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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  
  

Rencana  Strategis  Pusinfowas  Tahun  2010‐2014  disusun  dengan mengacu 
pada Rencana Strategis BPKP Tahun 2010‐2014 dan menyesuaikan dengan 
peran  baru  BPKP  yang  semakin  luas, mencakup  pengawasan  akunbalitas 
keuangan negara dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah.    

 

Dalam    Renstra  ini  telah  dirumuskan  tujuan,  program,  dan  kegiatan 
Pusinfowas  yang  akan dilaksanakan dalam periode  tahun  2010‐2014 yang 
mendukung  tujuan‐tujuan  strategis  BPKP.  Target‐target  kinerja  hasil 
(outcome) dan keluaran  (output)  juga  telah ditetapkan. Target‐target kinerja 
tersebut  merupakan  komitmen  kinerja  Pusinfowas  kepada  BPKP  dan 
menjadi  kewajiban  bersama  seluruh  jajaran  Pusinfowas  untuk  dapat 
mencapainya. Oleh  karena  itu, dokumen Renstra  ini wajib menjadi  acuan 
pada  saat  menyusun  rencana  kerja  Pusinfowas  secara  tahunan.  Dengan 
demikian,  diharapkan  terdapat  harmonisasi  dan  keterpaduan  langkah  di 
seluruh jajaran Pusinfowas untuk mewujudkan visi dan misi Pusinfowas.  
 
 

Jakarta, ….    2011 
 

Kepala Pusat, 
 
 
 

A. Animaharsi 
NIP 19590729 198012 2 001 
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BBAABB  II  
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 
 

UMUM 

 
Guna mendukung Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPKP periode 2010‐2014,  
yaitu ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk 
Mewujudkan  Akuntabilitas  Keuangan  Negara  yang  Berkualitas”, 
pengembangan  sumber  daya  informasi  harus  dilaksanakan  secara 
terencana, bertahap, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu disusun suatu 
perencanaan pengembangan sumber daya  informasi yang bersifat strategis 
serta berbasis pada analisis potensi  lingkungan strategis. Rencana strategis 
pengembangan sumber daya informasi ini dituangkan dalam Renstra Pusat 
Informasi Pengawasan (Pusinfowas) sebagai penjabaran Visi dan Misi yang 
akan menjamin konsistensi pelaksanaan pengembangan secara  terarah dan 
berkesinambungan. 
 
 
Tugas Pokok dan Fungsi 

 
Pusinfowas  merupakan  unit  setingkat  eselon  II  BPKP  yang  dibentuk 
berdasarkan  keputusan  Kepala  BPKP  Nomor  KEP‐06.00.00‐080/K/2001 
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan 
Pembangunan. 

Pusinfowas  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  data  dan 
informasi serta pengembangan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan  rencana  dan  program  pengelolaan  data  dan  informasi 
serta pengembangan sistem informasi; 

2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan  informasi,  serta 
administrasi basis data; 

3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan; 
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4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; 
dan 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha. 
 
 
Struktur Organisasi 

 
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  tersebut  di  atas  Pusinfowas 
mempunyai  struktur  organisasi  yang  terdiri  dari  dua  bidang,  lima  sub 
bidang,  satu  sub  bagian  tata  usaha,  dan  jabatan  fungsional  sebagaimana 
tergambar dalam struktur organisasi pada gambar 1.1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusinfowas 
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Masing‐masing  Bidang  dan  Sub  Bidang/  Sub  Bagian  dan  Kelompok 
Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Bidang  Pengelolaan  Data  dan  Informasi  mempunyai  tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan data 
dan  informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan 
informasi,  penyiapan  kompilasi  analisis  hasil  pengawasan,  serta 
penyelenggaraan administrasi basis data. 

2. Bidang  Pengembangan  Sistem  Informasi  mempunyai  tugas 
melaksanakan  penyusunan  rencana  dan  program  serta 
pengembangan sistem aplikasi, teknologi informasi, dan pemberian 
dukungan kepada pengguna. 

3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai  tugas melakukan urusan  tata 
usaha. 

4. Kelompok  Jabatan  Fungsional  mempunyai  tugas  melakukan 
kegiatan  sesuai  dengan  jabatan  fungsional  masing‐masing 
berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.  

 
 

Alur Pikir Rencana Strategis 

 
Rencana  Strategis  Pusinfowas  tahun  2010  –  2014 mengacu  pada  Rencana 
Strategis BPKP tahun 2010 – 2014.  Proses penyusunan Renstra tahun tahun 
2010 – 2014 diawali dengan mengkaji kembali rumusan Visi dan Misi yang 
telah  ditetapkan  pada  periode  Renstra  sebelumnya.  Pengkajian  atas 
rumusan Visi dan Misi tersebut tidak terlepas dari Visi dan Misi BPKP dan 
analisis  atas  kondisi  lingkungan  dan  isu‐isu  strategis  yang  berkembang. 
Pengkajian atas Visi dan Misi perlu dilakukan untuk meyakinkan kembali 
apakah Visi dan Misi yang  telah dirumuskan  cukup menarik, menantang, 
dan yang terpenting dapat dicapai.  
 
Visi  dan  Misi  kemudian  dijabarkan  ke  dalam  tujuan,  sasaran,  dan 
strategi/cara mencapai  tujuan dan  sasaran, dengan memperhatikan  faktor‐
faktor internal dan external dan pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, 



Pusat Informasi Pengawasan 
 

Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014                                                          
 

7

peluang, dan ancaman yang diidentifikasikan melalui analisis SWOT. Selain 
itu  juga  diperhatikan  faktor‐faktor  kunci  keberhasilan,  untuk memastikan 
bahwa  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  akan  dapat  tercapai 
melalui pelaksanaan berbagai program. 
 
Adapun  alur  pikir  penyusunan  Rencana  Strategis  Pusinfowas  dapat 
digambarkan sebagai berikut :  

 
BAGAN ALUR PIKIR RENSTRA  

PUSINFOWAS  
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RENSTRA 
BPKP  

R 
E 
N 
S 
T 
R 
A 
 

P 
U 
S 
I 
N 
F 
O 
W 
A 
S 

 



Pusat Informasi Pengawasan 
 

Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014                                                          
 

8

 

TANTANGAN KE DEPAN 
 
Berdasarkan  analisis  atas  kondisi  lingkungan  dan  isu‐isu  strategis  yang 
berkembang  maka  tantangan  Pusinfowas  lima  tahun  ke  depan  adalah 
sebagai berikut: 

1. Dalam  rangka merevitalisasi  pencapaian misi  BPKP,  Kepala  BPKP 
mengingatkan  perlunya  pembenahan  sistem  pelaporan  dan 
peningkatan kapasitas SDM, yang didukung dengan pemanfaatan IT 
dalam  pelaksanaan  tugas‐tugas  BPKP  sebagaimana  diamanatkan 
dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  dan 
Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2011  serta  penugasan 
Presiden lainnya. 

2. Sebagai  auditor  intern  Pemerintah/Presiden,  BPKP  dituntut  untuk 
dapat meyajikan  informasi hasil pengawasan yang berkualitas, yaitu 
akurat, tepat waktu, dan bahkan real time, dalam rangka memberikan 
dukungan bagi Presiden/Wakil Presiden, UKP4, dan key  stakeholders 
lainnya, baik dalam bentuk laporan berkala maupun laporan tentang 
current  issues  yang  memerlukan  perumusan  kebijakan  dan 
pengambilan  keputusan  yang  cepat.  Hal  ini  sejalan  dengan  misi 
keempat  BPKP  yaitu  “Menyelenggarakan  Sistem  Dukungan 
Keputusan  yang  Handal  bagi  Presiden/Pemerintah”  sebagaimana 
tertuang dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2010‐2014. 

3. Visi pengembangan sistem informasi BPKP telah sejalan dengan misi 
keempat BPKP tersebut. Dalam dokumen arah pengembangan sistem 
informasi BPKP, termuat desain yang telah mendukung BPKP untuk 
menjadi  lembaga  pengawasan  internal  pemerintah  yang  dapat 
dipercaya,  yaitu  dengan menyediakan  informasi  hasil  pengawasan 
yang  akurat,  komprehensif,  dan  mendalam  (insightful),  baik  bagi 
Presiden,  pimpinan  kementerian/lembaga,  kepala  daerah,  maupun 
masyarakat. Namun, Kepala BPKP menganggap bahwa pencapaian 
misi keempat tersebut masih perlu dioptimalkan.  

4. Untuk  dapat  menyajikan  informasi  hasil  pengawasan  yang 
berkualitas,  mekanisme  pelaporan  yang  ada  sekarang  belum 
sepenuhnya  dapat  melaporkan  seluruh  kegiatan  BPKP,  terutama 
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kegiatan  assurance dan  consulting yang  semakin  signifikan. Kegiatan 
tersebut  sangat  beragam  dan  tersebar  di  seluruh  unit  kerja  BPKP 
sehingga  rentang  kendali  pimpinan  BPKP  menjadi  luas.  Untuk 
kepentingan pengendalian dan kecepatan pelaporan (arus informasi), 
perlu  dikembangkan  sistem  informasi  berbasis  teknologi  informasi 
yang tepat, yaitu suatu sistem dashboard. 

5. Melalui  sistem  dashboard,  pimpinan  BPKP  dapat  memonitor  dan 
mengendalikan  pelaksanaan  kegiatan mendekati  real  time,  terutama 
terkait kinerja penugasan dan penyerapan anggaran, sekaligus untuk 
menarik  simpulan  dan  mengambil  keputusan  dalam  rangka 
mencapai sasaran‐sasaran strategis BPKP. 

6. Di  sisi  lain,  informasi yang diperlukan oleh pimpinan BPKP  terdiri 
dari informasi yang terstruktur dan informasi yang tidak terstruktur. 
Informasi  yang  tidak  terstruktur  dibutuhkan  untuk 
menginformasikan hal‐hal yang bersifat current issues ke Presiden dan 
key stakeholders. Informasi ini sudah harus dikumpulkan dan disajikan 
secara real‐time, serta merta ketika data/informasi diperoleh.  

7. Peran aktif kedeputian, perwakilan, pusat‐pusat, biro‐biro, dan unit 
kerja BPKP  lainnya,  selaku pemilik data  (data owner)  sangat penting 
dalam  keberhasilan  pengembangan  sistem  informasi,  baik  dalam 
pengelolaan  informasi  maupun  dalam  menjaga  kualitas  informasi, 
terutama pada tahap identifikasi kebutuhan (user requirements).  

8. Untuk menjalankan misi keempat BPKP, saat  ini beberapa kebijakan 
dan regulasi terkait pengembangan sistem informasi telah dihasilkan, 
antara lain, berupa: 

a. Keputusan  Kepala  BPKP  Nomor  Kep‐212/K/IP/2008  tentang 
Arsitektur  Pengembangan  Sistem  Informasi  BPKP  dan 
Rencana  Strategis  sistem  informasi  dan  arsitektur  teknologi 
informasi BPKP.  

b. Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  Per‐1511/K/IP/2011  tentang 
Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan 
Hasil  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan 
Pembangunan  Kepada  Menteri/Pimpinan  Lembaga/Kepala 
Daerah Dan Presiden.  

c. Surat  Edaran  Sekretaris  Utama  Nomor  SE‐1492/SU/IP/2011 
tentang  Prosedur  Pertukaran  Data  (Data  Exchange)  untuk 
Kepentingan  Analisis  Dalam  Rangka  Penyusunan  Laporan 
Pengawasan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 
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d. Surat  Edaran  Sekretaris  Utama  Nomor  SE‐2398/SU/IP/2011 
tentang  Penyampaian  Petunjuk  Teknis  Pertukaran  Data 
Investigasi. 

9. Dalam jangka berikutnya, akan disusun kebijakan dan regulasi terkait 
pertukaran  data  dan  berbagi  data  (data  exchange  dan  data  sharing) 
selain  data  investigasi.  Agar  menjadi  standar  operasional,  edaran 
pertukaran  data  ini  akan  dikodifikasi  menjadi  Peraturan  Kepala 
BPKP.  

10. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan regulasi tersebut, 
perlu ditetapkan strategi  implementasi manajemen sistem  informasi. 
Pada  tahap  implementasi,  pemisahan  fungsi  dan  peran  perlu 
dipertegas, di mana peran unit pengelola  teknologi  informasi BPKP 
(Pusinfowas)  adalah  pada  sisi  pengelolaan  keseluruhan 
data/informasi  BPKP,  sedangkan  peran  kedeputian  dan  unit  kerja 
BPKP  lainnya  adalah  selaku  pemilik  data  yang  bertanggung  jawab 
pada pengelolaan data/informasi sesuai dengan substansinya masing‐
masing. 
 
 

ANALISIS SWOT 

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan  faktor‐
faktor kunci keberhasilan. Faktor‐faktor  ini dirumuskan dari hasil  analisis 
lingkungan  eksternal  dan  internal  baik  yang  menguntungkan  maupun 
merugikan bagi Pusinfowas. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan  teknik  analisis  SWOT  (Strengths, Weaknesses,  Opportunities,  
dan Threats).  
 
Identifikasi  kekuatan  (strengths),  kelemahan  (weaknesses),  kesempatan 
(opportunities),  dan  ancaman  (threats)  Pusinfowas  adalah  seperti  tertuang 
dalam tabel berikut: 
 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN 

Kekuatan (Strengths - S)  

1. SDM informasi yang kompeten, 
berpengalaman, berintegritas, dan 
inovatif. 

Kelemahan (Weaknesses - W)  

1. Proses regenerasi SDM belum 
berjalan dengan baik. 

2. Komposisi SDM informasi 
dibandingkan dengan jumlah 
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2. Dukungan dan komitmen yang kuat 
dari top executive Pusinfowas. 

3. Peran Pusinfowas yang secara 
fungsional bertanggung-jawab 
langsung ke Kepala BPKP. 

4. Memiliki produk-produk unggulan 
yang dibutuhkan stakeholder (IPMS-
Integrated Performance Management 
Systems,DMS-Document Management 
Systems, Intranet BPKP, SIM-HP, dll). 

5. Memiliki network TI yang mencakup 
seluruh unit kerja BPKP.   

users belum ideal. 
3. Implementasi sistem reward 

untuk SDM Informasi belum 
optimal. 

4. Anggaran yang tersedia 
kurang memadai untuk 
pengembangan sistem 
informasi 

 
Peluang (Opportunities – O) 

 
1. Dukungan dan komitmen yang kuat 

dari Pimpinan BPKP.  
2. Kebutuhan kepala BPKP adanya suatu 

sistem informasi yang dapat 
menyajikan informasi hasil 
pengawasan secara lengkap, cepat 
dan real time berbasis pada peran 
baru BPKP. 

3. Meningkatnya kebutuhan sistem dari 
unit kedeputian untuk meningkatkan 
layanan assurance dan consulting 
mereka bagi stakeholders BPKP 

4. Meningkatnya kebutuhan sistem 
aplikasi dari seluruh unit kerja BPKP. 

5. Kepercayaan atas profesionalisme 
Pusinfowas. 

 

Ancaman (Threats – T) 
 
1. Tingginya tawaran reward dari 

perusahaan-perusahaan negara 
dan swasta bagi tenaga Pusinfowas 
yang potensial untuk pindah kerja.  

2. Munculnya alternatif penyedia jasa 
dari konsultan atau pihak lain yang 
produknya sejenis dengan produk 
Pusinfowas. 

3. Kegagalan BPKP menyediakan dana 
untuk peremajaan infrastruktur TI 

 
Dengan mempertimbangkan keterkaitan faktor‐faktor internal dan eksternal 
tersebut di atas, terdapat lima faktor kunci keberhasilan Pusinfowas sebagai 
berikut: 
1. Mengoptimalkan  peran  SDM  informasi  dalam  rangka  memenuhi 

secara  cepat  dan  tepat  berbagai  kebutuhan  sistem  dari  users  utama 
Pusinfowas  terutama  kebutuhan  Kepala  BPKP.  Dukungan  dan 
komitmen  yang  kuat  dari  dari  Pimpinan  BPKP  dan  top  executive 
Pusinfowas  merupakan  modal  yang  kuat  untuk  mengakselerasi 
terpenuhinya berbagai kebutuhan tersebut. 
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2. Produk‐produk  unggulan  yang  dibutuhkan  stakeholder  (IPMS‐
Integrated  Performance  Management  Systems,DMS‐Document 
Management  Systems,  Intranet  BPKP,  SIM‐HP,  dll)  harus 
disosialisasikan  dan  diimplementasikan  secara masif  agar  kebutuhan 
sistem  aplikasi  dari  seluruh  unit  kerja  BPKP  dapat  dipenuhi  secara 
cepat. 

3. Peran Pusinfowas yang secara fungsional bertanggung‐jawab langsung 
ke Kepala BPKP dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan 
kesejahteraan  SDM  informasi  dan  perbaikan  sistem  karir  guna 
menekan keinginan mereka untuk keluar dari Pusinfowas. 

4. Menerapkan  skala  prioritas  pekerjaan  secara  ketat  mengingat 
keterbatasan ketersediaan SDM informasi 

5. Optimalisasi  anggaran  yang  tersedia melalui  alokasi  anggaran  yang 
tepat  akan  mengurangi  dampak  terbatasnya  anggaran  untuk 
Pusinfowas.  Disamping  itu,  inisiatif‐inisiatif  baru  tetap  harus 
digulirkan sebagai suatu alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan 
anggaran. 

 
NILAI LUHUR  

Dalam  menjalankan  mandatnya,  Pusinfowas  senantiasa  bertumpu  pada 
nilai‐nilai  luhur. Nilai  luhur  adalah  nilai‐nilai  yang  dijunjung  tinggi  dan 
diyakini  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  mulia  yang  peranannya  sangat 
penting dalam merealisasikan misi‐misi Pusinfowas. Nilai‐nilai Pusinfowas 
ini dipilih dari berbagai nilai yang  terpenting, yang urutan huruf awalnya 
dapat menjadi  suatu kata kunci yang mengilhami  seluruh  staf Pusinfowas 
yaitu PIONIR.   Selengkapnya, nilai PIONIR itu adalah bentukan dari enam 
nilai di bawah ini: 
 

P  rofesional 
I   ntegritas  
O rientasi pada Pengguna 
N urani dan Akal Sehat 
I   ndependen 
R  esponsibel  
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Masing‐masing makna dari keenam nilai tersebut adalah: 

a. Profesional 

Profesionalitas  menjadi  kunci  utama  bagi  keberhasilan 
pelaksanaan  tugas  Pusinfowas,  karena  profesionalitas  menjadi 
dasar  bagi  pengembangan  citra  Pusinfowas    untuk    menjadi 
auditor atau aparat pengawas yang dapat dipercaya.  

Pusinfowas  sebagai  suatu  lembaga  pemerintah,  selain  bekerja 
berdasarkan  pada  kaidah‐kaidah  dan  standar‐standar  yang 
dibangun oleh komunitas profesi,  juga bekerja berdasarkan pada 
kaidah‐kaidah  birokrasi.  Kedua  hal  tersebut  harus 
diakomodasikan  secara  seimbang,  sehingga  terdapat  kesesuaian 
antara  identitas  anggota  organisasi  dengan  identitas  organisasi 
dan menjadi profesional birokrat. 

Profesionalitas  menuntut  SDM  Pusinfowas  untuk  menerapkan 
keahlian melalui metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang 
berintegritas, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai 
tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. 

b. Integritas 

Integritas  adalah  nilai  yang mengandung makna  gabungan dari 
kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. 
Integritas  adalah  kombinasi  dari  keteguhan  sikap  dalam 
mempertahankan  prinsip  dan  etika  profesionalisme,  konsistensi 
dalam  menjaga  dedikasinya    pada    pelaksanaan  tugas,  dan 
kemampuan  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  yang 
dilandasi  dengan  kejujuran,  yang mencakup masalah  etika  dan 
spiritual, di samping  mengedepankan nilai keteladanan dan nilai 
kejujuran. Oleh karena itu,  integritas merupakan hal yang paling 
fundamental  dan  akan  mempengaruhi  keseluruhan  perilaku 
individu  dan  kelompok  dalam  melaksanakan  setiap  kewajiban 
dan  memberikan  tanggungjawab  atas  tugas‐tugas  yang 
diembankan kepadanya.  
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c. Orientasi pada Pengguna 

Nilai  ini  sangat  konsisten  dengan  arus  besar  perubahan 
manajemen  pemerintahan  saat  ini.  Dengan  dipraktikkannya 
manajemen pemerintahan berbasis kinerja, nilai  ini adalah nilai 
yang  paling  jelas  menunjukkan  bahwa  Pusinfowas  berani 
menangkap dan mengembangkan spirit kewirausahaan.  

d. Nurani dan Akal Sehat 

Nilai  yang  dikekalkan  dari  nurani  dan  akal  sehat  adalah  nilai 
untuk  bertindak  proporsional,  menghindari  diri  dari  praktik 
pengawasan yang berlebihan. 

Dengan  mempertimbangkan  nurani  dan  akal  sehat,  SDM 
Pusinfowas  ditantang  untuk  menerapkan  etika  dalam 
melaksanakan penugasan pada tahap yang tertinggi, bukan hanya 
sekedar  sebuah  kekakuan  sikap  untuk  menaati  peraturan  dan 
sikap  mengukuhi  kebenaran  bagi  orang  banyak  sebagai 
kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan 
mengekalkan tirani mayoritas. 

e. Independen 

Independensi  tetap  diperlukan  bagi  SDM  Pusinfowas,  terutama 
untuk  penugasan‐penugasan  yang  berasal  dari  permintaan  unit 
teknis  untuk membantu  dalam memberikan  penilaian  terhadap 
permasalahan‐permasalahan  TI  pada  auditan.  Independensi 
tersebut  mencakup  independensi  dalam  sikap  dan  dalam 
penampilan.  

f. Responsibel 

Responsibel  adalah  sikap  seorang  yang  mengakui  adanya 
tanggung  jawab yang bermula pada dirinya  (obligation  to act). Ini 
adalah  salah  satu  sikap  yang  dipercaya merupakan  komponen 
dari  proses  good  governance. Dengan  adanya  kejelasan  tanggung 
jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan 
kewenangan  dan  kewajibannya.  Pada  akhirnya,  responsibilitas 
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akan  membimbing  seseorang  untuk  menuntaskan  tanggung 
jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to answer). 

Responsibilitas  adalah  nilai  yang  memungkinkan  seluruh  staf 
Pusinfowas  mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  bagian  tak 
terpisahkan  dari  manajemen  BPKP,  yaitu  untuk  bersama‐sama 
dengan  manajemen  mengupayakan  pencapaian  tujuan 
manajemen. Tersirat di sini bahwa Pusinfowas adalah mitra, yang 
turut  memahami  dan  berniat  menanggung  responsibilitas 
manajemen  BPKP,  khususnya  dalam  menciptakan  proses  good 
governance,  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  menciptakan 
iklim manajemen yang terbebas dari praktik KKN. 
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BAB II 
PPEERRNNYYAATTAAAANN  VVIISSII  DDAANN  MMIISSII  

 
 
 
PERNYATAAN VISI 

 
Sejalan  dengan  perubahan  lingkungan  strategis,  terbitnya  mandat  baru 
BPKP yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008, serta visi baru BPKP, konsekuensinya 
Pusinfowas harus merumuskan kembali visinya. Pusinfowas dituntut untuk 
dapat  memberikan  nilai  tambah  yang  signifikan  terhadap  kualitas 
komunikasi  hasil  pengawasan  yang  disampaikan  oleh  BPKP  kepada 
stakeholders.  Kontribusi  Pusinfowas  tersebut  dimaksudkan  untuk  dapat 
mengakselerasi  terwujudnya  akuntabilitas  keuangan  negara  yang 
berkualitas  sebagaimana  yang  ingin  dicapai  BPKP.  Komitmen  tersebut 
selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Pusinfowas sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Makna Visi  
 
Dalam  rangka  mendukung  pencapaian  Visi  BPKP  sebagai  ”Auditor 
Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan 
Akuntabilitas  Keuangan  Negara  yang  Berkualitas”,  Pusinfowas  akan 
berupaya mewujudkan  BPKP  sebagai  Centre  of  Knowledges    akuntabilitas 
keuangan negara. Dengan menjadikan BPKP  sebagai   Centre  of Knowledges  
maka  komunikasi  yang  dilakukan  BPKP  kepada  users  utama  akan 
mempunyai derajat mutu yang tinggi.  
 

“BPKP sebagai Centre of Knowledges untuk 
Mengakselerasi Terwujudnya Akuntabilitas 

Keuangan Negara yang Berkualitas” 
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Kualitas  komunikasi  dapat  dilihat  dari  berbagai  perspektif,  yang  paling 
penting  adalah perspektif kepuasan users utama BPKP. Kepuasan users akan 
terjadi  apabila  komunikasi  yang  disampaikan  oleh  BPKP  tidak  hanya 
berupa penyampaian  informasi,  tetapi harus berupa knowledges yang dapat 
mengarahkan  users  untuk  melakukan  tindakan‐tindakan  dalam 
meningkatkan  kualitas  akuntabilitas  keuangannya.  Informasi  dan  data 
hanya  berkemampuan  untuk  menginformasikan  atau  bahkan  dapat 
menimbulkan  kebingungan,  namun  knowledges  berkemampuan  untuk 
mengarahkan tindakan perbaikan. 
 
Dalam  rangka  meningkatkan  kepuasan  users,  komunikasi  tidak  cukup 
dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis,  namun  perlu  dikembangkan 
komunikasi melalui media berbasis teknologi informasi. Pengembangan web 
dan  dashbord  BPKP  yang  dapat  diakses  secara  langsung  oleh  users  akan 
sangat bermanfaat bagi users dalam melengkapi pengetahuannya berkenaan 
dengan  tindakan‐tindakan  penting  yang  harus  dilakukan  untuk 
meningkatkan  kualitas  akuntabilitas  keuangan  yang  menjadi  tanggung 
jawabnya.  
 
 
PERNYATAAN MISI 

 
Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap 
jajaran Pusinfowas. Sebagai bentuk yang lebih nyata dari visi tersebut, maka 
dijabarkanlah dalam  bentuk misi. Misi  tersebut pada dasarnya ditetapkan 
dengan kesadaran akan perlunya pencapaian kinerja yang berorientasi pada 
manfaat  dari  keberadaan  Pusinfowas  bagi  stakeholders. Misi  Pusinfowas 
tersebut adalah: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan  Informasi Dalam 
Rangka Memenuhi Kebutuhan Manajemen BPKP 

 Menyelenggarakan  Sistem  Dukungan  Pengambilan 
Keputusan yang Andal bagi Manajemen 
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Penjelasan Makna Misi  
 

 Menyelenggarakan  Pengelolaan  Data  dan  Informasi  BPKP  Dalam 
Rangka Memenuhi Kebutuhan Manajemen 

Pusinfowas  melakukan  pengembangan  dan  penerapan  arsitektur, 
kebijakan,  praktik,  dan  prosedur  yang  tepat  dalam menangani  siklus 
hidup data/informasi yang dibutuhkan oleh BPKP. Hal ini berarti bahwa 
Pusinfowas  melakukan  pengelolaan  terhadap  keseluruhan 
data/informasi BPKP, sedangkan peran kedeputian dan unit kerja BPKP 
lainnya  adalah  selaku  data  owner  yang  bertanggung  jawab  pada 
manajemen data/informasi sesuai dengan substansinya masing‐masing. 

 
 Menyelenggarakan  Sistem  Dukungan  Pengambilan  Keputusan  yang 
Andal bagi Manajemen 

Pusinfowas  dituntut  untuk  dapat membangun  suatu  sistem  informasi 
yang  bisa  menyajikan  informasi  hasil  pengawasan  secara  akurat, 
komprehensif, bermanfaat (actionable), mendalam (insightful), dan tepat 
waktu atau bahkan secara real time. 

Disamping  itu, peran BPKP yang  telah mengalami perkembangan yang 
sangat  signifikan,  semula  fokus  hanya  pada  audit,  saat  ini  harus 
memberikan  jasa  assurance  dan  consulting.  Kegiatan  assurance  dan 
consulting  tersebut  sangat  beragam  dan  tersebar  di  seluruh  unit 
perwakilan  BPKP  di  Indonesia  sehingga  rentang  kendali  manajemen 
menjadi  luas. Untuk  kepentingan pengendalian, pimpinan BPKP perlu 
difasilitasi  dengan  pemanfaatan  sistem  informasi  berbasis  teknologi 
informasi yang tepat. 

 
 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
Dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan,  maka 
Pusinfowas harus menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang 
lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran. 
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Perumusan  tujuan  dan  sasaran  didasarkan  pada  faktor‐faktor  kunci 
keberhasilan  yang  telah  diidentifikasikan  sebelumnya,  yakni  yang  telah 
memperhitungkan  hasil  analisis  SWOT  serta  segala  sumberdaya  yang 
dimiliki,  sehingga  tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan  menjadi  lebih 
rasional. 
 
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 
diharapkan dapat menggambarkan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam  jangka  waktu  4  (empat)  tahun  ke  depan.  Tujuan  akan 
menggambarkan  arah  strategi  organisasi  dan  perbaikan‐perbaikan  yang 
ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, 
sekaligus  meletakkan  kerangka  prioritas  untuk  lebih  memfokuskan  arah 
semua program dan aktivitas/kegiatan Pusinfowas.  
 
Kemudian supaya  tujuan yang  telah ditetapkan dapat direalisasikan, maka 
diperlukan penjabaran ke dalam  sasaran‐sasaran. Sasaran dapat dikatakan 
sebagai  kondisi  yang  ingin  dicapai  setiap  tahun  dalam  kurun  waktu 
implementasi Renstra. Sasaran merupakan suatu kondisi yang harus dicapai 
terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan dapat direalisasikan, sehingga 
pada gilirannya akan mengarah pada pencapaian Misi dan Visi. Penetapan 
Sasaran Pusinfowas diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan 
program dan kegiatan, sehingga harus bersifat spesifik, dapat diukur, dapat 
dicapai, relevan, dan berorientasi waktu. Proses pencapaian masing‐masing 
sasaran  akan  dilakukan  secara  bersinergi  di  antara  semua  komponen  di 
lingkungan Pusinfowas tanpa terkecuali. 
 
Tujuan 

1. Terwujudnya  sistem  informasi  akuntabilitas  keuangan  negara  yang 
andal sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP 

2. Terwujudnya  sistem  informasi  yang  andal  sebagai  dukungan 
pengambilan keputusan manajemen BPKP 

 
 
Sasaran 

1. Meningkatnya  kualitas  informasi  hasil  pengawasan  akuntabilitas 
keuangan negara  
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2. Meningkatnya  kualitas  informasi  untuk  mendukung  pengambilan 
keputusan manajemen BPKP 

 
Sasaran‐sasaran  tersebut akan dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan 
berbagai program dan kegiatan yang juga dilakukan secara bertahap. Untuk 
dapat  menilai  kinerja  pencapaian  sasaran  diperlukan  indikator‐indikator 
yang  akan  mengarahkan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Indikator‐
indikator kinerja pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terimplementasinya sistem  informasi akuntabilitas keuangan negara 
sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP 

2. Terimplementasinya sistem informasi untuk medukung pengambilan 
keputusan manajemen BPKP 
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BBAABB  IIIIII  
AARRAAHH  KKEEBBIIJJAAKKAANN  DDAANN  SSTTRRAATTEEGGII  

 

Arah  kebijakan  dan  strategi  disusun  sebagai  pendekatan  dalam 
memecahkan  permasalahan  yang  penting  dan  mendesak  untuk  segera 
dilaksanakan dalam  lima  tahun mendatang    serta memiliki dampak  yang 
besar  terhadap  pencapaian  sasaran  strategis  BPKP  dan  Pusinfowas. 
Penyusunan  arah  kebijakan  dan  strategi  yang  dijabarkan  dalam  program 
dan  kegiatan  Pusinfowas  mengacu  kepada  aturan  perundangan  yang 
mendasari  tugas  pokok  dan  fungsi  Pusinfowas  serta mempertimbangkan 
potensi  sumber  daya  Pusinfowas  dalam  melaksanakan  program  dan 
kegiatan tersebut. 

 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Penyusunan  program  dan  kegiatan  pada Renstra  Pusinfowas  BPKP  2010‐
2014 mengacu  pada  kebijakan  restrukturisasi  program  dan  kegiatan  yang 
diterapkan  dalam  penyusunan  Renstra  BPKP  Tahun  2010‐2014.  Program 
didefinisikan  sebagai  instrumen  kebijakan  yang  berisi  satu/lebih  kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan 
tujuan  serta memperoleh  alokasi  anggaran,  dan/atau  kegiatan masyarakat 
yang  dikoordinasikan  oleh  Kementerian/Lembaga.  Terdapat  dua  jenis 
program,  yaitu  program  teknis  dan  program  generik.  Program  teknis 
merupakan  program‐program  yang  menghasilkan  pelayanan  kepada 
kelompok  sasaran/masyarakat  (pelayanan  eksternal),  sedangkan  program 
generik  merupakan  program‐program  yang  digunakan  oleh  beberapa 
organisasi  eselon  I A  yang  bersifat  pelayanan  internal  untuk mendukung 
pelayanan  aparatur  dan/atau  administrasi  pemerintahan  (pelayanan 
internal).  Berdasarkan  restrukturisasi  program,  untuk  setiap  LPND 
menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut  dan 
satu atau beberapa program generik.  

Dengan mempertimbangkan  restrukturisasi  program  yang  dirancang  oleh 
Bappenas,  Renstra  Pusinfowas  2010‐2014  berisi  dua  program  generik 
berikut:  
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KEGIATAN  

1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 
a. Pengelolaan data dan informasi BPKP  
b. Pengembangan Sistem Informasi BPKP 
c. Pelaksanaan urusan tata usaha 

2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP adalah peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur pengawasan  

 

 

 

 

 

 

Dari  kedua  program  generik  tersebut  selanjutnya  disusun  kegiatan‐
kegiatan.  Kegiatan  merupakan  pendukung  dari  program  yang  menjadi 
tanggungjawab  eselon  I dilaksanakan oleh  satuan kerja  setingkat  eselon  II 
yang  terdiri  dari  sekumpulan  tindakan  pengerahan  sumber  daya  berupa 
personil,  barang modal  termasuk  peralatan  dan  teknologi,  dana  dan  atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua  jenis sumber daya  tersebut sebagai 
masukan  (input)  untuk  menghasilkan  keluaran  (output)  dalam  bentuk 
barang/jasa.  

Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Pusinfowas  dalam  rangka  mendukung 
pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM GENERIK 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya-BPKP 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Negara-BPKP 
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INDIKATOR KINERJA 

Setiap  program  dan  kegiatan  dalam Renstra  kemudian  dinyatakan  dalam 
suatu  indikator kinerja yang  spesifik,  terukur, dapat dicapai,  relevan, dan 
berjangka waktu. Hanya dengan  indikator kinerja yang memenuhi kelima 
karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan 
nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan  indikator 
hasil  (outcome),  sedangkan  keberhasilan  kegiatan  diukur  dengan 
menggunakan  indikator  keluaran  (output).  Penetapan  indikator  program 
dilakukan  dengan  mempertimbangkan  tujuan  program  dan  kegiatan‐
kegiatan yang mendukung program tersebut.  

Indikator kinerja utama Pusinfowas BPKP adalah: 

TUJUAN  INDIKATOR OUTCOME 
TARGET 

2010  2014 

1. Terwujudnya  sistem 
informasi  akuntabilitas 
keuangan  negara  yang 
andal  sebagai  dukungan 
komunikasi  kepada 
stakeholders BPKP 

1. Terimplementasinya 
sistem  informasi 
akuntabilitas  keuangan 
negara  sebagai dukungan 
komunikasi  kepada 
stakeholders BPKP 

46  70 

2. Terwujudnya  sistem 
informasi  yang  andal 
sebagai  dukungan 
pengambilan  keputusan 
manajemen BPKP 

2. Terimplementasinya 
sistem  informasi  untuk 
medukung  pengambilan 
keputusan  manajemen 
BPKP 

49  100 

    

Penetapan indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan 
dan  indikator  kegiatan‐kegiatan  penunjang.  Logika  pengembangan 
indikator‐indikator penunjang  ini diletakkan pada suatu peta strategi yang 
menggambarkan  kaitan  sebab‐akibat  yang  menyeimbangkan 
pengembangan  aspek manajemen  internal  seperti  kapasitas  kelembagaan 
dan proses internal dengan aspek eksternal yang akan  meningkatkan  value 
BPKP.  

Alokasi target outcome 2010 – 2014 dan rincian target output terlampir. 
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BBAABB  IIVV  
PPEENNUUTTUUPP  

 
 
Rencana  Strategis  (Renstra)  Pusinfowas  merupakan  acuan  dalam 
pelaksanaan  aktivitas  operasional  organisasi.    Karenanya,  semua  pihak 
mulai dari unsur  pimpinan dan  staf  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan 
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan pencapaian berbagai target 
indikator yang telah disepakati.  
 
Konsistensi  antara program yang    tercantum di dalam Renstra  ini dengan 
program  yang  tercantum  dalam  Arah  dan  Kebijakan  Umum  maupun 
Strategi  dan  Prioritas  yang  ditetapkan  oleh  BPKP  harus  dijaga,  sehingga 
tujuan dan sasaran BPKP pada umumnya dan Pusinfowas khususnya dapat 
tercapai.  
 
Keberhasilan  pelaksanaan  Renstra  sangat  ditentukan  oleh  komitmen  dan 
dukungan dari  semua pihak  (stakeholders). Renstra Pusinfowas merupakan 
penggerak  tercapainya  visi  dan  misi  organisasi,  oleh  karena  itu  harus 
digunakan sebagai rujukan seluruh jajaran Pusinfowas dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya masing‐masing. 
 
Renstra  ini  bersifat  fleksibel,  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  apabila 
dikemudian  hari  terdapat  perubahan‐perubahan  sebagai  akibat  dari 
tuntutan keadaan maka  tidak  tertutup kemungkinan akan dilakukan revisi 
seperlunya. 
 
Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi demi terwujudnya visi dan misi Pusinfowas. 
 


