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PROFIL INDIKATOR KINERJA 

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI 

 

Sasaran Outcome:  Pengembangan Kompetensi (hard and soft competence)            

di Bidang Pencegahan 

 

1. Indikator 

Outcome 

Persentase auditor yang memiliki kompetensi (hard and soft 

competence) di bidang pencegahan. 

2. Target 

Outcome 

2017 2018 2019 

60% 62% 65% 

3. Definisi 

Indikator 

Outcome 

Persentase auditor yang memiliki kompetensi, hard and soft 

competence, di bidang pencegahan, yaitu kompetensi untuk 

melakukan kegiatan Fraud Control Plan (FCP), Fraud Risk 

Assesment (FRA), Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), 

dan  Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK). 

Kompetensi tersebut antara lain: 

a. Memahami konsep dan operasionalisasi dari strategi 

pencegahan korupsi yang diterapkan oleh BPKP 

b. Memahami konsep dan teori – teori yang melandasi FCP, FRA, 

MPAK dan PBOAK 

c. Memahami konsep FCP dan FRA 

d. Memahami konsep MPAK 

e. Memahami konsep PBOAK 

f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengumpulan data serta 

mereviu/mengevaluasi hasil pengumpulan data yang bersifat 

sensitif terkait korupsi baik data kuantitatif dan maupun data 

kualitatif  

g. Menyusun rencana dan melaksanaan analisis serta 

mereviu/mengevaluasi hasil analisis atas data yang bersifat 

sensitif terkait korupsi baik data kuantitatif dan maupun data 

kualitatif  

h. Melaksanakan root cause analysis dan mereviu/ mengevaluasi 

hasil root cause analysis 
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i. Menyusun laporan hasil assurance/consulting yang memuat isu 

sensitif terkait korupsi dan mereviu/mengevaluasi laporan 

tersebut. 

j. Mempresentasikan hasil assurance/consulting yang 

mengandung isu sensitif terkait korupsi. 

Formula: 

Persentase auditor yang memiliki kompetensi (hard and soft 

competence) di bidang pencegahan =  

Jumlah auditor yang sudah pernah (berpengalaman) melakukan 

FCP/FRA/ MPAK/PBOAK kepada K/L/P/K pada tahun 201X dibagi 

dengan jumlah seluruh auditor pada tahun 201X dikalikan dengan 

100%. 

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 Nilai semakin tinggi berarti semakin baik. 

6. Periode 

Pengukuran 

Tahunan 

7. Dasar 

Pemikiran 

Outcome 

Banyaknya perilaku koruptif, khususnya di lingkungan pemerintahan. 

selain menghambat pelaksanaan program-program pemerintah juga 

berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat luas, seperti 

terganggunya pembangunan jalan raya, bangunan sekolah yang 

cepat rusak, ataupun gagalnya program pengentasan kemiskinan. 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya keras untuk mencegah dan 

memberantas tindak korupsi melalui berbagai cara dan metode.   

Dalam upayanya dalam mencegah korupsi, Deputi Bidang 

Investigasi melakukan langkah preventif dalam bentuk 

FCP/FRA/MPAK dan PBOAK.  Strategi preventif diarahkan untuk 

mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau 

meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya 

korupsi. Langkah preventif ini merupakan salah satu cara untuk 

membangun budaya anti korupsi kepada seluruh aparat 
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pemerintahan dan masyarakat serta mendorong reformasi birokrasi 

dalam lingkup K/L/P/K. Upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus 

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk membangun 

budaya anti korupsi yang tidak dapat diperoleh secara instan dalam 

satu atau dua kali penyelenggaraan. 

8. Baseline 

Outcome 

Belum terdapat baseline outcome 

9. Sasaran 

Kinerja 

Outcome 

Meningkatnya kompetensi auditor di bidang pencegahan. 

 

10. Siapa yang 

Mengukur 

Outcome 

Deputi Bidang Investigasi 

11. Sumber Data 

Outcome 

a. Database Hasil Pengawasan/Kegiatan Bidang Investigasi 

b. Surat tugas Kegiatan FCP /FRA/MPAK/PBOAK 

c. Laporan Kegiatan FCP /FRA/MPAK/PBOAK 

12. Indikator 

Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator output tahun 2017-2019 adalah jumlah auditor yang 

mengikuti diklat FCP, SPIP dan workshop di bidang pencegahan 

korupsi, serta yang mendapat bimbingan/pendampingan dalam 

pelaksanaan kegiatan FCP /FRA/MPAK/PBOAK; yang masuk dalam 

surat tugas kegiatan FCP /FRA/MPAK/PBOAK 

 2017 2018 2019 

Mengikuti Diklat FCP 10 10 10 

Mengikuti Diklat SPIP tematik 15 15 15 

Mengikuti Workshop Pencegahan 

Korupsi 

40 40 40 

Mengikuti penugasan pencegahan 

korupsi 

10 10 10 

 

13. Definisi 

Indikator 

Output 

Pemahaman auditor terhadap kegiatan di bidang pencegahan yaitu 

kegiatan FCP/FRA/MPAK/PBOAK yang kemudian diaplikasikan 

dalam penugasan. Hasil kegiatan pencegahan korupsi ini memuat 

rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi, dengan menekan 
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tingkat korupsi pada tingkat minimal sehingga dapat mendorong 

tercapainya tujuan pembangunan nasional serta memberikan nilai 

tambah kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan risiko 

korporasi.  

14. Dasar 

Pemikiran 

Output 

Kegiatan diklat, workshop, dan pendampingan dalam kegiatan di 

bidang pencegahan korupsi ditetapkan sebagai indikator keluaran 

didasarkan pada pemikiran bahwa hasil kegiatan  akan 

meningkatkan kompetensi auditor di bidang pencegahan. 

15. Penyumbang 

Kinerja 

Output 

Seluruh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan 

seluruh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP. 

 

16. Sumber Data 

Output 

Laporan kegiatan diklat/workshop dan laporan/surat tugas 

penugasan di bidang pencegahan. 

 

17. Risiko 

Pencapaian 

Kinerja 

Risiko pencapaian kinerja antara lain: 

a. Keterbatasan kuota peserta diklat. 

b. Kekurangan sarana dan prasarana untuk melaksanakan diklat/ 

workshop. 

18. Kebijakan 

pengawasan 

yang harus 

ditetapkan  

a. Kebijakan penentuan peserta diklat. 

b. Kebijakan terkait pola kegiatan workshop. 

c. Kebijakan pengaturan tim dalam penugasan di bidang 

pencegahan. 

d. Kebijakan penganggaran dan perencanaan waktu. 

e. Kebijakan peningkatan kualitas hasil kegiatan. 

f. Kebijakan meminimalisasi risiko penugasan.  

 

 

 

 

 

 


