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PROFIL INDIKATOR KINERJA 

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI 

 

Sasaran Outcome: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian 

1. Indikator 

Outcome 

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang 

dimanfaatkan oleh K/L/P/K 

2. Target Outcome 2017 2018 2019 

60% 65% 70% 

3. Definisi Indikator 

Outcome 

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang 

dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatkan 

laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan 

hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas current 

issues, dan laporan hasil pengawasan dalam rangka 

pemberian rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti 

dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola 

dan/atau mencegah TPK berulang. 

 

Formula: 

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang 

dimanfaatkan oleh K/L/P/K =  

Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (Laporan 

Hasil Audit Investigatif/LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas 

Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka 

pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti 

dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 201X dibagi 

dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian 

yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%. 

4. Tujuan Untuk mengukur manfaat BPKP khususnya Deputi Bidang 

Investigasi dalam pemberantasan korupsi.  

5. Polaritas Nilai semakin tinggi berarti semakin baik. 

6. Periode 

Pengukuran 

Triwulanan 

7. Dasar Pemikiran Permasalahan korupsi yang sangat kompleks dengan 
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Outcome operandi yang semakin canggih dan beragam, sudah 

mewabah ke semua lapisan penyelenggara negara seperti 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Korupsi bukan 

hanya sekadar merugikan keuangan negara namun juga telah 

merusak sistem hukum serta melemahkan mental manusia 

Indonesia dan sendi-sendi sosial budaya masyarakat, karena 

itu korupsi merupakan persoalan mendesak yang harus 

diatasi. Banyaknya pemberantasan korupsi ternyata juga tidak 

menjadikan masyarakat semakin takut melakukan tindakan 

korupsi. Korupsi mungkin tidak dapat diberantas secara 

menyeluruh, namun setidaknya korupsi itu bisa ditekan agar di 

masa mendatang tidak semakin membudaya dan semakin 

merusak moral para pejabat negara. 

Terkait dengan adanya ekspektasi dari stakeholders agar 

BPKP mendorong pengelolaan pemerintah yang baik dan 

bersih (good and clean governance) dan meningkatkan upaya 

pemberantasan korupsi, Deputi Bidang Investigasi terus 

melakukan upaya pemberantasan korupsi secara efisien dan 

efektif. Hasil penugasan pengawasan harus berkualitas agar 

dapat dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola 

dan/atau mencegah TPK berulang.  

8. Baseline 

Outcome 

Pada tahun 2016 jumlah LHAI yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K 

sebanyak 6 laporan, laporan hasil pengawasan dalam rangka 

pemberian RS sebanyak 3 laporan. Sedangkan LHAI yang 

diterbitkan sebanyak 11 laporan dan laporan hasil pengawasan 

dalam rangka pemberian RS sebanyak 3 laporan. 

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang 

dimanfaatkan oleh K/L/P/K = 

  9 laporan    X 100% = 64,29% 

14 laporan 

 Pada tahun 2017 Deputi Bidang Investigasi menetapkan IKU 

“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang 

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 60%.  
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Penetapan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

penugasan Bidang Investigasi dilaksanakan berdasarkan 

permintaan K/L/P/K, pengawasan dalam rangka pemberian 

rekomendasi strategis, pengaduan masyarakat, dan current 

issues. Sedangkan jumlah permintaan penugasan, current 

issues, dan pengaduan masyarakat tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya.   

9. Sasaran Kinerja 

Outcome 

Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, sasaran Persentase 

hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh 

K/L/P/K minimal 60% merupakan sasaran dari penugasan 

audit investigatif atas permintaan K/L/P/K, pengawasan dalam 

rangka pemberian rekomendasi strategis, current issues dan 

menindaklanjuti pangaduan masyarakat. 

10. Siapa yang 

Mengukur 

Outcome 

Deputi Bidang Investigasi dan seluruh Bidang Investigasi 

Perwakilan BPKP 

11. Sumber Data 

Outcome 

a. Laporan Hasil Audit Investigatif  

b. Laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian 

rekomendasi strategis 

c. Laporan hasil pengawasan atas current issues 



4 
 

12. Indikator Output Indikator output tahun 2017-2019 adalah jumlah Laporan Hasil 

Audit Investigatif atas Permintaan K/L/P/K, Laporan hasil 

pengawasan atas current issues, dan laporan hasil 

pengawasan dalam rangka pemberian RS  

Output yang mendukung capaian  IKU  “Persentase hasil 

pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” 

adalah sebagai berikut: 

Uraian 2017 2018 2019 

Direktorat    

Laporan hasil pengawasan 

atas current issues 

2 2 2 

Laporan hasil pengawasan 

dalam rangka pemberian RS 

4 3 3 

Perwakilan BPKP    

Laporan hasil pengawasan 

atas current issues 

33 33 33 

Laporan hasil pengawasan 

dalam rangka pemberian RS 

54 53 53 

Jumlah 93 91 91 
 

13. Definisi Indikator 

Output 

a. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) adalah laporan 

hasil kegiatan/proses mencari, menemukan, dan 

mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan 

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan 

pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 

b. Laporan hasil pengawasan atas current issues adalah 

laporan hasil kegiatan/proses mencari, menemukan, dan 

mengumpulkan bukti secara sistematis atas current issue. 

c. Laporan hasil pengawasan dalm rangka pemberian RS 

adalah laporan yang disusun dalam rangka memberikan 

rekomendasi atas suatu program atau kegiatan untuk 

mencegah agar tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 

atau agar TPK tidak berulang.  
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14. Dasar Pemikiran 

Output 

Hasil pengawasan ditetapkan sebagai indikator keluaran 

didasarkan pada pemikiran bahwa hasil pengawasan  

merupakan produk akhir dari penugasan pengawasan yang 

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 dan/atau mencegah 

TPK berulang. 

15. Penyumbang 

Kinerja Output 

Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan seluruh 

Bidang Investigasi Perwakilan BPKP. 

16. Sumber Data 

Output 

Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), Laporan Hasil 

Pengawasan dalam rangka Pemberian RS, Laporan Hasil 

Pengawasan Current Issues  

17. Risiko 

Pencapaian 

Kinerja 

Risiko pencapaian kinerja antara lain sulitnya perolehan bukti-

bukti terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi (TPK), 

sehingga pelaksanaan audit investigatif memerlukan waktu 

yang lama. 

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.  

 

 


