Lampiran S-521/SU/04/2018
Tanggal 20 Maret 2018
LOMBA INOVASI
DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-35
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Lomba Penulisan Makalah Mengenai Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan
(Peserta Internal BPKP)
a. Latar Belakang
Sebagai auditor internal, aset utama BPKP adalah sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi, skill, dan attitude yang teruji. Manajemen risiko sektor
pemerintahan sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM BPKP
dan terimplementasi dalam kegiatan manajerial perlu terus didorong dan
dikembangkan dalam manajemen pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan
kesadaran arti penting manajemen risiko sektor pemerintahan, diselenggarakan
lomba penulisan makalah.
b. Syarat dan Ketentuan
1) Pegawai BPKP;
2) Penulisan dilakukan oleh perorangan;
3) Panjang naskah ditulis maksimal 2.500 kata dan berisi materi yang terkait
dengan tugas dan fungsi BPKP;
4) Ditulis dengan gaya penulisan bebas, dapat disertai grafik/gambar yang
diperlukan, ukuran kertas A4, menggunakan font “Book Antiqua” dengan font
size 11, dan spasi 1,5;
5) Merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan;
6) Tulisan yang telah diekspor dalam format file pdf diunggah ke website
Knowledge Management System (KMS) yang terdapat pada portal aplikasi
BPKP

di

laman

http://app.bpkp.go.id

atau

melalui

alamat

http://192.168.7.45/kms atau jika mengalami kesulitan, bisa dikirim melalui email ke kms@bpkp.go.id;
7) Peserta wajib melakukan konfirmasi ke:
Bagian Humas dan HAL
Biro Hukum dan Hubungan Masyrakat BPKP
Sdri. Nadia Khaerunnisa
Nomor HP 085659289738
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c. Kriteria Penilaian
1) Kebaruan dan inovasi;
2) Kemanfaatan bagi organisasi;
3) Jumlah

yang

me-like

makalah

yang

dipublikasikan

melalui

laman

http://192.168.7.45/kms (bobot penilaian sebesar 25%);
4) Penilaian Naskah:
a) Teknis penulisan;
b) Tata bahasa;
c) Pembahasan (koherensi).
d. Batas Waktu Pengiriman
Panitia menerima naskah paling lambat tanggal 4 Mei 2018.
2. Lomba Inovasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peserta
Internal dan Eksternal BPKP)
a. Latar Belakang
Menginjak satu dasawarsa terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
implementasi SPIP perlu semakin diperkuat guna mewujudkan tingkat maturitas
SPIP level 3 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2014-2019.
Dalam

rangka

mendukung

hal

tersebut

BPKP

berupaya

mendorong

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menuangkan hasil
inovasi yang terkait dengan implementasi SPIP dalam suatu makalah/tulisan
sebagai sarana sharing knowledge.
b. Syarat dan Ketentuan Peserta
1) Pegawai/tim pada K/L/P dengan persetujuan resmi pimpinan unit kerja;
2) Setiap tim maksimal terdiri dari 3 (tiga) orang;
3) Semua anggota tim harus berasal dari K/L/P yang sama;
4) Setiap K/L/P dapat mengikutsertakan lebih dari satu jenis inovasi SPIP.
c. Syarat dan Ketentuan Umum
1) Semua makalah atau tulisan yang masuk akan menjadi milik panitia;
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2) Karya yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya asli masing-masing tim
peserta yang sudah diimplementasikan di unit kerja masing-masing;
3) Ide inovasi yang dikembangkan adalah asli dari peserta.
d. Kriteria Penilaian
1) Kemanfaatan yang mencerminkan kondisi sebelum dan sesudah adanya
inovasi;
2) Kebaruan dan inovasi;
3) Menonjolkan kekhasan K/L/P;
4) Cakupan/ruang lingkup penerapan inovasi;
5) Kelengkapan bukti pendukung inovasi.
e. Teknis dan Batas Waktu Pengiriman
1) Makalah/tulisan dalam format file pdf dan dikirim melalui e-mail ke
inovasi@bpkp.go.id (ukuran maksimal perpengiriman sebesar 5 megabytes).
Jika ukuran file atau kumpulan file tidak dapat dipecah atau dikelompokan
dalam ukuran 5 megabytes, maka pengiriman dilakukan melalui media cakram
padat (compact disc/CD) dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke alamat:
Panitia Lomba Inovasi HUT BPKP 2018
Pusat Informasi Pengawasan BPKP
Gedung BPKP Lantai 7
Jalan Pramuka, Nomor 33
Jakarta Timur 13120
Pada sebelah kanan atas amplop pengiriman, agar dituliskan “Lomba Inovasi
SPIP”.
2) Panitia menerima naskah dan seluruh bukti terkait paling lambat tanggal 4 Mei
2018.
3. Lomba Inovasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(Peserta Internal dan Eksternal BPKP)
a. Latar Belakang
Dalam rangka mencapai tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) level 3 seperti yang tertuang dalam RPJMN periode tahun 2014-2019,
BPKP berupaya mendorong APIP K/L/D untuk meningkatkan kapabilitasnya.
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Atas upaya BPKP tersebut, APIP sudah menerapkan berbagai inovasi dalam
peningkatan

kapabilitasnya.

Bentuk-bentuk

inovasi

yang

dilakukan

akan

bermanfaat bagi unit lain, salah satunya melalui penulisan makalah terkait inovasi
peningkatkan Kapabilitas APIP K/L/P.
b. Syarat dan Ketentuan Peserta
1) Pegawai/tim pada APIP K/L/P dengan persetujuan resmi pimpinan unit kerja;
2) Setiap tim maksimal terdiri dari 3 (tiga) orang;
3) Semua anggota tim harus berasal dari APIP K/L/P yang sama;
4) Setiap unit APIP K/L/P dapat mengikutsertakan lebih dari satu jenis inovasi.
c. Syarat dan Ketentuan Umum
1) Semua makalah yang masuk akan menjadi milik panitia;
2) Karya yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya asli masing-masing tim
peserta yang sudah diimplementasikan di unit kerja masing-masing;
3) Ide inovasi yang dikembangkan adalah asli dari peserta, atau salah satu
peserta.
d. Kriteria Penilaian
1) Kemanfaatan yang mencerminkan kondisi sebelum dan sesudah adanya
inovasi;
2) Kebaruan dan inovasi;
3) Menonjolkan kekhasan K/L/P;
4) Cakupan/ruang lingkup penerapan inovasi;
5) Kelengkapan bukti pendukung inovasi.
e. Teknis dan Batas Waktu Pengiriman
1) Makalah/tulisan

dalam

format

filepdf

dan

dikirim

melalui

e-mail

ke

inovasi@bpkp.go.id (ukuran maksimal perpengiriman sebesar 5 megabytes).
Jika ukuran file atau kumpulan file tidak dapat dipecah atau dikelompokan
dalam ukuran 5 megabytes, maka pengiriman dilakukan melalui media cakram
padat (compact disc/CD) dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke alamat:
Panitia Lomba Inovasi HUT BPKP 2018
Pusat Informasi Pengawasan BPKP
Gedung BPKP Lantai 7
Jalan Pramuka, Nomor 33 Jakarta Timur 13120
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Pada sebelah kanan atas amplop pengiriman, agar dituliskan “Lomba Inovasi
APIP”.
2) Panitia menerima naskah dan seluruh bukti terkait paling lambat tanggal 4 Mei
2018.

4. Lomba Video and Writing Competition “My SK My Adventure” (Peserta Internal
BPKP)
a. Latar Belakang
Sebagai upaya untuk mendorong internalisasi budaya kerja di BPKP sekaligus
pengenalan lingkungan kantor dan daerah bagi pegawai BPKP yang baru
mendapatkan surat keputusan (berupa penempatan maupun pengangkatan),
diselenggarakan video and writing competition.
b. Syarat dan Ketentuan Peserta:
1) Peserta merupakan pegawai di lingkungan BPKP, baik PNS maupun CPNS;
2) Peserta dapat terdiri dari perseorangan maupun tim. Setiap tim maksimal terdiri
dari 3 (tiga ) orang;
c. Syarat dan Ketentuan Umum:
1) Semua materi lomba yang masuk akan menjadi milik panitia.
2) Karya yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya asli masing-masing
tim peserta;
3) Lomba video dan writing competition ini merupakan satu kesatuan. Tulisan
berupa uraian dari video yang ditampilkan;
4) Tulisan maksimal 1.500 kata, dengan gaya penulisan bebas, ukuran kertas
A4, menggunakan font “Book Antiqua” dengan font size 11, dan spasi 1,5;
d. Kriteria Penilaian
1) Orisinalitas ide video,
2) Kreativitas dan estetika/artistik karya,
3) Kesesuaian dengan tema,
4) Nilai pesan yang disampaikan (eksplisit/implisit),
5) Durasi (antara 4 s.d. 7 menit).
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e. Teknis dan Batas Waktu Pengiriman
1) Materi lomba disalin ke dalam media cakram padat (compact disc/CD) dalam
amplop tertutup dan dikirimkan ke alamat:
Panitia Lomba Inovasi HUT BPKP 2018
Pusat Informasi Pengawasan BPKP
Gedung BPKP Lantai 7
Jalan Pramuka, Nomor 33 Jakarta Timur 13120
Pada sebelah kanan atas amplop pengiriman, agar dituliskan “Lomba Video &
Writing Competition”.
2) Panitia menerima materi lomba di atas paling lambat tanggal 4 Mei 2018.
5. Lomba Foto (Peserta Internal BPKP)
a. Ketentuan
1) Peserta adalah pegawai BPKP;
2) Setiap peserta dapat mengajukan maksimal 3 (tiga) karya foto;
3) Karya foto yang dikirimkan sesuai tema HUT ke-35 BPKP;
4) Karya foto yang disertakan dalam lomba merupakan karya asli, tidak
direkayasa, dan belum pernah meraih penghargaan apapun;
5) Karya foto bukan merupakan hasil manipulasi digital, penyuntingan minor
diperbolehkan

sebatas

cropping

dan

penyesuaian

pencahayaan

untuk

gelap/terang;
6) Karya yang dilombakan berbentuk foto tunggal (bukan foto story atau seri)
dengan ukuran sisi terpanjang minimal 1500 pixel dan resolusi minimal 300 dpi
dalam format JPG;
7) Karya foto yang disertakan dalam lomba ini diambil pada periode 2018;
8) Karya foto diberi judul dan disertai keterangan foto (caption) secara terpisah
dalam format DOC;
b. Kriteria Penilaian
1) Orisinalitas gambar dan tulisan.
2) Kreativitas dan estetika karya,
3) Kesesuaian dengan tema HUT ke-35 BPKP,
4) Nilai pesan yang disampaikan (eksplisit/implisit),
5) Teknik pengambilan gambar.
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c. Teknis dan Batas Waktu Pengiriman
1) Materi lomba dikirim melalui e-mail ke inovasi@bpkp.go.id (ukuran maksimal
perpengiriman sebesar 5 megabytes).
2) Panitia menerima materi lomba di atas paling lambat tanggal 4 Mei 2018.
6. Lomba Infografis (Peserta Internal BPKP)
a. Ketentuan
1) Peserta adalah pegawai BPKP dan merupakan perwakilan dari unit kerja BPKP;
2) Karya infografis yang dikirimkan adalah karya infografis statis dan sesuai tema
HUT ke-35 BPKP;
3) Karya infografis yang disertakan dalam lomba merupakan karya asli dan belum
pernah meraih penghargaan apapun;
4) Karya infografis yang dikirimkan berbentuk format digital (JPEG, PNG, PDF)
dengan resolusi 300 dpi;
5) Kriteria penilaian meliputi estetika, orisinalitas, kesesuaian tema, keterbacaan
data, dan kreativitas;
6) Karya tidak boleh mengandung unsur SARA dan unsur yang memiliki hak cipta;
7) Teknis penamaan file infografis:
Judul Infografis_Nama Peserta_Asal Unit Kerja
8) Materi lomba dikirim melalui e-mail inovasi@bpkp.go.id (ukuran maksimal
perpengiriman sebesar 5 megabytes).
Peserta wajib melakukan konfirmasi ke:
Bagian Humas dan HAL (Telepon nomor 021-8584985):
Ratna Wijihastuti (nomor HP 081328571757)
Suryo Cahyo Putro (nomor HP 085773417941)
Idiya Zikra (nomor HP 08159254984)
9) Karya infografis yang sudah dikirimkan menjadi hak milik Panitia HUT ke-35
BPKP.
b. Kriteria Penilaian (Visual dan Naskah)
1) Visual
a) Konsep (orisinalitas dan kesederhanaan);
b) Typografi (pemilihan font);
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c) Ilustrasi (foto/chart/diagram);
d) Pewarnaan (coloring).
2) Naskah
a) Presisi data (kelengkapan data meliputi persentase dan data perkembangan
yang berupa chart atau diagram;
b) Pola bahasa atau pola tutur (yang di dalamnya soal narasi bagaimana
sebuah data itu disampaikan dengan rapi runtut dan sebagainya sehingga
pembaca akan mudah membaca mulai dari judul, pengantar hingga selesai;
c) Efektivitas (persentase sebuah data disampaikan);
d) Ejaan yang disempurnakan (EYD).
c. Batas Waktu Pengiriman
Panitia menerima naskah paling lambat tanggal 4 Mei 2018.

7. Lomba Video/Videografis (Peserta Internal BPKP)
a. Ketentuan
1) Video merupakan cerita pendek yang disesuaikan dengan tema HUT ke-35
BPKP;
2) Durasi video antara 4 (empat) menit s.d. 7 (tujuh) menit;
3) Video yang diikutkan lomba merupakan karya baru, orisinal, bukan hasil
jiplakan, dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain;
4) Karya belum pernah dipublikasikan atau dikirimkan ke lomba video lainnya;
5) Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video adalah bahasa
Indonesia;
6) Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku

di

Indonesia;

kesusilaan,

moral,

perdukunan/mistik dan SARA, kekerasan, promosi produk komersial, serta tidak
mengandung unsur pornografi;
7) Materi video yang diikutkan lomba dikirim dengan format MOV, AVI, MPEG atau
MP4;
8) Peserta harus mempunyai master video dengan kualitas baik (HD/Full HD)
untuk penayangan penjurian;
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9) Materi lomba dikirim melalui e-mail inovasi@bpkp.go.id (ukuran maksimal
perpengiriman sebesar 5 megabytes).
10) Peserta wajib melakukan konfirmasi ke:
Bagian Humas dan HAL (Telepon nomor 021-8584985):
Ratna Wijihastuti (nomor HP 081328571757)
Edi Purwanto (nomor HP 085890569060)
Gilang Rahmat Hastanto (nomor HP 081363399062)
b. Kriteria Penilaian:
1) Orisinalitas ide video,
2) Kreativitas dan estetika/artistik karya,
3) Kesesuaian dengan tema HUT ke-35 BPKP,
4) Nilai pesan yang disampaikan (eksplisit/implisit),
5) Durasi.
c. Batas Waktu Pengiriman
Panitia menerima naskah paling lambat tanggal 4 Mei 2018.

8. Lomba Penulisan Berita di Laman BPKP (Peserta Internal BPKP)
a. Syarat dan Ketentuan
1) Peserta lomba adalah pegawai BPKP (setiap unit kerja diwajibkan untuk
mengirimkan satu peserta);
2) Berita harian yang dimaksudkan untuk dimuat dalam daily news pada laman
nasional BPKP (belum dipublikasikan) disesuaikan dengan ruang lingkup berita
nasional yaitu:
a) memuat informasi tentang kebijakan strategis BPKP yang bersifat nasional
dan program-program nasional BPKP yang melibatkan Kepala BPKP,
Pimpinan Eselon I, maupun Eselon II BPKP;
b) informasi mengandung isu publik yang aktual (current issues);
3) Berita harus memuat unsur-unsur berita yaitu Apa (What), Siapa (Who), Kapan
(When), Mengapa (Why), Di mana (Where), dan Bagaimana (How) serta
dengan dilengkapi foto kegiatan. Narasi berita harus memperhatikan etika
jurnalistik;
9

Lampiran S-521/SU/04/2018
Tanggal 20 Maret 2018
4) Karya yang dikirimkan adalah orisinal karya peserta yang bersangkutan dan
tidak mengandung unsur plagiarisme;
5) Pengumpulan karya dilakukan melalui email inovasi@bpkp.go.id;
6) Peserta wajib melakukan konfirmasi ke:
Bagian Humas dan HAL (Telepon nomor 021-8584985):
Tri Endang Mudiastuti (nomor HP 085776326111)
Dian Setyawati (nomor HP 0818965879);
7) Karya belum pernah dipublikasikan di media apapun dan belum pernah
diikutsertakan dalam lomba apapun.
b. Ketentuan Penulisan
1) Judul berita bebas sepanjang mengacu pada ruang lingkup berita nasional;
2) Penulisan dengan bahasa Indonesia dengan ukuran kertas A4, menggunakan
font “Book Antiqua” dengan font size 11, dan spasi 1,5, margin kiri 4 cm, margin
atas 3 cm, margin bawah 3 cm, margin atas 3 cm, dan diketik dalam format file
dokumen PDF;
3) Naskah terdiri dari 300-400 kata (tidak termasuk tabel dan gambar);
4) Setiap karya yang dikirimkan diwajibkan untuk melampirkan biodata peserta
dalam file yang sama.
c. Kriteria Penilaian Berita (Foto dan Berita)
1) Konstruksi penulisan;
2) Penggunaan bahasa;
3) Kesesuaian dengan ruang lingkup berita yang telah ditentukan dan unsur-unsur
penulisan berita;
4) Teknik pengambilan gambar.
d. Periode Lomba
Periode berita tanggal 20 Maret 2018 s.d. 30 April 2018 dan diterima panitia
paling lambat pada tanggal 4 Mei 2018.

Catatan:
Tema Hari Ulang Tahun ke-35 BPKP, yaitu:
“INOVASI PENGAWASAN UNTUK AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN NEGERI”
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