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PROFIL INDIKATOR KINERJA 

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI 

 

Sasaran Outcome: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian 

 

1. Indikator 

Outcome 

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan 

oleh K/L/P/K 

2. Target 

Outcome 

2017 2018 2019 

70% 75% 80% 

3. Definisi 

Indikator 

Outcome 

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan 

oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa. 

Formula: 

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti 

oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa 

pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit 

penyesuaian harga  pada tahun 201X. 

4. Tujuan Untuk mengukur manfaat BPKP khususnya Deputi Bidang 

Investigasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan 

yang berkesinambungan. 

5. Polaritas Persentase semakin tinggi berarti semakin baik. 

6. Periode 

Pengukuran 

Triwulanan 

7. Dasar 

Pemikiran 

Outcome 

Tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini diantaranya 

adalah kualitas tata kelola pemerintahan yang belum 

memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan dan pemberantasan korupsi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan 

sembilan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 

2015-2019. BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi turut 

mendukung agenda prioritas pemerintah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan untuk 

mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang bersih 
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dan efektif, serta diarahkan untuk memastikan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan 

secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif. Selain itu 

Deputi Bidang Investigasi terus melakukan upaya 

pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif.  

Hasil penugasan pengawasan berupa rekomendasi yang 

berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk 

perbaikan tata kelola. 

8. Baseline 

Outcome 

Pada tahun 2016 jumlah laporan yang ditindaklanjuti K/L/P/K 

dan jumlah laporan yang diserahkan kepada K/L/P/K adalah 

sebagai berikut: 

 Penugasan 
Laporan yang 
ditindaklanjuti 

K/L/P/K 
Laporan % 

Persentase Hasil 
Pengawasan 
Keinvestigasian 
yang dimanfaatkan 
oleh K/L/P/K 

      

PH 55 55 100 

Jumlah 55 55 100 

 

Jumlah permintaan penugasan audit penyesuaian harga 

dibandingkan dengan laporan yang diserahkan kepada 

K/L/P/K pada tahun 2016 sebesar 100%.  

Pada tahun 2017 Deputi Bidang Investigasi menetapkan 

Indikator Kinerja “Persentase hasil audit penyesuaian 

harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 70%. 

Penetapan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa: 

a. Penugasan Bidang Investigasi dilaksanakan berdasarkan 

permintaan. Sedangkan jumlah permintaan penugasan 

tidak dapat diperkirakan sebelumnya.  

b. Deputi Bidang Investigasi akan melaksanakan penugasan 

dalam rangka pemberian rekomendasi strategis terkait 

program pada Kementerian/Lembaga, kedaulatan energi, 

dan pembangunan infrastruktur. Kegiatan tersebut 
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diperkirakan akan menggunakan HP dalam jumlah yang 

besar. Sehingga permintaan penugasan mungkin banyak 

yang belum/tidak dapat dipenuhi.  

9. Sasaran 

Kinerja 

Outcome 

Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, sasaran Penyerahan 

Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi minimal 70% 

merupakan sasaran rata-rata dari penugasan Audit 

Penyesuaian Harga.  

10. Siapa yang 

Mengukur 

Outcome 

Deputi Bidang Investigasi 

11. Sumber Data 

Outcome 

Database Hasil Pengawasan Bidang Investigasi 

  

12. Indikator 

Output 

Indikator output tahun 2017-2019 adalah: 

Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian 

Namun output yang mendukung capaian  IKU  “Penyerahan 

Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada  Aparat 

Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Korporasi” khusus audit penyesuaian harga adalah: 

Uraian 2017 2018 2019 

Laporan Hasil Audit 

Penyesuaian Harga 

23 39 41 

Persentase 23 39 41 
 

13. Definisi 

Indikator 

Output 

Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian adalah 

rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dalam rangka 

perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian 

intern pengelolaan keuangan negara. 

Rekomendasi diberikan melalui Laporan Audit Penyesuaian 

Harga. 

14. Dasar 

Pemikiran 

Output 

Hasil pengawasan ditetapkan sebagai indikator keluaran 

didasarkan pada pemikiran bahwa hasil pengawasan  

merupakan produk akhir dari penugasan pengawasan yang 



4 
 

memuat rekomendasi yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). Hasil pangawasan  ini dapat dimanfaatkan 

oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola. 

15. Penyumbang 

Kinerja 

Output 

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan 

dan seluruh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP. 

16. Sumber Data 

Output 

Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga. 

17. Risiko 

Pencapaian 

Kinerja 

Risiko pencapaian kinerja antara lain: 

a. Rendahnya permintaan audit penyesuaian harga 

b. Tidak dapat dipenuhi permintaan audit karena sudah 

mendekati akhir tahun  

c. Kekurangan sarana dan prasarana. 

18. Kebijakan 

pengawasan 

yang harus 

ditetapkan  

a. Kebijakan terkait dengan skala prioritas penugasan 

pengawasan. 

b. Kebijakan pelaksanaan penugasan investigasi. 

c. Kebijakan penganggaran dan perencanaan waktu. 

d. Kebijakan peningkatan kualitas hasil pengawasan. 

e. Kebijakan meminimalisasi risiko penugasan.  

 

  

  

  

 


