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KEPALA PERWAKILAN BAOAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA,

Menimbang a. bahwa Rencana Kinarja PeMakilan Badan pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Provinsi papua Tahun2olg
merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari

siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan

strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIp);

c. bahwa indikator-indikator dari kegiatan berupa input, output

dan oufcune dituangkan dalam dokumen ini dengan harapan

KEPUTUSAN

b. bahwa Rencana Kineria m€rupakan jembatan yang

menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan

Akuntabilitss Kinerja dongan sistom penganggaran. Rencana

Kinerja memberikan gambaran lebih mendotail mengenai

sasaran dan strategi pencapaiannya yang memual program-

program dan kogiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam satu tahun dalam rangka moncapai sasaran yang telah

ditetapkan;



kegiatan-kegiatan ters€but dapat diukur capaian kinerianya;

d. bahwa untuk dapat mengukur capaian kinerja perlu ditetapkan

Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan Surat Kaputusan

Kepala Psrwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Papua;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Parencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Prasiden Nomor 29 Tahun 20.14 tontang Sislem

Akutabilitas Kin€rja lnstansi pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Kouangan dan pembangunan;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 lentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 201t2019;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor I tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Papua;

6. Paraturan Kepala Badan Pangawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor I tahun 2016 tentang lndikator Kinerja

Utama di Lingkungan Badan PBngawasan Keuangan dan

Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

TENTANG "RENCANA KINERJA PERWAKILAN BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI PAPUA TAHUN 20I8"

PERTAMA : Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagaimana diuraikan dalam



Lampkan Ksputusan ini merupakan p€njabaran targ€t kineria

yang harus dicapai dalam tshun ysng b€rsangkutan;

KEDUA TargEt Kineda Tahun 2018 ini, morepresentasikan nilai kuantitatif

yang dilskatkan pada setiap indikator kin6ria, baik pada lingkat

sasaran strat€gia rnaupun pada tingkat kogiatan, dan morupakan

alst p€ngukur kBbarhasilan organisasi yang dilskukan setiap

akhir p€riodo p€laksanaan:

KETIGA Rencana Kineria Tahun 2018 ini, msrupokan bentuk komiunon

bersarna soluruh karyawan Pgrwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua untuk mancapai

kinerja yang ditetapkan sobagai bagian dari upsya rn€wujudkan

visi dan misi organisasi. D€ngan demikian, ssluruh prosos

per€ncanaan dan psngendallan aktivitas op€rasional Perwakilan

Badan P€ngawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Papua dapat dipantau melalui Rencana Kineria Tahun 2018 ini;

KEEMPAT : Koputusan ini b€rlaku s6iak tanggal ditatapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan

8€bagaimana mo3tinya.

Keputusan ini disampaikan kspada yang borkop€ntingan untuk dapal

dilaksanakan dongan p€nuh tanggung jawab.

i

Oitetapkan di Jayapura
pada tanggal I Marel2018
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Rencana Kinerja tahun 20lE merupakan bagian tak terpisahkan dari siktus

akuntabititas kinerja yang dimutai dari perencanaan strategis.-dan diakhiri

dengan penyusunan Laporan Akuntabtitas Kineria lnstansi Pemerintah (LAKIp).

Rencana Kinerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara

rencana strategis dan laporan akuntabititas kinerja dengan sistem

penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi

pencapaiannya, memuat program dan kegiatan yang akan ditaksanakan datam

satu tahun datam rangka mencapai sasaran yang tetah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai

datam satu tahun petaksanaan kegiatan. Target kinerja ini merepresentasikan

nitai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun

tingkat keglatan, dan merupakan atat pengukur keberhasilan setiap akhir

periode peLaksanaan.

Target kinerja kegiatan yang disusun dalam bentuk indikator-indikator

dituangkan secara sistematis dengan alur yang jetas untuk menggambarkan cara

pencapaian sasaran. lndikator-indikator dari kegiatan berupa input, output, dan

outcome dituangkan datam dokumen ini dengan target yang jetas dengan

harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya, Rencana

Kinerja 2018 merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan

sasarao tahun 2018 untuk mewujudkan misi dan visi Perwakitan BPKP Provinsi

Papua. Komitmen ini hanfa dapat dicapai metatui petakanaan kinerja seturuh

staf Penwakilan BPKP Provinsi Papua yang optimal dan terorganisasi.

Fr.ooro fihnp 7-ol- zota
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Rencana Kinerja organisasi merupakan satah satu komponen penting dal.am

imptementasi Sistem Akuntabititas Kinerja tnstansi pemerintah (5AKlp) demi
mewujudkan tata ketota pemerintahan yang baik dan berkuatitas pada pemakitan

BPKP Provinsi Papua Tahun 2018. Siktus SAKlp dimutai dari perencanaan Strategis

(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), perjanjian Kinerja (perkin), dan diakhiri
dengan penyusunan Laporan Akuntabititas Kinerja lnstansi pemerintah (LAK|p). Oteh

sebab itu, dokumen Perencanaan Kinerja menjadi penting datam me\,vujudkan

SAKIP yang berkuatitas pada Perwakitan BpKp provinsi papua tahun 2O1g.

Penyusunan Rencana Kinerja Perwakitan BpKp provinsi papua mengacu pada

Renstra BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2015-20.19. Sedangkan Renstra BpKp

Perwakilan Proyinsi Papua tahun 2015-2019 sepenuhnya mengacu dan mendukung

Renstra BPKP Pusat, yang ditetapkan oteh Kepata BpKp dengan komponen visi, misi,

tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Rencana Kinerja adatah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan

penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-

kegiatan yang akan ditaksanakan datam satu tahun datam rangka rnencapai sasaran

yang tetah ditetapkan. lndikator kinerja program dan kegiatan berupa input,

output dan outcome dituangkan datam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan

tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan

Akuntabititas Kinerja.

Rencana Kinerja Perwakitan BPKP Provinsi Papua tahun 2O1E menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai setama tahun 2O1B. Target kinerja

merepresentasikan nitai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja

baik output maupun outcorne yang metekat pada tingkat sasaran program dan

kegiatan.

vi
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Perwakitan,

Cahyadi

NrP 19640508 198603 1 001

Pada tahun 2019, pe*akitan BpKp provinsi papua akan melaksanakan 8
sasaran p.ogram dengan 9 sasaran kegiatan, Kegiatan akan diimplementaslkan
dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap outcome
atas kineda BPKP pusat.

Dengan demikian, Renja tahun 2O1g diharapkan akan menjadi acuan bagi
Perwakitan BpKp proyinsi papua untuk menjatankan aktivitasnya, sehingga
petaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur outcom e dan output kinerjanya,
yang pada gilirannya akan menjadi bagian yang terintegrasi dari keberhasitan BpKp
datam menjatankan visi dan misi secara keseluruhan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Setetah 73 tahun lndonesia merdeka, masih banyak permasatahan yang terjadi di
negeri ini. Masyarakat sudah sejak lama mengharapkan pemerintahan yang ada

dapat menjadi agen perubahan kehidupao mereka. Satah satu bentuk harapan itu
adatah terwujudnya tata ketola pemerintahan yang baik lgood goyernancel,

transparan dan akuntabet. Dengan ini, masyarakat berharap bahwa ada perwujudan

nyata yang masyarakat rasakan dari penyetenggaraan pemerintahan. Sebagai salah

satu wujud transparansi dan akuntabilitasnya, BpKp perwakitan provinsi papua

khususnya, menyusun dan mengimplementasikan Sistem Akuntabititas Kinerja
lnstansi Pemerintah sesuai dengan peraturan presiden Nomor 29 tahun ZO14

tentang Sistem Akuntabititas Kinerja lnstansi pemerintah.

lmplementasi Sistem Akuntabititas Kinerja lnstansi pemerintah (Sistem AKlp)

dimutai dengan penyusunan Renstra setiap lima tahun sekati, kemudian diikuti
dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya, hingga

akhimya dipertanggungjawabkan d€ngan petaporan kinerja dal.am sebuah Laporan

Akuntabititas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKlp). Tujuan mengimplementasikan

Sistem AXIP ini adatah untuk mendorong terciptanya akuntabititas kinerja instansi
pemerintah sebagai satah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik
dan terpercaya.

Perwakitan BPKP Provinsi Papua merupakan satah satu unit organisasi BpKp yang

PERWAKILAN EPKP PROVINSI PAPUA

a. Perbaikan pengetotaan program prioritas nasionat

dan pengelotaan keuangan nega ra,/ korporasi;

b. Peningkatan Efektifitas Hasit Pengawasan

KeinYestigasian;

metaksanakan:

- Program Teknis

Pnoara ,frir4 lol* zolaE
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- Program Generik

c, Peningkatan Penyetesaian Hambatan petaksanaan

Pembangunan Nasiona[:

d. Peningkatan Kua(itas Tataketota pemerintah dan

Korporasi datam Pencegahan Korupsi

e. Peningkatan Kepedutian Pemerintah,/ Korporasi dan

Masyarakat terhadap Korupsi

f. Peningkatan Kuatitas Penerapan Splp pemerintah

DaeIah;

g. Peningkatan Kapabititas Pengawasan lntem

Pemerintah Daerah-

Dukungan Teknis Kepuasan atas Petayanan Sekretariat

Utama.

bpkp
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Program teknis tersebut datam praktiknya akan ditaksanakan metatui sub kegiatan

sebagai berikut:

1. Pengawasan atas kegiatan tintas sektorat;

2, Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara;

3. Pengawasan atas p€nugasan Presiden;

4. Pengawasan atas permintaan stokeholdersi

5, Pengawasan penerimaan daerah;

6. Pengawasan PHLN;

7. Assesment, Evatuasi Good Corporote Government, Key performonce lndicotors,

Manajemen Risiko;

8. EVAIUASi T IA KCIOTA BUMN/BUMD/BLUD;

9. Pengawasan lnvestigatif;

10. Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Petaporan Keuangan;

11. Pengawasan atas Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah;

12. Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPtp;

13. Penitaian lriaturitas sPlP;

14. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Aptp;

15. Evatuasi Peningkatan Kapabititas AP|P.



Adapun program generik di[aksanakan metal.ui kegiatan:

1. Penyusunan dan e\.atuasi rencana kinerja;

2. Pengetotaan kepegawaian dan organisasi;

3. Pengetotaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
4, Pengetolaankehumasan;

5. Pembinaan administrasi dan pengetotaan pertengkapan serta pembayaran

gaji/tunjangan;

6. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;

7. Penyetenggaraan sistem dukungan pengambitan keputusan
Pemerintah/Presiden dan lnternat BpKp;

8. Pembinaan JFA;

9. Fasilitas dukungan manajemen perwakitan BpKp;

10. Pengadaan, penyaturan serta rehabilitasi sarana dan prasarana;

Renja tahun 20't8 ini merupakan uraian lebih tanjut dan rinci dari Renstra tahun
2015 - 2019 yang tetah disusun. Renstra yang merupakan rencana umum tima
tahunan, diuraikan tebih tanjut ke datam rencana tahunan agar program dan
kegiatan tebih terfokus. Renja ini antara tain berisikan ringkasan dari rencana

strategis dan unian tebih tanjut dari setiap sasaran yang tetah ditetapkan dalam
renstra beserta strategi pencapaiannra.

Data Umum

Organisasi dan tata kerja Perwakitan BpKp provinsi papua ditetapkan
berdasarkan Peraturan Kepal.a EpKp Nomor 1 Tahun 2016. perwaki(an BpKp

dipimpin oteh Kepata Perwakitan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepata BPKP.

Perwakitan BPKP mempunyai tugas:

f. iletaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabititas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang b€rsifat tintas sektorau

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Metaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan

atau atas permintaan Kepata Daerah;

bpkp
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4. Metaksanakan pembinaan Splp pada wil.ayah kerjanya; dan

5. Metaksanakan penyetenggaraan dan petaksanaan fungsi tain di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang.undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, perwakitan BpKp menyetenggarakan

fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;

2. Petaksanaan pembinaan penyetenggaraan Splp;

3. Pelaksanaan p€mbinaan p€ningkatan kapabititas Aplp Daerah;

4. Pengawasan terhadap pengetolaan APBD dan pengurusan barang

mitik/kekayaan pemda atas permintaan daerah;

5. Pengawasan atas penyetenggaraan tugas pemerintah yang bersifat
strategis dan/atau tintas kementerian/tembaga/witayah;

6. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di witayah
kerjanya;

7. Petaksanaan evatuasi kinerja instansi pemerintah;

8. Pemberian asistensi atas pengembangan sistem petaporan keuangan

pemerintah daerah;

9. Pemberian asistensi terhadap pengel.otaan keuangan negara/daerah,
EUMN/BUMD, dan kinerja instansi pemerintah

pusat/daerah /BUMN/8UMD;

10. Pengawasan terhadap BUt N, badan-badan tain yang di datamnya

terdapat kep€ntingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku

kepentingan s€rta kontraktor bagi hasit dan kontrak kerja sama, dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

'11. Evatuasi terhadap petaksanaan g@d corporote goyernorrce dan taporan

akuntabititas kinerja pada 8Ul N, badan-badan tain yang di dalamnya

terdapat kepentingan pemerintah, EUMD atas permintaan pemangku

kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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'12. Audit investlgasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

negara, badan usaha mitik negara, dan badan-badan tain yang di
datamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap
hambatan ketancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit da(am

rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian

keterangan ahti kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah

lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Petaksanaan penitiaian atas ldaturitas Splp p€merintah daerah;
14. Petaksanaan penitaian atas Kapabititas Aplp pemerintah daerah;

15. Petaksanaan anatisis dan penyusunan taporan hasil pengawasan serta
pengendatian mutu pengawasan; dan

16. Petaksanaan administrasi Perwakitan BpKp.

Struktur Organisasl

Struktur Organisasi Perwakitan BpKp provinsi papua terdjri dari Kepata

Perwakitan, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsionat. Bagian

Tata Usaha terdiri atas Subbagian Kepegawaian, Subbagian Umum, dan

Subbagian Keuangan. Kelompok Jabatan Fungsionat terdiri atas Jabatan

Fungsionat Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsionat Lainnya.

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA terdiri atas:

1. Ketompok JFA Bidang Pengawasan tnstansi pemerintah pusat (lpp);

2. Ketompok JFA Bidang Akuntabilitas pemerintah Daerah (ApD) witayah I

dan $/itayah ll;

3. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN);

4. Ketompok JFA Bidang Investigasi;

5. Ketompok JFA Bidang Program, petaporan dan pembinaan Aplp (p3Aptp).

Dukungan sumber daya manusia Pen/akitan BpXp provinsi papua yang terdiri
atas:

5

Uraian Jabatan Jumlah (orang)

-5-
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Pejabat Fungsionat Auditor 89

Pejabat Fungsionat Arsiparis 1

Pegawai Administrasi 9

Jumlah 104

Struktur Organisasi Perwakilan BpKp provinsi papua

Gamba|I.1

Struktur Organlsasl Perwakilan BpKp provinsi papua

l.ellr Ta. UdL.
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Keterkaitan antara Renstra dan Renja sebagai berikut:
1. Renstra menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi_strategi, sasaran

tahunan (datam periode Renstra) dan indikator kinerja tujuan/sasaran.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berketaniutan untuk
meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk
rencana kinerja dan anggaran tahunan dal.am periode Renstra.

2. Rencana Kinerja merupakan dokumen tebih tanjut yang tebih detail dan
terfokus yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra).

Renja ini memberikan gambaran yang berisi totak ukur/target
sasaran/kegiatan yang harus dicapai oteh organisasi datam satu tahun.

Keterkaitan dengan Anggaran

Keterkaitan antara Anggaran dan Renja sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana Kinerja, dan juga Renstra, tidak tertepas dari sistem

penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan

anggaran tetap harus dipertimbangkan datam rangka menyesuaikan

sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-

perubahan yang terjadi datam sistem penganggaran.

2. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-

penyesuaian yang dipertukan sehingga sasaran atau tujuan yang tetah
ditetapkan sebetumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan

anggaran tersebut.

-7 -P^cara fil*7 Tal"q ZOta
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Rencana Strategis Organisasi
Rencana Strategis (Renstra) perwakitan BpKp

Provinsi Papua periode 2ol5-2019 disusun ?dis+'d'raw$ ?ul, ' 2D1q

dengan mengacu serta mendukung Renstra BpKp ffim,
Pusat yang disusun dan ditetapkan oleh Kepata

BPKP. Renstra tersebut metiputi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai

selama 5 tahun mendatang. Renstra Perwakil.an BpKp provinsi papua periode 2015-

20'19 merupakan acuan/dasar penyusunan Renja perwakitan BpKp provinsi papua

Tahun 2018.

BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (Aplp), yang

bertanggung jawab tangsung kepada presiden dan memitiki kompetensi yang

mumpuni dipercaya oleh Presiden untuk membantu dan menjatankan fungsi

pengawasan. Oteh karena itu, tingkup pengawasan yang menjadi perhatian BpKp

adatah hal-hal yang bersifat strategis, makro, tintas sektoral dan berskata nasionat.

Pernyataan Visi
Pernyataan Visi mengacu pada hasit Rapat Pimpinan BpKp, yang tetah menyepakati

Visi, Misi dan yolues BPKP sesuai dengan mandat peraturan pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendatian lntern Pemerintah. Visj BpKp aaalah:

'fr)A+q Irtctnal "?ayrio,irtahE g?*tlas Dattid 
^r+^kvrlf.,,tinqkat+a\ hh^tldhlrtas tanrylolaan Youanqan dan

?awrbayquMl Nasiol,al,

bpkp
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PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

Pernyataan visi tersebut juga merupakan penegasan bahwa BpKp harus rnenjadi

world closs auditor, sesuai dengan visi pemerintah yang menghendaki Aparatur Sipit

Negara (ASN) yang berketas dunia. Ha[ ini penting karena fokus Aptp saat ini adatah

meningkatkan akuntabilitas pengetotaan keuangan dan pembangunan nasionat,

mengawat proGes pembangunan, mengawal peningkatan ruang fiskat, menetapkan

governance system, mengawat aset negara dan daerah, serta membangun kapasitas

informasi yang mendukung berupa teknotogi informasi, sumber daya manusia, dan

Proses bisnis.

Selaras dengan nitai.nitai luhur yang tetah dipitih oteh BpKp pusat yang

diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengithami seturuh staf BpKp datam

memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nitai-nitai tuhur tersebut adatah;

PIONIR
Profesional, 

y'
profesionat birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi,

kepatuhan pada standar profesi dan kode etik ataupun

ketentuan perundang.undangan

lntegritas: "

kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan

konsekuen.

Orientasi pada pengguna: '
spirit kewirausahaan.

Nurani dan Akal Sehat;
Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi,

minimatisasi distorsi, mengutamakan 6ensi, nilai untuk
bertindak proporsional.

lndependen:
independen datam sikap dan penampitan.

Responsibel serta akuntabel: ,
Obfigotlon to oct - obligation to onswer, kewajiban

untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta
menjelaskan/menjawab apa yang tetah dil.aksanakan.

bpkp
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PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

Setain Nitai tuhur yang menjadi tumpuan datam berkinerja, sejatan dengan arahan
Kepata EPKP datam berbagai kesempatan, perwakitan BpKp provinsi papua

senantiasa memegang teguh prinsip ,.5 AS,, datam bekerja. prinsip ini diharapkan
dijiwai oteh seturuh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.
Prinsip tersebut adatah:

1. Kerj. Cerdas

Bekerja cerdas memitiki makna menggunakan seturuh kemampuan dan

kompetensinya datam metaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas
pada kemampuan teknis substantif s€mata tetapi juga secara emosionat dan

spirituat. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai perwakitan BpKp

dapat menentukan prioritas penyelesaian pekerjaan dengan
mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dan hasit kerja yang diharapkan.
Pemikiran tain datam memaknai kerja cerdas adalah bagaimana kita bisa

menjadi tebih produktif dengan atokasi waktu kerja yang sama atau dengan

menggunakan peratatan yang sama.

2. Kerra Berintegritas

Pegawai Perwakilan BPKP provinsi papua memegang teguh prinsip integritas
datam bekerja. Prinsip atau nitai ini mengandung makna bahwa b€kerja
bertandaskan pada kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan

konsekuensi. Ketima unsur dalam integritas tadi mendorong FEgawai bekerja
sesuai dengan aturan yang bertaku. Dengan integritas maka pegawai yang

memitiki kepintaran atau banyak,,akat,, tidak terjebak daLam sikap dan cara
padang untuk "mirteri" atau "ngakoll".

3. Kerja Xerat

Kerja keras adatah lawan kata dari sifat matas. prinsip ini merupakan satah satu

kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras datam arti harfiah,
yaitu bekerja sekeras mungkin, hat ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja
keras mesti dibarengi dengan pemanfaatan itmu, sehingga bekerja keras

dengan segenap kemampuan yang dimltiki dan tidak mudah pasrah atau kal.ah

sebetum bertanding.

bpkp
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PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

4. Kerja Tuntas

Tuntas memiliki makna setesai atau paripurna. Oteh karena itu prinsip ini
mendorong pegawai BPKP untuk s€nantiasa bekerja dengan tuntas sampai

selesai dan tidak setengah-setengah, Ketuntasan ini sangat dipertukan datam

mewujudkan peran BPKP yang berorientasi pada pengguna.

5. Kerja lkhlas

lkhtas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keLuh kesah

dan sumpah serapah, padanan datam bahasa Jawa adatah ,,tegowo,'. pegawai

BPKP diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerjo manapun, jenis
peketjoon opopun, sekalipun di luar jam kerja. Hai. ini dijadikan prinsip agar

Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan

ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seturuh lndonesia. Dengan demikian

apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan

lqowo.

Perumusan visi BPKP setain mempertimbangkan nitai (uhur dan prinsip datam

bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BpKp datam pengawasan

Akuntabititas Keuangan Negara.

Pernyataan Misi
Visi yang tetah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan metatui misi sehingga visi

tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan
memberikan nitai tambah (volue odded) metatui dua peran yaitu aktivitas ossurance

dan consulting. Adapun misi BPKP adatah sebagai b€rikut:

1. Menyel.enggarakan pengawasan intern terhadap akuntabititas pengetolaan

keuangan dan pembangunan nasionat guna mendukung tata kelota

p€merintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;
2. Membina penyetenggaraan Sistem PengendaLian lntern pemerintah yang efektif;

dan

3. Mengembangkan kapabititas pengawasan intern pemerintah yang profesionat

dan kompeten.

bpkp
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Ketiga misi tersebut menggambarkan hal-hat yang seharusnya tertaksana, sehingga

hal-hat yang masih abstrak tertihat pada yisi akan lebih nyata tertihat pada misi.

Ketiganya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan p€rlunya

keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari

keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung

berupa inovasi dan kuatitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas

internatnya.

l,tisi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah

yang merujuk pada mandat BPKP sesuai peraturan pemerintah Nomor 60 tahun

2m8. BPKP metakukan pengawasiln intern terhadap akuntabititas Keuangan Negara

atas kegiatan lintas sektorat, kegiatan kebendaharaan umum negara dan kegiatan

tain berdasarkan penugasan Presiden. Misi ini juga merupak€n pengakuan untuk

menyerap aspirasi Presiden selaku shoreholder BpKp yang dapat diterjemahkan

sebagai tugas bagi BPKP datam mendorong terwujudnya tata ketota pemerintahan

yang baik, meningkatkan kinerja program pemerintah dan mewujudkan iktim yang

mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jetas-jel.as perpetaannya dengan fungsi utama

auditor internat di bidang g@d governonce, pengetol.aan risiko dan penerapan

sistem pengendalian yang tentu dipertukan guna mengamankan aset dan mencegah

terjadinya kecurangan dan kesatahan sejak dini,

itisi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyetenggaraan Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah yang metiputi kegiatan-kegiatan seperti:

Penyusunan pedoman teknis, Sosiatisasi SPlp, pendidikan dan pel.atihan Splp, serta

Pembimbingan dan konsuttasi SPIP. Dengan p€ran ini diharapkan dapat tertakana
percepatan imptementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah-

Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan

impl.ementasi sPlP.

,{isl ketlga b€rkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas Aplp yang

metiputi: Pembinaan komp€tensi APIP, Pembinaan JFA, penetitian dan

pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan Aplp tainnya.

Pada misi ini tebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan

sumber daya manusia baik internaI maupun ekternat.

bpkp
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Tujuan Strate$s
Tujuan strategis memuat secara jetas arah yang akan dituju atau dinginkan oteh

organisasi yang merupakan penjabaran atau imptementasi dari pernyataan mlsi

yang akan dicapai atau dihasitkan daLam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (tima)

tahun. Dengan menetapkan tujuan strategis ini maka dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus ditaksanakan oleh organisasi datam memenuhi visi dan

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimil.iki. Hat tersebut juga

akan memungkinkan Perwakitan BPKP Provinsi Papua untuk mengukur sejauh mana

visi dan misi organisasi tetah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan strategis dari Perwakitan BPKP Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabititas Pengetotaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang B€Rih dan Efektif;

2. Peningkatan Efektivitas Penyetenggaraan Sistem Pengendatian lntem

Pemerintah; dan

3. Peningkatan f\apabi(itas Pengawasan lntern Pemerintah yang Profesionat dan

Komp€ten.

Sasaran dan Program Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Papua tetah merumuskan sasaran strategis yang

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran

tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasitkan datam kurun waktu lima

tahun dan diatokasikan datam tima periode tahunan metatui serangkaian kegiatan

yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja lPerlormance Plonl.

Penetapan sasaran strategis dipertukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan atokasi sumber daya organisasi s€tiap tahun datam kurun waktu 5 lima

tahun.

Sasaran strategis juga merupakan bagian integrat dari renstra untuk mengendatikan

pencapaian kinerja agar tEtaksanaan rencana jangka panjang yang bersifat

menyeturuh dapat tebih sukses. Dengan demikian, apabila seturuh sasaran yang

bpkp
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ditetapkan tetah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga tetah

dapat dicapai.

Masing-masing sasaran yang ditetapkan didukung dengan program yang terkait.
Program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sa5aran yang

terkait. Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan program perwakitan BpKp provinsi

Papua dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan "(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Berslh dan Efektif,', sasaran dan

indikator kinerja output yang ditetapkan, sebagai berikut:

Sasaran Strategls'l Meningkatnya Kuatitas Akuntabititas pengetotaan Keuangan

dan Pembangunan Nasionat

bpkp

Sasaran Program 'l

Sasaran Kegiatan 1

1.1

1.2

1.4

1.5

1.1

1.2

Perbaikan pengetotaan program prioritas nasionat dan

pengelotaan keuangan negara/korporasi.

Peningkatan efektifitas hasit pengawasan

keinvestigasian.

Peningkatan penyelesaian hambatan petaksanaan

pembangunan Nasionat.

Peningkatan kuatitas tataketota pemerintah dan

korporasi datam pencegahan korupsi.

Peningkatan kepedutian pemerintah daerah/korporasi

dan masyardkat terhadap korupsi.

Tersedianya informasi hasit pengawas.rn 260 PSN di

perYvakitan,

Tersedianya informasi hasit siskeudes di perwakilan,

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Eersih dan

Efektif

Tujuan I
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,l.3 Tersedianya lnformasi hasit pengawasan penerapan

Sll,lDA di peMakitan.

1.4 Tersedianya informasi haslt pengawann 10 prioritas

nasionat.

'1.1 Persentas€ tindak lanjut rekomendasi hasit

pengawasan.

1.2 PeBentase BUMD yang kinerjanya minimat berpredikat

cukup baik darl BUMD yang dievatuasi.

1.3 Presentase BLUD yang tata kelotanya minimat cukup

baik dari BLUD yang dievaluasi.

2.1 Persentase hasit pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di Persidangan.

2.2 Persentase haslt pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/pemda/

Korporasi.

2.4 Pesentase Hasil Audit Ktaim Yang dimanfaatkan oteh

Kementerian / Lembaga/ Pemda / Korporasi .

3.lPersentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan.

4.1 Persentase Kementerian/Lembaga/pemda/Korporasi

yang mengimplementasikan Fraud Control plan

5.'l Pe6entase Kementerian/Lembaga/Pemda/Korporasi

anggota Komunitas Pemb€tajar Anti Korup,si (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat.

lndikator Kinerja

Program (lKP)
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Rlncian IKK

Hat ini sebagai bentuk penyetenggaraan Misi-.1 ,,pengawasan lntern terhadap

Akuntabititas Pengetotaan Keuangan dan Pembangunan Nasionat guna Mendukung

Tata Ketola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif,,, yang secara

kuatitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kuatitatif pencapaian misi ini adatah

adanya "Peningkatan Kuatitas Akuntabititas pengetolaan Keuangan dan

Pembangunan NasionaI yang Bersih dan Efektif,,. peningkatan kuatitas akuntabititas

inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kuatitas tujuan ini

linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu ,,Meningkatnya Kuatitas

Akuntabititas Penqetotaan Keuangan dan Pembangunan Nasionat,,.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oteh

BPKP sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbutkan

oteh adanya hasil (outcome) dari program teknis, yaitu pengawasan intern

akuntabititas pengetotaan keuangan negara dan pembangunan nasionat. Sasaran

strategis ini sekatigus menjadi indikator untuk menitai keberhasitan pencapaian

tujuan "Peningkatan Kuatitas Akuntabititas pengelotaan Keuangan dan

Pembangunan Nasiona[ yang Be6ih dan Efektif".

Untuk dapat mengetola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di

atas, disusun indikator akuntabititas pengetotaan keuangan negara dan

pembangunan nasionat, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kuatitas dimaksud.

BPKP mengusutkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai lndeks Akuntabititas

Pengetotaan Keuangan dan Pembangunan (APKP).

bpkp
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1.1 Jumtah Laporan Hasit Pengawasan pSN BpKp

Perwakitan.

1.2 Jumtah Laporan Hasit Pengawasan siskeudes BpKp

Perv/akitan.

'1.3 Jumtah Laporan Hasil Pengawasan sIMDA BpKp

Perwakitan.

1.4 Jumtah Laporan Hasil Pengawasan BpKp perwakilan.
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lndek APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan tevel assurance BpKp

tentang kemampuan institusi publ.ik untuk menyiapkan respon yang akuntabet

mengenai kebertasilan atau kegagalan pencnpaian tujuan Demerintahan dan

pembangunan sebagai akibat pengetotaan uang negara yang diamanatkan

kepadanya. lndek APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas petaksanaan

kewenangan sebagai penge(ota keuangan negara dan keyakinan keberhasitan

program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mencapai tujuan '(2) Peningkatan Efektivitas penyelenggaraan Sistem

Pen8endalian lntern Pemerintah,,, sasaran dan indikator kinerja output yang

ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Strategls 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendatian lntern pada

Kementerian, Lembaga, pemerintah Daerah, dan

Korporasi dan program prioritas pembangunan Nasional

Sasaran Program 2 Meningkatnya Kuatitas penerapan Splp pemda

Sasaran Kegiatan 2 TeBedianya informasi hasit pembinaan Splp perwaki{an

lndikator Kinerja 2.'l Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp

Program (lKP) Level 2

2.2Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas Sptp Levet 3

2.3Pe6entase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SP|P Levet 2

Rincian IXK Jumtah Laporan Hasit Pembinaan SPIP BpKp perwakitan

Hat ini sebagai bentuk penyetenggaraan Misi-z ,,Membina penyelenggaraan Splp

yang efektif", yang secara kuatitatif dan kuantitatif pertu diukur.

Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan

Pengedalian lntern Pemerintah

Tujuan 2 Sistem
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Ukuran kuatitatif pencapaian misi ini adatah adanya "Peningkatan Efektivitas

Penyetenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah". Peningkatan kuatitas

pembinaan penyelenggaraan SP|P initah yang diharapkan tercapai di akhir tahun

2019. Ukuran kuatitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu

'Meningkatnya Maturitas sistem Pengendatian lntern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (K/L/P/K), serta

Program Prioritas Pembangunan Nasionat".

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPlP pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah, dan Korporasi (K/L/P/K) dan program prioritas pembangunan

nasiona[ oteh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oteh

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (K/L/P/() sampai

dengan tahun 20'19, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbutkan oteh adanya

hasit (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (KlLlP/K), bahkan program

prioritas nasionat. Sasaran strategis ini sekatigus menjadi indikator untuk menitai

keberhasitan pencapaian tujuan "Peningkatan Efektiyitas Penyetenggaraan Sistem

Pengendatian lntem Pemerintah".

Untuk dapat mengetota secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di

atas, disusun indikator Peningkatan Efektiyitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kuatitas

dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat

l,laturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPlP ini merupakan kerangka kerja yang

menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang

terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evatuatif

dan panduan generik peningkatan efektivitas sPlP.

bpkp
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Untuk mencapai tujuan "Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan lntern
Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten,,, sasaran dan indikator
kinerja output yang ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabititas Aparat Pengawasan lntern

Pemerintah (APIP) pada Kementerian, Lembaga, dan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntem pemda

Tersedianya informasi hasit pembinaan kapabititas Aplp

perwakilan

1.1 Persentase APIP Pemerintah provinsi dengan

Kapabititas Levet. 2

1.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Levet 3

1.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten,/Kota dengan

Kapabititas Levet 2

Jumtah Laporan Hasit Peningkatan Kapabitjtas Aplp BpKp

Perwakitan

bpkp

Sasaran Program 3

Sasaran KeSlatan 3

lndikator Kinerja

Program (lKP)

Rinclan IKK

Hat ini sebagai b€ntuk penyetenggaraan Misi-3 ,,llengembangkan Kapabititas

Pengawasan lntern Pemerintah yang profesionat dan Kompeten,,, yang pertu diukur
secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kuatitatif pencapaian misi ini adatah

adanya "Peningkatan Kapabititas Pengawasan lntern pemerintah yang profesionat

dan Kompeten". Peningkatan kapabititas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten initah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.

Ukuran kuatitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu

"i{eningkatnya Kapabititas Pengawasan lntem pemerintah pada Kementerian,

Lembaga dan Pemerintah Daerah (KiLlP)".

tan Kapabilitas Aparat Pengawasan lntern
Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten

Tujuan 3 Peningka
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Sasaran strategis "lleningkatnya KapabiLitas Pengawasan lntern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/P)" oteh BPKP merupakan

kondisi yang akan dicapai secara nyata oteh APIP Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah Daerah (K/L/P) sampai dengan tahun 2019 yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbutkan oteh adanya hasit (oufcome) dari berbagai kegiatan

pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaLigus menjadi indikator untuk menilai

keberhasitan pencapaian tujuan "Peningkatan Kapabititas Pengawasan lntern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten".

Untuk dapat mengetota secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di

atas, disusun indikator Peningkatan Kapabititas Pengawasan lntern Pemerintah yang

Profesional dan Komp€ten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kuatitas

dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat

Kapabititas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja

untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern metatui tangkah-tangkah

untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang

kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan komptek.

bpkp
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Bab ll!
Rencana Kinerja

Penetapan kineria pada dasarnya adatah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jetas dan terukur

?avna YMub -fal:Mn 2116 datam rentang waktu satu tahun tertentu,
n?n+aUM dasr blam pc,rtti*uurya dengan mempertimbangkan sumber daya
aqda E!6ld d,xi 7 gs,raa yang diketotanya. Rencana Kinerja Tahuntfi'lajs 

201g merupakan dasar datam perhitungan

capaian kineda dari 3 sasaran strategis yang ingin dicapai perwakitan BpKp provins.i

Papua di tahun 2018. Rencana kinerja tahun 201E merupakan imptementasi Renstra

tahun 2015-20'19 untuk mendukung 3 sasaran strategis, 8 sasaran program dan 9
sasaran kegiatan yang ingin dicapai oteh perwakitan BpKp provinsi papua.

Datam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2018, perwakitan BpKp provinsi papua

tidak hanfa memperhatikan program-program yang tertuang datam Renstra, tetapi
juga meperhatikan target capaian kine*a masing-masing program tersebut, yang

dituangkan datam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan dan TriwuLanan perwakitan

BPKP Provinsi Papua.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adatah untuk:
/ l eningkatkan akuntabititas, transparansi dan kinerja aparatur;
r' Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

r' sebagai dasar penitaian keberhasitan/kegagatan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

r' Menciptakan totok ukur kinerja sebagai dasar evatuasi kinerja aparatur;
/ Sebagaj dasar p€mberian reward atau penghargaan dan sanki.

Pnoua fri*l Tal"r ZOtaE
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Target Kineqa2O18
Rencana Kinerja tahun 2018 juga menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

oteh Perwakitan BPKP Provinsi Papua setama tahun 2010. Target kinerja
merepresentasikan nitai kuantitatif yang harus dicapai setama tahun 2018 dari

semua indikator kinerja yang metekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat
sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam

mengukur keberhasil.an organisasi di datam upaya pencapaian visi dan misinya.

Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dahm Rencana Kinerja

untuk tuiuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

lkhtisar kegiatan yang akan ditaksanakan dalam tahun 2018 dapat dijabarkan datam

tabet berikut ini:

SASARAN

STRATEGIS

SASARAN

PROGRAM
SASARAN

KE6IATAN
TARG€T

KINER'A

OUTPU|

,
Meningkotnyo

Kuolitos

Akuntobilitos

Pengelolooh

Keuongon don

Pembongunon

Nosionol/

kotNrosi

3

Tersedianya

informasihasil
pengawasan

260 PSN di

perwakilan

Telsedianya

informasi hasil

pengawasan

siskeudes di

perwakilan

IN DI(ATOR
KINERJA

OUTPUT

,[

Jumlah

l-aporan H3sil

Pengawasan

PSN BPKP

Perwakilan

.,umlah

taporan Hasil

Pehgawasan

Siskeudes

BPKP

Perwakllan

Jumlah

l-aporan Hasil

Pengawasan

SIMDA BPXP

bpkp

ANGGARAN

(Rp)

6

2.722.256.0@

2

l. Perbaikan

Pengelolaan

Program Prioritas

Nasional dan

Pengelolaan

Keuangan

Negara /
Korporasi

2. Meningkatnya

Efektifitas Hasil

Pengawasan

Keinvestigasian

3. Meningkatnya

Penyelesaian

Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan

Nasional

212.430.000

172.532.OOOTersedianya

informasiha!il
pengawasan

penerapan

SIMDA di

perwakilan

Ruoua ,tiuV /-ch, zofi
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43

Laporan

Laporan

3

Laporan
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SASARA/V

STPATEGIS

SASARAN

PROGRAM
SASARAN

XEGIATAN

3

Tersedianya

informasihasil
pengawasan

10 prioritas

nasional

I
Jumlah

taporan Hasil

Pengawasan

EPKP

Perwakilan

TARGTT

KIN ER]A

OUTPUT

5

67

[aporan

ANGGARAN

(Rp)

5

1.166.349.000

2

4. Meningkathya
(ualitas

Tatakelola

Pemerintah dan

Korporasi dalam

Pencegahan

Korupsi

5. Meningkatnya

Kepedulian

KIVP/K dan

Masyarakat

terhadap Korupsi

Meningkatnya

kualitas penerapan

SPIP Pemda

1

Meningkdtnyo

MoturitosSPlP

Meningkotnyo

Kopobilitos

Pengowoson

K/UPemdo

fetsedionyo

Dukungon

feknis

Pengowoson

Kepuoson otos

Oukungon

T*nis

Tersedianva

informasihasil
pembinaah

SPIP

perwakilan

Te6edianya

informasi hasil

pembinaan

kapabilitas

APIP

perwakilan

Tersedianya

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya dalam

mencapai

kepuasan

layahan

Termanfaatla

n-nya Aset

Secara optimal

lumlah

leporan Hasil

Pembinaan

SPIP BPKP

Perwakilan

,umlah

Laporan Hasil

PeninSkatan

(apabilita5

APIP BPKP

Perwakilan

,umlah

Layanan

Dukungan

Manajemen

Perwakilan

SPXP

39

[aporan

59

Laporan

1.590.888.000

2.010.661.000Meningkatnya

kapabalitas

pengawasan intem

Pemda

Tersedianya

Dukungan Teknis

l(epuasan atas

Pelaydnan

Sekretadat Utama

105

Laporan

20.746.049.00

o

Tersedianya 18 unit 223.870.000

Sarana

plasarana

BPKP

28.84S.135.000Totol Anggoroh

INDIKATOR

KINERJA

OUTPUT
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Sasaran Program
Sasaran Program yang hendak dicapai PeMakitan BPKP Provinsi Papua pada Tahun

2018 adatah sebagai berikut:

i Sasaran Program 1

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi

Sasaran program perbaikan pengetotaan program prioritas nasional dan

p€ngetotaan keuangan Negara terkait dengan tujuan pertama BPKP datam

rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kuatitas akuntabititas

pengetotaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diindikasikan oleh 3 (tiga) lndikator Kinerja Utama (lKU)

yaitu pers€ntase tindak tanjut rekomendasi hasit pengawasan, persentase BUMD

yanS kinerjanya minimat berpredikat cukup baik dari BUMD yang dievatuasi, dan

pers€ntase BLUD yang tata ketotanya minimal cukup baik dari BLUo yang

dievatuasi. Dengan didukung 4 (empat) sasaran kegiatan dengan output

sebanyak 101 laporan.

> Sasaran Program 2

Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran program maningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian

masih terkait dengan tujuan pertama BPKP datam rencana strategis tahun

2015-2019 yaitu peningkatan kuatitas akuntabititas p€ngetotaan keuangan dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diindikasikan oteh 4 (empat) lndikator Kinerja Utama (lKU)

yaitu persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan, persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oteh APH, pers€ntase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oteh

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi (K/L/P/K), dan

persentase hasit audit klaim yang dimanfaatkan oteh Kementerian/ Lembaga/

Pemerintah Daerah/ Korporasi (KlLlPlKr. Dengan didukung 1 (satu) sasaran

kegiatan dengan outpuf rbanyak 22 taporan.

bpkp
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.i, Sasaran Program 3

i eningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

sasaran program meningkatnya penyetesaian hambatan petaksanaan

pembangunan nasionat juga masih terkait dengan tujuan pertama BPKP datam

rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kuatitas akuntabititas

pengetotaan keuangan dan pembangunan nasionat yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diindikasikan oteh 1 (satu) lndikator Kinerja Utama (tKU)

yaitu p€rsentas€ penyetesaian hambatan ketancaran pembangunan. Dengan

didukung 1 (satu) sasaran kegiatan dengan o{rtput sebanyak 1 laporan.

,- Sasaran Program 4

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Sasann program meningkatnya kuatitas tataketota pemerintah dan korporasi

datam pencegahan korupsi merupakan saran progam keempat yang terkait

dengan tujuan pertama BPKP datam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu

peningkatan kuatitas akuntabilitas pengetotaan keuangan dan pembangunan

nasionat yang bersih dan efektif.

sasaran program ini diindikasikan oteh t (satu) Indikator Kinerja Utama (lKU)

yaitu persentase kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/ korporasi

(KlLlPlKl yang mengimptementasikan FCP (termasuk FRA). Dengan didukung 1

(satu) sasaran kegiatan dengan output sebanyak 2 taporan.

- Sasaran Program 5

Meningkatnya Kepedulian Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/

Korporasi (K/UPIK) dan Masyarakat terhadap Korupsi

Sasaran program meningkatnya kepedutian kementerian/ tembaga/ pemerintah

daerah/ korporasi (KlL/PlKl dan masyarakat terhadap korupsi merupakan

sasaran program terakhir yang terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam

rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kuatitas akuntabititas

pengetotaan keuangan dan pembangunan nasionaI yang beBih dan efektif.

bpkp
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Sasaran program ini diindikasikan oteh 1 (satu) lndikator Kinerja Utama (lKU)

yaitu perrntase kernenterian/ lembaga/ pemerintah daerah/ korporasi

(KlLlPl(l anggota Komunitas PembeLajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimptementasikan sistem pengaduan masyarakat. Dengan didukung 1 (satu)

sasaran kegiatan dengan output sebanyak 2 taporan.

r- Sasaran Program 6

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-

masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/watikota. BPKP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab metakukan pembinaan.

Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat

menyetenggarakan SPIP datam rangka mencapai tujuannya metatui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan petaporan keuangan, pengamanan aset

Negara, dan ketaatan terhadap peraturan p€rundang-undangan.

Sasaran program meningkatnya kuatitas penerapan sPl K/L/Pemda serta

meningkatnya upaya pencegahan korupsi diindikasikan oteh 3 (tiga) Indikator

Kinerja Utama (lKU) yaitu persentase pemerintah kabupaten/kota dengan

Maturitas SP|P Levet 3, peBentase pemerintah proyinsi dengan t{aturitas SP|P

Levet 2 dan persentase pemerintah kabupaten/kota dengan A{aturitas SPIP

Levet 2. Dengan didukung 1 (satu) sasaran kegiatan dengan output sebanyak 39

taporan.

,, Sasaran Program 7

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Sasaran program meningkatnya kapabititas pengawasan intern pemda

merupakan salah satu dari 3 sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2019.

Sasaran ini diindikasikan oteh 3 (tiga) lndikator Kinerja Utama (lKU) yaitu

persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan Kapabilitas Level 3,

per-ntase APIP pemerintah provinsi dengan Kapabititas Level 2 dan persentase

APIP pemerintah kabupaten/kota dengan KapabiLitas Level 2. Dengan didukung

1 (satu) sasaran kegiatan dengan oufput sebanyak 59 taporan.
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> Sasaran Program 8

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas pelayanan Sekretariat Utama

Sasaran program tersedianya dukungan teknis kepuasan atas petayanan

Sekretariat Utama merupakan sasaftrn program terakhir yang diupayakan untuk
dicapai oteh Perwakilan BPKP provinsi papua. Target outcome di tahun ZO18

adatah nitai kepuasan 8,@ dari skata 1-10. Capaian kinerja outcorne ini
menunjukkan tingkat kepuasan atas p€layanan Sekretariat Utama yang ada di
Perwakitan BPKP Provinsi papua. lndikator Kinerja Utama (lKU) ini diukur dari
tingkat kepuasan terhadap tayanan dukungan teknis pengawasan yang dberikan
dari ketatausahaan sebagai kepanjangan tangan dari Sekretariat Utama.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima Layanan

tersebut dapat terpenuhi.

Sasaran program ini didukung oteh 2 (dua) sasaran kegiatan dengan output
sebanyak 105 laporan pendukung dan 18 unit sarana dan prasarana.

hpkp
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Pft//rT//P
Rencana Kinerja Perwakilan BPXP Provinsi papua tahun 2018 merupakan

dokumen darl Renstra periode 2015-2019 yang diformatkan datim kaitannya

dengan Sistem Akuntabltitas Kinerja lnstami pemerintah (SAKlp), Dokumen ini

merupakan salah satu komponen darl siklus akuntabititas kinerja, yang dimutai

dari Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan petaporan

kinerja.

Renja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang

berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detait
mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-

program dan kegiatan-kegiatan yang akan ditaksanakan datam satu tahun untuk

mencapai sasaran yang tetah ditetapkan.

lndikator-indikator kinerja dari kegiatan, berupa input dan output,
dituangkan datam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat

diukur capaian kinerjanya.

Datam tahun 2018, Perwakitan BPKP Provinsi papua tel.ah menetapkan 3

Sasaran Strategis dengan target 226 output utama.

Beberapa kegiatan ditaksanakan s€ndirt oteh Perwakitan BpKp provinsi

Papua dan sebagian kegiatan tainnya dil.aksanakan dengan menjatin kerJa sama

dengan instansi penldik (KPK, Kejakaan dan Kepotisian), serta berupaya untuk

bersinergi dengan instansi p€ngawasan lainnya (lnspektorat

Provinsifiota/Kabupaten), dan juga dengan pihak tain yang terkait.

bpkp
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