sasaran Strategis 7:Sasaran Strategis 7:Sasaran Strategis 7:Sasaran Strategis 7:    

Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Perencanaan pengawasan

sesuai dengan peran dan tujuan BPKP

keberhasilan kinerja teknis BPKP.

dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran.

Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan 

semakin dirasakan pentingnya 

yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.

Dalam kerangka keuangan negara,

mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina 

satuan kerja terkait dengan 

tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP

Sasaran “Meningkatnya Efektivitas 

Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

dominan yang terkait langsung dengan efekti

kualitas pengelolaan keuangan. 

100,00% dan IKU Dominan No.25 < 100.00%, sehingga c

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

enerapan JFA APIP Daerah sebanyak 11 Laporan atau 220,00

Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, 

di tahun 2012 menunjukkan kenaikan ouput 9 laporan.

capaian IOP tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2010

karena target tahun 2014 adalah sebanyak 0 Laporan. 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp27.008.000,00 atau 61,64% dari anggaran  

sebesar Rp43.814.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 68 OH atau 34,00% dari rencana sebanyak 

    

Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 

engawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan 

sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur

keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung 

dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran.

Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan

semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran 

benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. 

Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga 

mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai 

ar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina 

dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan 

terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI

eningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 9

Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU 

dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan 

as pengelolaan keuangan. Berdasarkan Lampiran 1, IKU Dominan No. 24 > 

100,00% dan IKU Dominan No.25 < 100.00%, sehingga capaian Sasaran 7 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

220,00% dari 

ibandingkan dengan tahun 2011, 

laporan. Lalu, 

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Rp27.008.000,00 atau 61,64% dari anggaran  

Penyerapan SDM sebanyak 68 OH atau 34,00% dari rencana sebanyak 

Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% 

berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar 

sekaligus media untuk mengukur tingkat 

Selain itu, perencanaan juga terkait langsung 

dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. 

disbursement plan, 

arti perencanaan yang baik sehingga anggaran 

 

BPKP sebagai lembaga pemerintah 

mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai 

ar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina 

ditandai dengan 

yang diperoleh dari BPK RI.  

Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan 

” diindikasikan oleh dua IKU 

itas perencanaan pengawasan dan 

Dominan No. 24 > 

apaian Sasaran 7 
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adalah sebesar 50,00% (= 1/2*100%)

capaian IKU Sasaran Strategis 7 adalah sebesa

Bersama sebelas IKU lainnya, realisasi IKU 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014

3.8.  

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

1. Persentase jumlah rencana penugasan 
pengawasan yang terealisasi 

2. Persentase kesesuaian laporan keuangan 
Perwakilan BPKP dengan SAP 

3.  Persepsi kepuasan pegawai perwakilan 
terhadap layanan kepegawaian  

4.  Persentase Pagu Dana yang tidak 
dalam DIPA 

5.  Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai 
Prosedur 

6.  Persentase permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

7.  Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP 
di media masa 

8.  Persentase Pemanfaatan asset 

9.  Persepsi kepuasan pegawai perwakilan 
terhadap layanan sarpras  

10.  Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil 
audit Inspektorat 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

(= 1/2*100%). Namun, secara keseluruhan, rata

capaian IKU Sasaran Strategis 7 adalah sebesar 100,56%. 

belas IKU lainnya, realisasi IKU Sasaran Strategis 7 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014, disajikan dalam Tabel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.8 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Persentase jumlah rencana penugasan % 112,76 96,88 -15,89 90,00

Persentase kesesuaian laporan keuangan % 100,00 80,00 -20,00 95,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala 
likert 1-10 

7,53 7,53 0,00 8,00

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir % 100,00 100,00 0,00 95,00

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai 

Skala 
likert 1-10 

7,89 7,89 0,00 7,00

Persentase permintaan bantuan hukum yang 
Biro Hukum dan Humas 

% 100,00 100,00 0,00 100,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP Jumlah 
berita 

80,00 85,00 5,00 80,00

% 95,98 99,08 3,10 90,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala 
likert 1-10 

6,86 6,86 0,00 7,00

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil % 100,00 100,00 0,00 90,00

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Namun, secara keseluruhan, rata-rata 

7 tahun 2012 

disajikan dalam Tabel 

7 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

 8=5/7 

90,00 107,64 

95,00 84,21 

8,00 94,13 

95,00 105,26 

7,00 112,70 

100,00 100,00 

80,00 106,25 

90,00 110,09 

7,00 98,02 

90,00 111,11 
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No Indikator Kinerja Utama

    

11 Jumlah masukan topik penelitian yang 
disampaikan ke puslitbangwas 

12. Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi 
dan atau di-assessment tata kelola APIP

13.  Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas 
auditor bersertifikat 

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang 

TerealisasiTerealisasiTerealisasiTerealisasi    

IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang 

diukur dengan: 

% Capaian IKU =  

Realisasi IKU pada tahun 2012 sebesar 

target sebesar 95,00.  

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

15,89% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

101,97% dari target akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 

Selain itu, pada tahun 2012 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang 

direncanakan, khususnya untuk

516 ouput atau 39,91% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2012 sebanyak 

1.293 ouput. 

Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan 

rencana dan evaluasi, berupa

a. Rapat koordinasi di lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi 

diantara unit kerja BPKP.

b. Penerapan manajemen kinerja di BPKP mengacu kepada Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

a. Laporan Larwasda, sebanyak 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

Jumlah masukan topik penelitian yang Jumlah 
Topik  

3,00 8,00 5,00 6,00

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi 
assessment tata kelola APIP 

Instansi 
APIP 

2,00 13,00 11,00 30,00

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas Skala 
likert 1-10 

NA NA NA 8,00

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang 

“Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang 

Realisasi PP PKP2T dibandingkan  

Target PP dalam PKP2T 

pada tahun 2012 sebesar 96,88% atau mencapai 101,97

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 96,88% mengalami penurunan 

% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 112,76%, dan 

% dari target akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 95,00

Selain itu, pada tahun 2012 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang 

direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders

% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2012 sebanyak 

Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan 

berupa: 

lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi 

diantara unit kerja BPKP. 

Penerapan manajemen kinerja di BPKP mengacu kepada Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa: 

Larwasda, sebanyak 16 output. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

6,00 133,33 

30,00 43,33 

8,00 NA 

masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang 

“Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” 

X 100% 

101,97% dari 

penurunan sebesar 

dan mencapai 

95,00%. 

Selain itu, pada tahun 2012 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang 

stakeholders sebanyak 

% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2012 sebanyak 

Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan 

lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi 

Penerapan manajemen kinerja di BPKP mengacu kepada Sistem 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
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b. LAKIP unit kerja tahun 2011

c. Laporan triwulan (PP 39, PKS, Evaluasi Pelaksanaan PKS, Kinerja)

sebanyak 4 output. 

d. Laporan Bulanan (Realisasi RKT, Hasil Pengawasan, Pe

Instansi di bawah koordinasi Menko Kesra, Kinerja Intern Subbag Prolap)

sebanyak masing-masing 12 

e. Penetapan Kinerja Tahun 2011

f. Monitoring penugasan

g. Pembahasan hasil penyusunan dan revisi 

2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP 

dengan SAPdengan SAPdengan SAPdengan SAP    

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan 

tingkat kewajaran laporan keuangan yang 

penyajian laporan keuanga

keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan SAP. 

Kinerja sasaran dinilai berdasarkan 

keuangan perwakilan, dengan nilai 

apabila ada catatan. 

Inspektorat telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2012 dan 2011

tersebut tidak ada koreksi atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012, 

namun hasil audit BPK 

akun aset. Dengan hasil 

sebesar 80,00% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 

maka capaian kinerja adalah 

Realisasi tahun 2012 sebesar 

dibandingkan dengan 

dibandingkan target yang aka

Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan 

anggaran sesuai dengan 

3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 

kepegawaiankepegawaiankepegawaiankepegawaian    

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

LAKIP unit kerja tahun 2011, sebanyak 1 output. 

Laporan triwulan (PP 39, PKS, Evaluasi Pelaksanaan PKS, Kinerja)

 

Laporan Bulanan (Realisasi RKT, Hasil Pengawasan, Perkembangan TL pd 

Instansi di bawah koordinasi Menko Kesra, Kinerja Intern Subbag Prolap)

masing 12 output. 

Penetapan Kinerja Tahun 2011, sebanyak 1 output. 

Monitoring penugasan, sebanyak 12 output. 

Pembahasan hasil penyusunan dan revisi RKT, sebanyak 2 output

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP 

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik 

tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK 

penyajian laporan keuangan BPKP. IKU ini dibuat untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan SAP.  

Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan 

keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% 

Inspektorat telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2012 dan 2011. Dari hasil audit Inspektorat 

tersebut tidak ada koreksi atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012, 

namun hasil audit BPK ada koreksi Laporan Keuangan Tahun 2012 

Dengan hasil audit BPK tersebut, realisasi IKU sasaran

% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 

adalah 84,21%.  

Realisasi tahun 2012 sebesar 80% mengalami penurunan 20% jika 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, dan mencapai 84,21% 

target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95,00

Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan 

dengan sistem akuntansi pemerintah.  

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Laporan triwulan (PP 39, PKS, Evaluasi Pelaksanaan PKS, Kinerja) , 

rkembangan TL pd 

Instansi di bawah koordinasi Menko Kesra, Kinerja Intern Subbag Prolap) , 

output. 

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP 

yang baik adalah 

opini BPK RI terhadap 

dibuat untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan 

asil reviu Inspektorat terhadap laporan 

100% apabila tidak ada catatan, dan 80% 

Inspektorat telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP 

. Dari hasil audit Inspektorat 

tersebut tidak ada koreksi atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012, 

Laporan Keuangan Tahun 2012 terkait 

sasaran ini adalah 

% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 95,00%, 

mengalami penurunan 20% jika 

mencapai 84,21% 

95,00%.  

Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan 

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 
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Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan 

berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan 

intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran b

tata kepemerintahan yang baik (

dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, peningkatan 

pengelolaan kepegawaian dan organisasi 

diberikan perhatian yang memadai, 

SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat 

menunjang tercapainya hal

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu 

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan 

dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui 

survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1

Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelo

dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji 

petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di

Target IKU ini pada tahun 2012 adalah sebesar 7,

Capaian kinerja IKU 

pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi

Realisasi IKU ini dalam tahun 2012 adalah sebesar 

atau mencapai 99,09%, 

tahun 2011 sebesar 7,53 

akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena 

adanya kesiapan sistem informasi, kesiapan S

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari 

Biro Kepegawaian BPKP.

4. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan 

tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang 

menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblok

bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan 

persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan 

berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan 

intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip

tata kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan 

dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, peningkatan 

pengelolaan kepegawaian dan organisasi perlu terus diagendakan dan 

hatian yang memadai, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas 

SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat 

menunjang tercapainya hal-hal tersebut. 

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu 

keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan 

dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui 

survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1

Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian 

dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji 

petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. 

pada tahun 2012 adalah sebesar 7,60 dari skala 

 ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas 

pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi.  

Realisasi IKU ini dalam tahun 2012 adalah sebesar 7,53 dari skala 

%, dan tidak berubah jika dibandingkan dengan realisasi 

7,53 skala likert 1-10, dan mencapai 94,13% dari target 

akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala likert 1-10.

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena 

adanya kesiapan sistem informasi, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari 

Biro Kepegawaian BPKP. 

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan 

tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang 

menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda 

bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan 

persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan 

berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan 

intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

ahwa pelaksanaan prinsip-prinsip 

) akan terwujud dengan 

dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, peningkatan 

perlu terus diagendakan dan 

sebagai upaya untuk perbaikan kualitas 

SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat 

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu 

keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan 

dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui 

survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. 

laan kepegawaian 

dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji 

lingkungan BPKP.  

dari skala Likert 1-10. 

ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas 

dari skala Likert 1-10 

jika dibandingkan dengan realisasi 

% dari target 

10.  

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena 

DM pelaksana, dan peningkatan 

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari 

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPAPersentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA    

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan 

tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang 

menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

iran/pemberian tanda 

bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan 

persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
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untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung 

yang memadai/lengkap.

Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak 

diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. 

Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp

jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar 

100,00% dari total pagu dana DIPA Tahun 2013. 

Target IKU sebesar 90,00

capaian IKU adalah sebesar 

dengan capaian tahun 2011 

target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan 

Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub

penyusunan pedoman anggaran dan penyu

 

5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan 

Anggaran yang Diajukan sesuai ProsedurAnggaran yang Diajukan sesuai ProsedurAnggaran yang Diajukan sesuai ProsedurAnggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas

secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi 

kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan 

dalam pelaksanaan tugas sehari

dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan 

dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus di

profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana 

memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas 

permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Persepsi kepuasan penggun

dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 

anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk 

membiayai kegiatan yang telah dianggarkan.

Pencapaian Indikator Kinerja Uta

kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu 

yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi 

perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung 

. 

diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak 

diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.  

Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp28.388.453.000

jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp28.388.453.000,00

% dari total pagu dana DIPA Tahun 2013.  

90,00%, sedangkan realisasi sebesar 100,00

capaian IKU adalah sebesar 111,11%. Capaian tahun 2012 tersebut 

dengan capaian tahun 2011 sebesar 100,00% dan mencapai 105,26

target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 95,00%.  

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan 

Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan 

penyusunan pedoman anggaran dan penyusunan dokumen anggaran.

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan 

Anggaran yang Diajukan sesuai ProsedurAnggaran yang Diajukan sesuai ProsedurAnggaran yang Diajukan sesuai ProsedurAnggaran yang Diajukan sesuai Prosedur    

Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP 

secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi 

ta kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas 

dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan 

dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara 

profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana 

memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas 

permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang 

Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai 

dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 

anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk 

membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses 

kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu 

yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi 

perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung 

diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak 

 

28.388.453.000,00, dengan 

8.388.453.000,00 atau 

100,00%, maka 

tahun 2012 tersebut sama 

105,26% dari 

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan 

sub kegiatan 

sunan dokumen anggaran. 

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan 

tugas BPKP 

secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi 

ta kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan 

hari, agar para pengguna merasa puas 

dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan 

laksanakan secara 

profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana 

memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas 

permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang 

a atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai 

dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 

anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk 

ma ini didukung dengan beberapa proses 

kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu 

yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi 

perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan 
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anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta 

rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran.

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sebesar 

10 atau mencapai 112,70

tidak ada peruabahan jika 

7,89 dari skala likert 1-

renstra tahun 2014 sebesar 

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena 

adanya kesiapan sistem informasi, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

6. PPPPersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti 

Biro Hukum dan HumasBiro Hukum dan HumasBiro Hukum dan HumasBiro Hukum dan Humas

Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 

BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang 

tengah menghadapi gugatan hukum, melaku

perundang-undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan 

melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. 

Untuk itu, kinerja IKU bidang hukum BPKP diukur dengan menilai 

permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas. IKU 

ini dihitung dari: 

% Capaian IKU =  

Jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro 

Target IKU ini pada tahun 

tersebut sebesar 100,00% 

tersebut didukung oleh komitmen Biro Hukum dan Humas dalam memenuhi 

permintaan bantuan dari Perwakilan.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

dibandingkan tahun 2011 sebesar 

IKU pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 

7. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang 

terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang 

ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

binaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta 

rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. 

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sebesar 7,89 dari skala likert 1

112,70% dari target sebesar 7,00 dari skala likert 1

tidak ada peruabahan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 

-10, serta mencapai 112,70% dari target akhir periode 

renstra tahun 2014 sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10.  

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena 

adanya kesiapan sistem informasi, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti 

Biro Hukum dan HumasBiro Hukum dan HumasBiro Hukum dan HumasBiro Hukum dan Humas    

Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 

BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang 

tengah menghadapi gugatan hukum, melakukan kajian hukum atas peraturan 

undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan 

melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. 

bidang hukum BPKP diukur dengan menilai 

bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas. IKU 

Jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro 
Hukum dan Humas 

Jumlah permintaan bantuan hukum 

tahun 2012 sebesar 100,00% dengan realisasi indikator 

100,00% atau mencapai 100,00% dari target. Capaian IKU 

tersebut didukung oleh komitmen Biro Hukum dan Humas dalam memenuhi 

permintaan bantuan dari Perwakilan. 

tahun 2012 sebesar 100,00% tidak mengalami perubahan jika 

dibandingkan tahun 2011 sebesar 100,00 dan mencapai 100,00% dari target 

pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100,00%. 

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang 

terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang 

ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

binaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta 

dari skala likert 1-

7,00 dari skala likert 1-10 dan 

tahun 2011 sebesar 

% dari target akhir periode 

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena 

adanya kesiapan sistem informasi, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari 

ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti ersentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti 

Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 

BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang 

kan kajian hukum atas peraturan 

undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan 

melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. 

bidang hukum BPKP diukur dengan menilai Persentase 

bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas. IKU 

Jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro 

X 100% 

ealisasi indikator 

Capaian IKU 

tersebut didukung oleh komitmen Biro Hukum dan Humas dalam memenuhi 

perubahan jika 

% dari target 

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masaJumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa    

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang 

terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang 

ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik 
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terhadap BPKP menjadi salah 

kinerja BPKP.  

Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik yang bernuansa positif 

terhadap BPKP dibandingkan dengan jumlah seluruh opini ya

persepsi publik terhadap BPKP. 

Target Indikator Kinerja Utama “Persepsi publik yang positif terhadap BPKP” 

pada tahun 2012 sebesar 

menunjukkan hasil 85 berita 

Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan meningkatnya efektivitas 

kegiatan BPKP dalam membangun jejaring dengan instansi lain dan media 

massa dengan kegiatan 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

berita dibandingkan tahun 2011 

periode Renstra 2014 sebesar 

8. Persentase Pemanfaatan assetPersentase Pemanfaatan assetPersentase Pemanfaatan assetPersentase Pemanfaatan asset

IKU “Persentase Pemanfaatan 

mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target

Persentase Pemanfaatan Aset 

sarana dan prasarana di 

dilaksanakan melalui pengelolaan 

Dalam tahun 2012, persentase Pemanfaatan 

110,09% dari target sebesar 90,00%

ada telah dimanfaatkan 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

dibandingkan realisasi tahun 2011

110,09% dari target akhir periode Renstra 2014 sebesar 90,00%.

Untuk mendukung capaian 

atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

243,33% dari target sebanyak 

tahun 2011, realisasi 146 laporan

laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010

2012 adalah 331,82% dari target Renstra Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai 

ini diukur dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik yang bernuansa positif 

terhadap BPKP dibandingkan dengan jumlah seluruh opini yang terkait dengan 

persepsi publik terhadap BPKP.  

Target Indikator Kinerja Utama “Persepsi publik yang positif terhadap BPKP” 

pada tahun 2012 sebesar 80 berita. Hasil pengukuran atas indikator tersebut 

85 berita atau mencapai 106,25% dari target.  

Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan meningkatnya efektivitas 

kegiatan BPKP dalam membangun jejaring dengan instansi lain dan media 

massa dengan kegiatan Kehumasan.  

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 85 berita mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2011 dan mencapai 106,25% dari target akhir 

periode Renstra 2014 sebesar 80 berita. 

Persentase Pemanfaatan assetPersentase Pemanfaatan assetPersentase Pemanfaatan assetPersentase Pemanfaatan asset    

Persentase Pemanfaatan Aset” merupakan indikator tambahan untuk 

mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 90,00%. 

Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur pemanfaatan 

sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

dilaksanakan melalui pengelolaan sarana dan prasarana. 

persentase Pemanfaatan aset adalah 99,08

sebesar 90,00%. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang 

telah dimanfaatkan secara baik. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 99,08% mengalami kenaikan 3,10% 

realisasi tahun 2011 sebesar 95,98%, dan dan mencapai 

110,09% dari target akhir periode Renstra 2014 sebesar 90,00%. 

Untuk mendukung capaian Sasaran Strategis 7 dengan IKU 1 s.d. 8 

, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP sebanyak 146 Laporan atau 

% dari target sebanyak 60 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan 

laporan di tahun 2012 menunjukkan kenaikan 

Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 

% dari target Renstra Tahun 2014.    

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

satu alat ukur yang relevan dalam menilai 

ini diukur dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik yang bernuansa positif 

ng terkait dengan 

Target Indikator Kinerja Utama “Persepsi publik yang positif terhadap BPKP” 

. Hasil pengukuran atas indikator tersebut 

Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan meningkatnya efektivitas 

kegiatan BPKP dalam membangun jejaring dengan instansi lain dan media 

kenaikan sebesar 5 

% dari target akhir 

indikator tambahan untuk 

pemanfaatan 

Provinsi Jawa Tengah yang 

99,08% atau 

. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang 

mengalami kenaikan 3,10% 

dan mencapai 

1 s.d. 8 tersebut di 

output berupa 

Laporan atau 

ibandingkan dengan 

kenaikan ouput 44 

2014, maka capaian IOP tahun 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp

sebesar Rp20.451.685.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 

15.650 OH. 

9. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 

sarprassarprassarprassarpras    

Fungsi dukungan manajemen

penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

BPKP.  

IKU ini merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 

dengan target sebesar 

persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat 

diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras.

Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2012, capaian 

IKU atas pelaksanaan penye

skala likert 1-10 atau 98,02

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena 

adanya kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.

Meskipun telah mencapai target IKU, namun terdapat beberapa kendala yang 

mempengaruhi pencapaian IKU, yaitu:

a. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dengan 

Document Management System

dikembangkan di BPKP;

b. Belum adanya remunerasi yang menarik bagi pegawai yang berkecimpung 

dalam bidang pengelolaan arsip.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar

perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 

1-10. Jika dibandingkan dengan target

ini telah mencapai 98,02

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp19.956.411.000,00 atau 97,58% dari anggaran  

20.451.685.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 20.844 OH atau 133,19% dari rencana sebanyak 

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 

Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui 

penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 

sebesar 7,00 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari

persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat 

diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras.

Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2012, capaian 

IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 

98,02% dari target sebesar 7,00.  

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena 

adanya kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

ngelola secara berkesinambungan. 

Meskipun telah mencapai target IKU, namun terdapat beberapa kendala yang 

mempengaruhi pencapaian IKU, yaitu:  

Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dengan 

Document Management System (DMS) dan Disposisi Elektronik yang 

dikembangkan di BPKP; 

Belum adanya remunerasi yang menarik bagi pegawai yang berkecimpung 

dalam bidang pengelolaan arsip. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 6,86 dari skala likert 1-10 tidak 

dingkan dengan tahun 2011 sebesar 6,86 dari skala likert 

10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU 

98,02% dari target sebesar 7,00. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa laporan dukungan Manajemen 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

% dari anggaran  

% dari rencana sebanyak 

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan 

ya dilaksanakan melalui 

penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 

diukur dari tingkat 

persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat 

diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. 

Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2012, capaian 

diaan dan pengelolaan sarpras sebesar 6,86 dari 

faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena 

adanya kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan 

Meskipun telah mencapai target IKU, namun terdapat beberapa kendala yang 

Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dengan 

(DMS) dan Disposisi Elektronik yang 

Belum adanya remunerasi yang menarik bagi pegawai yang berkecimpung 

tidak mengalami 

dari skala likert 

akhir periode renstra tahun 2014, IKU 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

laporan dukungan Manajemen 
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Perwakilan BPKP sebanyak 

Laporan. Kemudian, jika d

tahun 2012 menunjukkan 

Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 

Renstra Tahun 2014.    

Dukungan dana dan OH (target,

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp

sebesar Rp925.000.000,00.

b. Penyerapan SDM sebanyak 

sebanyak 2.758 OH.

10. PersentaPersentaPersentaPersentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara 

lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap 

pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan 

Inspektorat merupakan bagian dari fungsi 

dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. 

IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” 

merupakan IKU lainnya 

sebesar 74,00. IKU ini diukur dengan 

yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, 

dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang 

dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit.

Dalam tahun 2012, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak

10.rekomendasi atau 100,00

Dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2012 sebesar 

capaian IKU sebesar 111,11

memperbaiki proses kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

dengan tahun 2011 sebesar 

periode renstra tahun 2014, IKU

sebesar 90,00%.  

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

pencapaian IKU ini . 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

sebanyak 42 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 

jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

unjukkan penurunan ouput 2 laporan. Lalu, dibandingkan dengan 

2014, maka capaian IOP tahun 2012 adalah 27,81% dari target 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp855.413.000,00 atau 92,48% dari anggaran  

925.000.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 2.287 OH atau 82,92% dari rencana 

OH. 

se tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara 

lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap 

pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan 

Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan 

dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. 

IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” 

IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target

diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi 

yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, 

dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang 

dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit. 

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak

100,00% dari 10 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. 

Dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2012 sebesar 90,00

111,11%. Hal ini menunjukan komitmen pimpinan untuk 

memperbaiki proses kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100,00% tidak berubah dibandingkan 

dengan tahun 2011 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target

periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

% dari target sebanyak 42 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 42 laporan di 

Lalu, dibandingkan dengan 

% dari target 

realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

% dari anggaran  

% dari rencana 

se tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratse tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat    

Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara 

lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap 

pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan 

dalam pengembangan 

dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP.  

IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” 

untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target 

rekomendasi 

yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, 

dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang 

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 

rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. 

90,00%, maka 

pimpinan untuk 

memperbaiki proses kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

dibandingkan 

%. Jika dibandingkan dengan target akhir 

% dari target 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 
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11. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke 

PPPPuslitbangwasuslitbangwasuslitbangwasuslitbangwas    

IKU ini merupakan IKU

target sebesar 8 topik.

yang disampaikan ke Puslitbangwas, BPKP.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar  

8 topik. Realisasi IKU 

sebesar 5 topik dibandingkan dengan tahun 2011. Jika dibandingkan dengan 

target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 133,33% dari 

target sebesar 6 topik. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut

Tengah menghasilkan 

BPKP sebanyak 1 file.  

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

pencapaian IKU ini . 

12. Jumlah Instansi APIP yang telah Jumlah Instansi APIP yang telah Jumlah Instansi APIP yang telah Jumlah Instansi APIP yang telah 

assessmentassessmentassessmentassessment    tata kelola APIPtata kelola APIPtata kelola APIPtata kelola APIP

Tugas dan fungsi Instansi Pembina berdasarkan 

PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya 

serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor 

1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, 

memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada 

manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.

Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, pasal 48 

2008 tentang SPIP, 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. 

Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan penugasan assurance

perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya 

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari 

praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan 

bantuan saran (consultancy

pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengaw

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke 

IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan 

. IKU ini diukur dari jumlah masukan topik penelitian 

yang disampaikan ke Puslitbangwas, BPKP. 

tahun 2012 sebesar  8 topik atau mencapai 100,00% 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 8 topik mengalami kenaikan 

sebesar 5 topik dibandingkan dengan tahun 2011. Jika dibandingkan dengan 

target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 133,33% dari 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output berupa file masukan topik ke Puslibatngwas 

 

ukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

Jumlah Instansi APIP yang telah Jumlah Instansi APIP yang telah Jumlah Instansi APIP yang telah Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau didisosialisasi dan atau didisosialisasi dan atau didisosialisasi dan atau di

tata kelola APIPtata kelola APIPtata kelola APIPtata kelola APIP    

Tugas dan fungsi Instansi Pembina berdasarkan Permenpan 

PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya 

ersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor 

K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, 

memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada 

manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. 

peran yang harus dilakukan oleh APIP, pasal 48 PP Nomor 60 Tahun 

entang SPIP, menyatakan bahwa pengawasan intern atas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. 

Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung 

assurance, yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan

erlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya 

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari 

serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan 

consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai 

pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke 

mencapai Sasaran Strategis 7 dengan 

jumlah masukan topik penelitian 

100,00% dari target 

tahun 2012 sebesar 8 topik mengalami kenaikan 

sebesar 5 topik dibandingkan dengan tahun 2011. Jika dibandingkan dengan 

target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 133,33% dari 

, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

file masukan topik ke Puslibatngwas 

ukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

disosialisasi dan atau didisosialisasi dan atau didisosialisasi dan atau didisosialisasi dan atau di----

Permenpan Nomor 

PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya 

ersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER-

K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, 

memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada 

Nomor 60 Tahun 

nyatakan bahwa pengawasan intern atas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. 

Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung 

yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, 

erlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya 

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari 

serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan 

in berupa sosialisasi mengenai 

asan, pembimbingan dan 
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konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan 

pengawasan. 

Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan int

semakin banyak dan kompleks

auditor yang semakin meningkat

IKU ini merupakan IKU lainnya 

target sebesar 9 APIP. 

yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor 

yang profesional dan kompeten, serta tata kelola y

non-BPKP. 

Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah 

melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2012 adalah 

berdasarkan hasil sosialisasi dan/atau 

kelola APIP. 

Sampai dengan tahun 2012, r

di 9 APIP dan Evaluasi di 2 APIP

mencapai 72,22% dari target

sebesar 11 APIP mengalami kenaikan sebesar 

2011 sebesar 2 APIP. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 

tahun 2014, IKU ini telah mencapai

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, 

Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 

a. Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah sebanyak 9 

Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 9 Laporan. Kemudian, 

dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 

menunjukkan kenaikan ouput

dibandingkan dengan Renstra 2010

tahun 2014.  

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a) Penyerapan dana sebesar Rp76.677.000,00, yang terdiri

realisasi dana DIPA Perwakilan sebesar Rp76.677.000,00 (atau 

48,68% dari anggaran  sebesar Rp157.518.000,00) dan dana mitra 

kerja sebesar Rp0,00.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

si, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil 

Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan int

dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM 

semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.  

IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan 

 IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat 

yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor 

yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP 

riteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah 

melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2012 adalah 

sosialisasi dan/atau assessment (evaluasi) penerapan tata 

Sampai dengan tahun 2012, realisasi IKU sebesar 13 APIP (2012: 

di 9 APIP dan Evaluasi di 2 APIP dan 2011: Evaluasi di 2 APIP

% dari target samsebesar 18 APIP. Realisasi IKU tahun 2012 

mengalami kenaikan sebesar 9 APIP dibandingkan tahun 

. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 

IKU ini telah mencapai 100,00% dari target 11 APIP.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, dalam tahun 2012, Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa:  

osialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah sebanyak 9 

Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 9 Laporan. Kemudian, 

ibandingkan dengan tahun 2011, realisasi 9 laporan di tahun 2012 

kenaikan ouput 9 laporan. Realisasi tahun 2012 tidak dapat 

dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, karena tidak ada target dalam 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp76.677.000,00, yang terdiri

realisasi dana DIPA Perwakilan sebesar Rp76.677.000,00 (atau 

48,68% dari anggaran  sebesar Rp157.518.000,00) dan dana mitra 

kerja sebesar Rp0,00. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

pemaparan hasil 

Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern 

kebutuhan SDM 

 

untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan 

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan 

yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor 

ang baik di lingkungan APIP 

riteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah 

melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2012 adalah 

(evaluasi) penerapan tata 

2012: Sosialisasi 

dan 2011: Evaluasi di 2 APIP) atau 

Realisasi IKU tahun 2012 

dibandingkan tahun 

. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 

 

Perwakilan BPKP 

osialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah sebanyak 9 

Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 9 Laporan. Kemudian, jika 

di tahun 2012 

12 tidak dapat 

2014, karena tidak ada target dalam 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Penyerapan dana sebesar Rp76.677.000,00, yang terdiri atas 

realisasi dana DIPA Perwakilan sebesar Rp76.677.000,00 (atau 

48,68% dari anggaran  sebesar Rp157.518.000,00) dan dana mitra 
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b) Penyerapan SDM sebanyak 250 OH atau 138,89% dari rencana 

sebanyak 180 OH.

b. Evaluasi penerapan tatakelola 

100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Jumlah output tersebut sama 

dengan realisasi di 

2014, realisasi tahun 2012 sebanyak 2 Laporan tersebut mencapai 100,00% 

dari target Renstra tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a) Penyerapan dana sebesar Rp20.114.000,00, atau 91,89% dari 

anggaran  sebesar Rp21.889.000,00.

b) Penyerapan SDM sebanyak 59 OH atau

OH. 

13. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor 

Bersertifikat” merupakan

dengan target sebesar

pendekatan kepuasan pelanggan (

Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan 

instansi pemerintah (BPKP, Inspektorat Kementerian

Non- Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP 

selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas

auditor yang profesional

mutu pengawasan. 

Perwakilan BPKP Jawa Tengah tidak melakukan pengukuran r

untuk tahun 2011 dan 2012, karena kurangnya dukungan dana dan sumber 

daya untuk melakukan survei ke Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, capaian 

kinerja IKU tersebut tidak dapat diukur. 

pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP yang didukung sub

penerbitan sertifikat, penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi 

penerapan JFA, dan penyediaan layanan informasi.

Namun, dalam tahun 2013 dan 2014, Perwakilan BPKP Jawa Tengah memiliki 

rencana aksi untuk mengukur kinerja IKU ini dan melaporkan hasilnya dalam 

laporan akuntanbilitas di tahun 2013 dan 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Penyerapan SDM sebanyak 250 OH atau 138,89% dari rencana 

sebanyak 180 OH. 

Evaluasi penerapan tatakelola  APIP Daerah sebanyak 2 Laporan atau 

100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Jumlah output tersebut sama 

dengan realisasi di tahun 2011. Jika dibandingkan dengan Renstra 2010

2014, realisasi tahun 2012 sebanyak 2 Laporan tersebut mencapai 100,00% 

et Renstra tahun 2014. 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp20.114.000,00, atau 91,89% dari 

anggaran  sebesar Rp21.889.000,00. 

Penyerapan SDM sebanyak 59 OH atau 147,50% dari rencana 40 

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor 

Bersertifikat” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7

sebesar 7,50 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dengan 

pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction).  

Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan 

instansi pemerintah (BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah 

an Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP 

selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas

auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meni

Perwakilan BPKP Jawa Tengah tidak melakukan pengukuran realisasi IKU 

untuk tahun 2011 dan 2012, karena kurangnya dukungan dana dan sumber 

daya untuk melakukan survei ke Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, capaian 

ebut tidak dapat diukur. IKU ini dicapai melalui kegiatan 

pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP yang didukung sub-sub kegiatan 

penerbitan sertifikat, penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi 

penerapan JFA, dan penyediaan layanan informasi. 

lam tahun 2013 dan 2014, Perwakilan BPKP Jawa Tengah memiliki 

rencana aksi untuk mengukur kinerja IKU ini dan melaporkan hasilnya dalam 

laporan akuntanbilitas di tahun 2013 dan 2014. 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Penyerapan SDM sebanyak 250 OH atau 138,89% dari rencana 

APIP Daerah sebanyak 2 Laporan atau 

100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Jumlah output tersebut sama 

. Jika dibandingkan dengan Renstra 2010-

2014, realisasi tahun 2012 sebanyak 2 Laporan tersebut mencapai 100,00% 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

Penyerapan dana sebesar Rp20.114.000,00, atau 91,89% dari 

147,50% dari rencana 40 

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatTingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat    

IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor 

untuk mencapai Sasaran Strategis 7, 

IKU ini diukur dengan 

Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan 

Lembaga Pemerintah 

an Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). 

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP 

selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu 

, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan 

ealisasi IKU ini 

untuk tahun 2011 dan 2012, karena kurangnya dukungan dana dan sumber 

daya untuk melakukan survei ke Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, capaian 

IKU ini dicapai melalui kegiatan 

sub kegiatan 

penerbitan sertifikat, penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi 

lam tahun 2013 dan 2014, Perwakilan BPKP Jawa Tengah memiliki 

rencana aksi untuk mengukur kinerja IKU ini dan melaporkan hasilnya dalam 
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Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

pencapaian IKU ini . 

Sasaran Strategis 8:Sasaran Strategis 8:Sasaran Strategis 8:Sasaran Strategis 8:    

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan 
bagi Pimpinan 

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan 

terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, identitas

semakin dipertegas. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan 

informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu 

memberikan informasi untuk me

Sasaran strategis ini memiliki 

yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib 

dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK 

RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG

Capaian IKU Dominan tahun 2012 

Strategis, yaitu sebesar 111,11%

Realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 

2011, dan dikaitkan dengan target

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 

No Indikator Kinerja Utama

    

1 2 

1.  Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan 
secara efektif 

Uraian capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

IKU ini digunakan untuk mengukur 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

berdasarkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah 

sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

    

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan 

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan 

terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, identitas BPKP sebagai Auditor 

. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan 

informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu 

memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.

ini memiliki satu IKU dominan, yaitu Jumlah sistem informasi 

yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib 

dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK 

RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG, PP 39).  

tahun 2012 sama  dengan rata-rata capaian Sasaran 

sebesar 111,11%. 

ealisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 

2011, dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9 
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Naik/ 
Turun 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014

  2011 2012 

3 4 5 6=5-4 7 

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan %  100 100  0 100,00

apaian IKU adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

IKU ini digunakan untuk mengukur pemanfaatan sistem informasi yang 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. IKU ini diukur 

umlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah 

sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam 

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan 

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan 

BPKP sebagai Auditor Presiden 

. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan 

informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu 

ndukung pengambilan keputusan internal BPKP. 

yaitu Jumlah sistem informasi 

yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib 

dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, 

rata capaian Sasaran 

ealisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 

berikut ini: 

8 

Target 
Kinerja 
Tahun 
2014 

% Cap 
2012 Thd 
Target 
2014 

8=5/7 

100,00  100,00 

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifJumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif    

sistem informasi yang ada 

IKU ini diukur 

umlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah 

sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM 
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MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG

PP.39). 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 

target sebesar 90,00%. Bila dibandingkan dengan tahun 2011,

informasi yang dimanfaatkan secara efektif 

sistem informasi disediakan wajib diimplementasikan dan organisasi memiliki 

human resources yang cukup untuk mengoperasinalkannya

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar

tahun 2014 sebesar 100

berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi secara 

efisien, bukan hanya efektif. 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan output

Informasi di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, 

dengan capaiaan 100,00

capaian tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena laporan 

tersebut belum dibuat .

capaian IOP tahun 2012 adalah 

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaia

Sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penyerapan dana sebesar Rp

dana DIPA Perwakilan sebesar 

anggaran  sebesar 

Rp0,00. 

b. Penyerapan SDM sebanyak 

sebanyak 907 OH. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

AKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100,00% atau mencapai 111

%. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah 

yang dimanfaatkan secara efektif tidak berubah. Hal ini disebabkan 

disediakan wajib diimplementasikan dan organisasi memiliki 

human resources yang cukup untuk mengoperasinalkannya. 

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100,00% dari target akhir periode renstra 

100,00%. Dengan target Renstra terlampui, rencana aksi 

berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi secara 

efisien, bukan hanya efektif.  

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

output berupa Laporan Monitoring Pemanfaatan Sistem 

Informasi di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, 

dengan capaiaan 100,00% dari target sebanyak 1 Laporan. Kemudian, 

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena laporan 

. Lalu, dibandingkan dengan Renstra 2010-

capaian IOP tahun 2012 adalah 100,00% dari target Renstra Tahun 2014.

Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian 

Sasaran tersebut, sebagai berikut: 

Penyerapan dana sebesar Rp289.476.000,00, yang terdiri atas realisasi 

dana DIPA Perwakilan sebesar Rp289.476.000,00 (atau 87,33

anggaran  sebesar Rp331.470.000,00) dan dana mitra kerja sebesar 

Penyerapan SDM sebanyak 1.024 OH atau 112,90% dari rencana 

 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

AKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG, 

111,11% dari 

jumlah sistem 

. Hal ini disebabkan 

disediakan wajib diimplementasikan dan organisasi memiliki 

% dari target akhir periode renstra 

terlampui, rencana aksi 

berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi secara 

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Monitoring Pemanfaatan Sistem 

Informasi di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, 

. Kemudian, 

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena laporan 

-2014, maka 

,00% dari target Renstra Tahun 2014.    

n) dalam pencapaian 

,00, yang terdiri atas realisasi 

87,33% dari 

) dan dana mitra kerja sebesar 

% dari rencana 
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Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah dimaksudkan sebagai media akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka 

perwujudan good govern

Renstra BPKP Perwakilan BPKP Jawa Tengah 

perspektif sasaran strategis beserta 

penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

sasaran strategis tersebut terdiri atas 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

melaksanakan 1 program teknis, yaitu Program Pengawasan Intern 

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

2 program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya 

Prasarana Aparatur Negara 

2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan ya

khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui 

tugas pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, 

mendorong penerapan 

pemerintah pusat yang berada di dae

negara kepada Kepolisian dan Kejaksaan, serta 

dan peningkatan kerjasama dengan BUMN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah dimaksudkan sebagai media akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

ini juga dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka 

good governance dan clean government. 

Perwakilan BPKP Jawa Tengah tahun 2010–2014 

perspektif sasaran strategis beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan 

penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.  

sasaran strategis tersebut terdiri atas 8 Sasaran Strategis meliputi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

program teknis, yaitu Program Pengawasan Intern 

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 

program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya – BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur Negara – BPKP. 

Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan ya

khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui 

tugas pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, 

mendorong penerapan SPIP pada jajaran pemerintah daerah maupun instansi 

pemerintah pusat yang berada di daerah, bantuan perhitungan kerugian 

negara kepada Kepolisian dan Kejaksaan, serta upaya peningkatan kinerja 

dan peningkatan kerjasama dengan BUMN dan BUMD.  
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Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah dimaksudkan sebagai media akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

ini juga dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka 

2014 memiliki 

dengan maksud agar dapat dilakukan 

  Perspektif 

meliputi 37 IKU. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

program teknis, yaitu Program Pengawasan Intern 

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, dan 

program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan 

Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, 

khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui 

tugas pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, 

pada jajaran pemerintah daerah maupun instansi 

rah, bantuan perhitungan kerugian 

upaya peningkatan kinerja 
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3. Melalui strategi Product Differences

Differences dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP ditetapkan 

Sasaran Strategis dan 37 IKU 

1) Sebanyak 22 IKU didukung oleh 

Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 

2) Sebanyak 15 IKU pada Program 

Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

Negara. 

 

1. Sasaran Strategis 1 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

capaian kinerja masing

 No Indikator Kinerja Utama

1 

1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan 
penyusunan LK 

2. Persentase IPD yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP

3. Persentase jumlah LK proyek PHLN yang 
memperoleh opini dukungan wajar

4. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang 
disampaikan ke Pusat 

5. Persentase hasil pengawasan atas permin
Presiden yang disampaikan ke Pusat

6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan 
keputusan oleh stakeholders

7. Persentase BUMD yang mendapat 
pendampingan penyelenggaraan akuntansi

  Rata-Rata Capaian 1 

Pencapaian Sasaran Strategis 1 didukung oleh capaian IKU 

berikut: 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Product Differences, Market Differences, dan Methodological 

dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP ditetapkan 

dan 37 IKU Outcome.  

didukung oleh Program Pengawasan Intern Akuntabilitas 

Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; 

Sebanyak 15 IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

 

Capaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 100,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 188,65%.

masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 

Real 
2012

2 3 4 5

Persentase IPP yang mendapat pendampingan % 80,00 107,69

yang laporan keuangannya 
memperoleh opini minimal WDP 

% 85,00 100,00

Persentase jumlah LK proyek PHLN yang 
memperoleh opini dukungan wajar 

% 82,00 100,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang 
 

% 75,00 117,65

Persentase hasil pengawasan atas permin-taan 
Presiden yang disampaikan ke Pusat 

% 70,00 172,73

Persentase hasil pengawasan atas permintaan 
yang dijadikan bahan pengambilan 

stakeholders 

% 80,00  343,75 

Persentase BUMD yang mendapat 
pendampingan penyelenggaraan akuntansi 

% 20,00 22,60

     

Sasaran Strategis 1 didukung oleh capaian IKU Output
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Methodological 

dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP ditetapkan dengan 8 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

, dengan rata-rata 

adalah sebesar 188,65%. Ringkasan 

Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

107,69 134,62 

100,00 117,65 

100,00 121,95 

117,65 156,86 

172,73 246,75 

343,75  429,69  

22,60 113,00  

  188,65  

Output sebagai 
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No. Indikator Kinerja 

1. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan 
LKKL 

 2. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan 
LKPD 

 3. Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

 4. Laporan hasil pengawasan lintas sektor 

 5. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 

 6. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 

 7. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi 
BUMD 

2. Sasaran Strategis 2 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

capaian kinerja masing

 No Indikator Kinerja Utama

1 

8. Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

9. Persentase hasil pengawasan BUN yang 
disampaikan ke Pusat 

  Rata-Rata Capaian 2 

Pencapaian Sasaran Strategis 2 didukung oleh capaian IKU 

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 

 2 Laporan hasil pengawasan BUN  

3. Sasaran Strategis 3 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

capaian kinerja masing

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan 15  32 

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan 52  220 

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 95  120 

Laporan hasil pengawasan lintas sektor  85  100 

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden  11  19 

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder  16  55 

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LK 12  47 

Capaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 100,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 197,40%.

masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 

Real 
2012

2 3 4 

Persentase hasil pengawasan optimalisasi 
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 

% 75,00 82,86

Persentase hasil pengawasan BUN yang 
 

% 70,00 199,02

     

Sasaran Strategis 2 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara  4  3 

Laporan hasil pengawasan BUN   102  203 

Capaian Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 100,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 145,75%.

masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: 
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Real % 

32  213,33  

220  423,08  

120  126,32  

100  117,65  

19  172,73  

55  343,75  

47  391,67  

sebesar 100,00%, dengan rata-rata 

%. Ringkasan 

Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

82,86 110,49 

199,02 284,31 

  197,40 

Output sebagai 

Real % 

3  75,00  

203  199,02  

sebesar 100,00%, dengan rata-rata 

%. Ringkasan 
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No Indikator Kinerja Utama

1 

10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan 
sesuai SPM 

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI 

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

  Rata-Rata Capaian 3 

Pencapaian Sasaran Strategis 3 didukung oleh capaian IKU 

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1. Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik 

 2. Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

 3. Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN

 4. Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

4. Sasaran Strategis 4 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

kinerja masing-masing IKU 

No Indikator Kinerja 

1 

13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi.

14 IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko 
fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ 
asistensi/ evaluasi FCP 

15 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD 
yang dilakukan kajian peraturan  berpotensi TPK.

16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim 
dan penyesuaian harga

17 Persentase pelaksanaan 

18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK 
oleh instansi berwenang

19 Persentase hasil telaahan pengaduan 
masyarakat 

  Rata-Rata Capaian 4 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 

Real 
2012

2 3 4 

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan % 50,00 100,00

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan 
sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI  

% 30,00 30,99

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 27,00 36,17

    

Sasaran Strategis 3 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik  9  19 

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 13  44 

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN 0  0 

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 38  51 

Capaian Sasaran Strategis 4 adalah sebesar 100,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 4 adalah sebesar 98,75%. Ringkasan capaian 

masing IKU Outcome, sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 

Real 
2012

2 3 4 

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan 
Sosialisasi Program Anti Korupsi. 

Kel Masy  3 

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD  berisiko 
yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ 

 

Instansi 6 

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD 
yang dilakukan kajian peraturan  berpotensi TPK. 

Instansi 1 

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim 
harga 

% 85,00 61,54

Persentase pelaksanaan AI /PKKN/PKA % 90,00 86,64

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK 
oleh instansi berwenang 

% 90,00 94,46

Persentase hasil telaahan pengaduan % 85,00 100,00
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Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

100,00 200,00 

30,99 103,30 

36,17 133,96 

  145,75 

Output sebagai 

Real % 

19  211,11  

44  338,46  

0  NA 

51  134,21  

sebesar 100,00%, dengan rata-rata 

ingkasan capaian 

Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

3 100,00 

6 100,00 

1 100,00 

61,54 72,40 

86,64 96,27 

94,46 104,96 

100,00 117,65 

  98,75 
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Pencapaian Sasaran Strategis 

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1. Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

 2. Laporan hasil bimtek/asistensi 

 3. Laporan hasil kajian  pengawasan

 4. Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan 
Penyesuaian Harga 

 5. Laporan hasil AI, PKN, dan PKA atas permintaan Instansi 
Penyidik 

 6. Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi 
lainnya 

5. Sasaran Strategis 5 

Capaian Sasaran Strategis 

IKU Sasaran Strategis 

masing-masing IKU Outcome

No Indikator Kinerja Utama

1 

20 Persentase Pemda yang menyelenggara
SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

21 Jumlah Pemda yang dilakukan 
Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 
2008 

22 Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem 
Pengendalian Intern 

  Rata-Rata Capaian 5 

Pencapaian Sasaran Strategis 5

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1. Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP 

6. Sasaran Strategis 6 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

capaian kinerja masing

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Sasaran Strategis 4 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1  8 

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 5  6 

Laporan hasil kajian  pengawasan 1  1 

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan 4  16 

Laporan hasil AI, PKN, dan PKA atas permintaan Instansi 100  266 

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi 0  0 

Capaian Sasaran Strategis 5 adalah sebesar 0,00%, dengan rata-

IKU Sasaran Strategis 5 adalah sebesar 96,30%. Ringkasan capaian kinerja 

Outcome, sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 2012

2 3 4 

Persentase Pemda yang menyelenggara-kan 
SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

% 30 26,67

Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi 
Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 

IPP/ IPD 30 

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem IPP/ IPD 9 

    

Sasaran Strategis 5 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP  30  61 

Capaian Sasaran Strategis 6 adalah sebesar 100,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 6 adalah sebesar 142,86%.

masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: 
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Output sebagai 

Real % 

8  800,00  

6  120,00  

1  100,00  

16  400,00  

266  266,00  

0  NA 

-rata capaian 

ingkasan capaian kinerja 

Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

26,67 88,90 

30 100,00 

9 100,00 

  96,30 

Output sebagai 

Real % 

61  203,33  

sebesar 100,00%, dengan rata-rata 

%. Ringkasan 
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No Indikator Kinerja Utama

1 

23 Persentase Pemda yang dilakukan 
penerapan JFA 

  Rata-Rata Capaian 6 

Pencapaian Sasaran Strategis 

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1. Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA 
Daerah 

7. Sasaran Strategis 7 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

capaian kinerja masing

No Indikator Kinerja Utama

1 

24 Persentase jumlah rencana penugasan 
pengawasan yang terealisasi

25 Persentase kesesuaian laporan keuangan 
Perwakilan BPKP dengan SAP

26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
layanan kepegawaian  

27 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam 
DIPA 

28 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang 
Prosedur 

29 Persentase permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di 
media masa 

31 Persentase Pemanfaatan asset

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
layanan sarpras  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 2012

2 3 4 

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi  % 70,00 100,00

    

Sasaran Strategis 6 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP 5  11 

Capaian Sasaran Strategis 7 adalah sebesar 50,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 7 adalah sebesar 100,56%.

masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: 

Kinerja Utama Sat Target 
2012 

2 3 4 

Persentase jumlah rencana penugasan 
pengawasan yang terealisasi 

% 95,00 96,88

Persentase kesesuaian laporan keuangan 
Perwakilan BPKP dengan SAP 

% 95,00 80,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap 
 

Skala 
likert 1-10 

7,60 

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam % 90,00 100,00

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas 
Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai 

Skala 
likert 1-10 

7,00 

Persentase permintaan bantuan hukum yang 
ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 

% 100,00 100,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di Jumlah 
berita 

80,00 85,00

Persentase Pemanfaatan asset % 90,00 99,08

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 
likert 1-10 

7,00 
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Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

100,00 142,86 

  142,86 

Output sebagai 

Real % 

11  220,00  

,00%, dengan rata-rata 

%. Ringkasan 

Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

96,88 101,97 

80,00 84,21 

7,53 99,09 

100,00 111,11 

7,89 112,70 

100,00 100,00 

85,00 106,25 

99,08 110,09 

6,86 98,02 
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33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit 
Inspektorat 

34 Jumlah masukan topik penelitian yang 
disampaikan ke puslitbangwas

35 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan 
atau di-assessment tata kelola APIP

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas 
bersertifikat 

  Rata-Rata Capaian 7 

Pencapaian Sasaran Strategis 

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1. Laporan dukungan Manajemen Perwakilan 

 2. Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP 
Daerah 

 3. Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola  APIP Daerah

8. Sasaran Strategis 8 

Capaian Sasaran Strategis 

capaian IKU Sasaran Strategis 

capaian kinerja masing

No Indikator Kinerja Utama

1 

37 Jumlah Sistem Informasi yang 
secara efektif 

  Rata-Rata Capaian 8 

Pencapaian Sasaran Strategis 8

berikut: 

No. Indikator Kinerja Output

1 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit % 90,00 100,00

Jumlah masukan topik penelitian yang 
disampaikan ke puslitbangwas 

Jumlah 
Topik 

8,00 

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan 
tata kelola APIP 

Instansi 
APIP 

18 

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala 
likert 1-10 

7,50 

    

Sasaran Strategis 7 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 60  146 

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP 9  9 

Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola  APIP Daerah 2  2 

Capaian Sasaran Strategis 8 adalah sebesar 100,00%, dengan 

capaian IKU Sasaran Strategis 8 adalah sebesar 111,11%.

masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Utama Sat Target 
2012 2012

2 3 4 

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan % 90,00 100,00

    

Sasaran Strategis 8 didukung oleh capaian IKU Output

Indikator Kinerja Output Target Real

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP. 42  42 
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100,00 111,11 

8,00 100,00 

13 72,22 

NA NA 

  100,56 

Output sebagai 

Real % 

146  243,33  

9  100,00  

2  100,00  

sebesar 100,00%, dengan rata-rata 

%. Ringkasan 

Real 
2012 

% Cap 
2012 

5 6 

100,00 111,11 

  111,11 

Output sebagai 

Real % 

42  100,00  



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

Secara umum, capaian kinerja BPKP telah memuaskan, dengan tercapainya 6 

dari 8 sasaran strategis dan tercapainya 29 dari 37 IKU.  Capaian sebanyak 29 

IKU tersebut jika dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Sebanyak 19 dari 22 IKU pada Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan 

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat 

memuaskan; 

2. Sebanyak 10 dari 15 IKU pada Program Du

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat 

memuaskan. 

Masih terdapat 8 IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat 

perhatian, baik pada program teknis maupun program generik.  

Capaian kinerja yang memuaskan 

a. Beberapa kegiatan peran konsultatif pendampingan kepada pemerintah 

daerah/BUMN/BUMD dilakukan dengan pembiayaan 

b. Ada revisi RKT atau penugasan Non PKP

BPKP Pusat, namun revisi tersebut tidak disertai revisi Tapkin

c. Belum dapat diprediksinya secara akurat permintaan dari 

daerah/BUMN/BUMD/Kepolisian/Kejaksaan pada saat pengajuan usulan 

target kinerja ke BPKP.

 

 

Di samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala 

yaitu dalam penetapan kinerja (Tapkin)

permintaan  Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian 

dari Pemerintah Daerah mengenai kesanggupan untuk bekerja sama dengan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

permintaan tersebut umumnya ti

Pengawasan Tahunan (PKP

Untuk mengatasi kendala tersebut, 

mengatasinya sebagai berikut

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

capaian kinerja BPKP telah memuaskan, dengan tercapainya 6 

dari 8 sasaran strategis dan tercapainya 29 dari 37 IKU.  Capaian sebanyak 29 

IKU tersebut jika dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai 

Sebanyak 19 dari 22 IKU pada Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan 

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat 

Sebanyak 10 dari 15 IKU pada Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat 

Masih terdapat 8 IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat 

perhatian, baik pada program teknis maupun program generik.   

apaian kinerja yang memuaskan tersebut disebabkan: 

peran konsultatif pendampingan kepada pemerintah 

erah/BUMN/BUMD dilakukan dengan pembiayaan oleh mitra kerja

Ada revisi RKT atau penugasan Non PKP2T yang merupakan amanat dari 

BPKP Pusat, namun revisi tersebut tidak disertai revisi Tapkin. 

Belum dapat diprediksinya secara akurat permintaan dari 

daerah/BUMN/BUMD/Kepolisian/Kejaksaan pada saat pengajuan usulan 

target kinerja ke BPKP. 

 

samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala dalam capaian kinerja 

dalam penetapan kinerja (Tapkin) belum sepenuhnya mengakomod

Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian 

mengenai kesanggupan untuk bekerja sama dengan 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, kegiatan 

umumnya tidak dimasukkan ke dalam Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKP2T).  

Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka 

nya sebagai berikut: 
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capaian kinerja BPKP telah memuaskan, dengan tercapainya 6 

dari 8 sasaran strategis dan tercapainya 29 dari 37 IKU.  Capaian sebanyak 29 

IKU tersebut jika dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai 

Sebanyak 19 dari 22 IKU pada Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan 

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat 

kungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat 

Masih terdapat 8 IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat 

peran konsultatif pendampingan kepada pemerintah 

oleh mitra kerja. 

T yang merupakan amanat dari 

Belum dapat diprediksinya secara akurat permintaan dari pemerintah 

daerah/BUMN/BUMD/Kepolisian/Kejaksaan pada saat pengajuan usulan 

dalam capaian kinerja 

sepenuhnya mengakomodasi 

Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian 

mengenai kesanggupan untuk bekerja sama dengan 

kegiatan atas 

asukkan ke dalam Program Kerja 

strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

 

1. Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ 

pengalaman tahun-tahun sebelumnya

diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahun berikutnya.

2. Meningkatkan koordinasi 

untuk mengantisipasi/memastikan 

Kesepahaman yang telah dilakukan

3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang 

melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ 

outcome kepada stakeholders

1) Meminta tambahan SDM PFA k

2) Mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan / seminar/ workshop 

yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ 

tahun sebelumnya. Setiap awal tahun, semua bidang 

diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahun berikutnya.

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah / BUMN/ BUMD/ BLU 

untuk mengantisipasi/memastikan permintaan penugasan berdasarkan 

Kesepahaman yang telah dilakukan. 

Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang 

melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ 

stakeholders. Hal ini dilakukan dengan cara: 

Meminta tambahan SDM PFA ke BPKP Pusat. 

engikutsertakan SDM dalam program pelatihan / seminar/ workshop 

yang dapat meningkatkan kompetensi SDM. 
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Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ 

Setiap awal tahun, semua bidang 

diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahun berikutnya. 

/ BUMN/ BUMD/ BLU 

berdasarkan Nota 

Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang 

melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ 

engikutsertakan SDM dalam program pelatihan / seminar/ workshop 


