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KATA PENGANTAR 
 

 

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan salah satu komponen 

dari prinsip "good governance" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam 

upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Lapkin 

Puslitbangwas BPKP tahun 2018 dimaksudkan untuk melaporkan secara 

transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala 

Puslitbangwas BPKP kepada semua pihak yang berkepentingan.  

Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan 

tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Puslitbangwas BPKP yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPKP 

dan stakeholders lainnya. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Puslitbangwas BPKP, selanjutnya 

disebut Lapkin, telah mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat 

edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-2146/SU/01/2017 tanggal 21 November 

2017. 

Lapkin Puslitbangwas BPKP mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan tugas 

maupun fungsi yang dilaksanakan Puslitbangwas BPKP dalam tahun 2018.  

 

Jakarta, 26 Desember 2018 

Kepala Pusat, 

 

Bonardo Hutauruk 
NIP 19600704 198203 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) merupakan 

salah satu Unit Eselon II Mandiri dengan tugas utama membantu pimpinan BPKP 

dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan dalam rangka 

mendukung tugas-tugas BPKP.  

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 Tanggal 20 Februari  

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP bertugas untuk 

menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dan 

pengembangan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, 

Puslitbangwas BPKP berfungsi menyelenggarakan: 

1. Analisis kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan;  

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;  

3. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;  

4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan serta  hasil  penelitian  dan 

pengembangan;  

5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga.  

B. Aspek Strategis Organisasi 

Renstra Puslitbangwas  periode tahun 2015 – 2019 telah diselaraskan dengan 

tugas BPKP sebagai pengawas  intern akuntabilitas keuangan negara  atas 

kegiatan tertentu, pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan 

negara. 

Faktor penentu keberhasilan (key success factors) pencapaian kinerja 

Puslitbangwas BPKP adalah komitmen pimpinan BPKP, pengguna hasil 

litbangwas, dan faktor pendukung internal, dengan uraian sebagai berikut: 
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1. Komitmen Pimpinan BPKP 

Manajemen Puslitbangwas BPKP mempunyai komitmen yang tinggi untuk 

mewujudkan suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

kegiatan di  Puslitbangwas BPKP.  Suasana kondusif diharapkan dapat 

menghasilkan penelitian dan pengembangan pengawasan (litbangwas) yang 

berkualitas, berorientasi pada pengguna, dan dapat menjadi acuan bagi 

pimpinan BPKP dalam membuat kebijakan.  

Komitmen pimpinan BPKP tercermin dari perhatian terhadap penetapan topik-

topik litbang dan penekanan terhadap pemanfaatan hasil penelitian 

pengawasan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Puslitbangwas harus 

terdepan dalam memperkuat peran BPKP sebagai pengawas intern 

pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas  pengawalan akuntabilitas 

keuangan negara dan pembangunan, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan 

percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. 

2. Pengguna Hasil Litbangwas 

Pengguna hasil litbangwas merupakan faktor kunci bagi kelangsungan tugas 

dan fungsi Puslitbangwas BPKP. Pengguna terdiri atas Pimpinan BPKP, unit 

kerja intern BPKP, dan instansi pemerintah di luar BPKP. 

3. Faktor Pendukung Internal  

a. Penataan Kembali Perencanaan dan Program Litbangwas 

Kegiatan litbangwas secara umum diatur berdasarkan pedoman penelitian 

dan pengembangan pengawasan BPKP. Pedoman ini telah beberapa kali 

berubah terakhir diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

Penelitian/Pengkajian di Lingkungan BPKP. 

Program litbangwas diselaraskan dengan kebutuhan dan tuntutan 

lingkungan, dengan memprioritaskan kebutuhan intern BPKP. Penentuan 

topik litbangwas dilakukan dengan mengacu pada hasil pengkajian 

Puslitbangwas Nomor LHT-1223/LB/2012 tanggal 12 Nopember 2012 

dengan kriteria: keurgensian, aktual, kelayakan, kekhalayakan, strategis, dan 

kontinuitas.  Berdasarkan kriteria tersebut akan diperoleh daftar prioritas topik 

yang akan dilakukan kajian pada tahun tertentu. 
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b. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Puslitbangwas BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan dibantu oleh 

tiga orang pejabat eselon III, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala 

Bidang Program dan Kerjasama, serta Kepala Bidang Pemanfaatan dan 

Evaluasi. 

Pada tahun 2018 terjadi pergantian pejabat struktural di lingkungan 

Puslitbangwas BPKP sebagai berikut: 

1. Pergantian Kepala Puslitbangwas BPKP dari Sudiro, Ak., M.M. kepada 

DR. Bonardo Hutauruk, Ak., M.M., sesuai dengan SK Pengangkatan dan 

Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP Nomor KEP-

288/K/SU/2018 tanggal 23 November 2018.   

2. Pergantian Kepala Bidang Program dan Kerjasama dari Viktor Hasiholan 

Siburian, SE, Msi., kepada Rudy M. Harahap, Ak., MM, Ph.D, sesuai 

dengan SK Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di 

lingkungan BPKP Nomor KEP-156/K/SU/2018 tanggal 16 Juli 2018. 

3. Pergantian Kepala Sub Bidang Evaluasi dari I Wayan Simpen, S.E., 

M.Si., kepada Putut Hardiyanto, S.Si., sesuai dengan SK Pengangkatan 

dan Pemindahan Pejabat Struktural di lingkungan BPKP Nomor KEP-

288/K/SU/2018 tanggal 23 November 2018. 

Total SDM sebanyak 42 orang yang dikategorikan ke dalam tiga  kelompok, 

yaitu: 10 pejabat struktural, 24 Pejabat Fungsional Auditor (PFA)/Peneliti, 

dan 8 Pegawai Tata Usaha, seperti pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Komposisi SDM Puslitbangwas BPKP Tahun 2018 per 31 Desember 2018 

Jabatan Jumlah (orang) % 

Pejabat Struktural 10 30,30 

Pejabat Fungsional Auditor 16 48,49 

Pegawai Fungsional Umum 7 21,21 

Jumlah 33 100,00 

 
Sepuluh orang pejabat struktural terdiri atas 2 orang setingkat S3, 4 orang 

setingkat S2, dan 4 orang S1. Kelompok peneliti terdiri atas 6 orang yang 

memiliki pendidikan setingkat S2, dan 10 orang setingkat S1. Adapun 

pegawai tata usaha terdiri atas 2 orang dengan pendidikan setingkat S1, 2 
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orang setingkat D3, dan 4 orang setingkat SLTA. 

c. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas pengolahan data yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP untuk 

mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain terdiri atas 

46 unit PC desktop,  11 unit laptop, dan 4 unit notebook, 24 unit printer, serta 

3 unit audio visual dengan akses internet dan berbagai software pengolahan 

data.  Selain komputer dan kemudahan akses ke internet, Puslitbangwas 

BPKP juga memiliki seperangkat mesin pendukung lainnya, seperti 

scanner, electric white board, LCD, mesin penghancur kertas, dan mesin 

fotokopi. 

Sebagai pusat penelitian dan pengembangan pengawasan, buku dan 

literatur lainnya merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saat ini 

Puslitbangwas memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan 665 judul 

buku (posisi per 31 Desember 2018). 

Adapun mobilitas Puslitbangwas BPKP didukung dengan lima kendaraan 

dinas berupa tiga unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda 

dua. 

d. Komitmen Bersama 

Komitmen bersama juga menjadi salah satu kunci keberhasilan 

Puslitbangwas. Adanya komitmen tersebut diharapkan dapat memotivasi 

setiap pegawai untuk melaksanakan kewajibannya secara lebih optimal 

sebagai kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi yang telah 

ditetapkan. Selain itu juga sudah menjadi komitmen bersama bahwa setiap 

pegawai mempunyai hak  yang sama untuk meningkatkan kompetensi 

maupun pengetahuannya. Media yang disediakan adalah melalui diklat, 

workshop, seminar, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS) atau 

pengembangan pegawai mandiri (PPM). 

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP adalah melakukan penelitian dan 

pengembangan di bidang pengawasan. Kegiatan ini untuk melayani kebutuhan 

stakeholders Puslitbangwas BPKP dalam bentuk jasa penelitian pengawasan 
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maupun pengembangan produk sebagai bahan pedoman. Bahan pedoman 

dapat digunakan untuk membuat pedoman teknis maupun petunjuk pelaksanaan 

(juklak) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.  

Puslitbangwas telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat 

bagi pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun untuk 

pembinaan penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008. Selain kedua 

produk unggulan tersebut Puslitbangwas juga telah menghasilkan produk untuk 

pembenahan  intern BPKP dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan hasil 

pengawasan. 

D. Struktur Organisasi  

Pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbangwas BPKP didukung dengan struktur 

organisasi dan personil yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi 

sebagaimana disajikan pada gambar 1.1 dan 1.2. 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Puslitbangwas BPKP Posisi Per 30 November 2017 
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Gambar 1.2 
Struktur Organisasi Puslitbangwas BPKP Posisi Per 31 Desember 2018 

 

 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja (Lapkin) Puslitbangwas BPKP Tahun 2018 melaporkan 

pencapaian kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2018.  Capaian kinerja tahun 

2018 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 

2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin merupakan 

penjabaran Renstra Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 – 2019. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Renja/Perkin tahun 2018 memungkinkan 

diidentifikasinya sejumlah performance gap sebagai masukan yang penting  untuk 

perbaikan kinerja di masa  datang.  Perkin dan Renja Puslitbangwas BPKP Tahun 

2018 merupakan penjabaran lebih lanjut untuk mewujudkan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Indikator yang ditetapkan dalam Renja 

Tahun 2018 menggambarkan satuan yang terukur dan operasional sehingga 

dapat menggambarkan capaian kuantitatif setiap sasaran program.  
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Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja 

Puslitbangwas BPKP Tahun 2018 sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 

B. Aspek Strategis Organisasi 

C. Kegiatan dan Produk Organisasi 

D. Struktur Organisasi 

E. Sistematika Penyajian 

Bab II Perencanaan Kinerja 

A. Rencana Strategis 2015-2019 

B. Perjanjian Kinerja 2018 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Kinerja Lainnya 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Bab IV Penutup 

A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan Strategis (Renstra) Puslitbangwas BPKP disusun dan disajikan dalam 

buku Renstra Puslitbangwas BPKP Tahun 2015–2019 dengan Nomor LSTRA-

68/LB/2016 tanggal 6 April 2015.  Selanjutnya Renstra dijabarkan setiap tahunnya 

dalam bentuk perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja. 

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 

Penyusunan Renstra Puslitbangwas merupakan bagian dari penyusunan Renstra 

BPKP dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (SPPN). Struktur 

Renstra Puslitbangwas Tahun 2015-2019 mengacu kepada Renstra BPKP. 

1. Pernyataan Visi 

Rencana Strategis Puslitbangwas BPKP Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh 

Kepala Puslitbangwas BPKP berisi Visi sebagai berikut:  

Makna visi Puslitbangwas BPKP tersebut terkandung dalam empat makna 

kunci, yaitu: pusat penelitian dan pengembangan, pengawasan, tepercaya, 

dan mendukung BPKP Berkelas Dunia. 

a. Pusat Penelitian dan Pengembangan  

Puslitbangwas merupakan unit kerja pendukung BPKP yang tugas dan 

fungsi utamanya di bidang penelitian dan pengembangan berkaitan dengan 

pengawasan. Wujud dukungan Puslitbangwas adalah sebagai pusat acuan 

dan rujukan bagi pimpinan BPKP dalam pengambilan keputusan, kebijakan, 

dan penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.  

Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan Yang Tepercaya Dalam 

Mendukung  BPKP Berkelas Dunia 
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Hasil-hasil Puslitbangwas BPKP kedepannya diharapkan dapat menjadi 

pusat referensi bagi kalangan yang lebih luas, yaitu jajaran manajemen 

pemerintahan dan pengguna terkait lainnya, mengingat fungsi pengawasan 

intern pemerintah memiliki cakupan yang sangat luas, untuk menghasilkan 

nilai tambah bagi proses tata kelola pemerintahan (governance), 

manajemen risiko dan pengendalian intern. 

b. Pengawasan  

Fokus penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP adalah di bidang 

pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan intern, yaitu 

seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup pengawasan di atas 

meliputi proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemda, 

khususnya terkait dengan masalah-masalah makro, nasional, lintas 

sektoral, Bendahara Umum Negara (BUN), dan tugas-tugas khusus dari 

Presiden, yang menjadi tugas dan fungsi BPKP. Mengingat bidang tugas ini 

sangat luas, maka kegiatan pengawasan BPKP difokuskan kepada 

pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang menyentuh kepentingan 

rakyat banyak. Selain itu, BPKP juga memiliki tugas sebagai pembina SPIP 

di Indonesia. 

Terkait dengan tugas tersebut, banyak konsep dan metode pengawasan 

yang perlu dikaji dan dikembangkan guna mendukung peran BPKP sebagai 

pengawas intern pemerintah menjadi lebih efektif. Demikian pula halnya 

dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP sebagai pembina SPIP, 

Puslitbangwas perlu mengembangkan metode penyelenggaraan dan 

pembinaan SPIP yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga SPIP tidak 

berbalik menjadi sesuatu yang kontraproduktif dan membebani pimpinan 

instansi pemerintah.  

c. Tepercaya 

Puslitbangwas BPKP sebagai “Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan Tepercaya”, mengandung arti bahwa hasil kerja 

Puslitbangwas harus dapat diandalkan, berkualitas, dan bermanfaat bagi 
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kepentingan stakeholders. Kepercayaan tersebut timbul jika Puslitbangwas 

didukung oleh staf dan peneliti kompeten, yang senantiasa melaksanakan 

kegiatan berdasarkan kaidah-kaidah  dan metode ilmiah secara sistematis 

dengan menjaga standar mutu. Kepercayaan juga timbul jika para peneliti 

memiliki integritas yang tinggi dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas/mandat yang diberikan kepadanya, serta memahami 

dan menerapkan etika dan aturan perilaku peneliti. Selain itu, kepercayaan 

perlu di dukung dengan ketepatan waktu (timeliness) menghasilkan output 

litbang agar dapat segera dimanfaatkan oleh stakeholder Puslitbangwas  

Puslitbangwas dapat dipercaya, jika hasil kerja dan produk-produknya 

sangat inovatif dan antisipatif.  Produk yang Inovatif yaitu suatu kemampuan 

manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di 

sekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru serta 

bermanfaat bagi stakeholder. Sedangkan produk yang antisipatif 

mengandung arti sikap dan perilaku peneliti yang bersifat tanggap terhadap 

perubahan lingkungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, baik 

di internal maupun eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap tugas 

dan fungsi BPKP ke depan. 

d. Mendukung BPKP Berkelas Dunia 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor 

internal berkelas dunia yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek 

organisasi dan aspek produk. Puslitbangwas yang mendukung BPKP 

berkelas dunia menempatkan dirinya untuk memenuhi standar internasional, 

baik dalam kualitas SDM, metodologi yang digunakan, dan produk 

penelitiannya.  

Dalam memenuhi aspek sumber daya manusia, Puslitbangwas melakukan 

penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian SDM yang 

mampu menerapkan standard  operating  procedure (SOP) yang berlaku 

dan memperhatikan standar audit dari Asosiasi Auditor Internal Pemerintah 

Indonesia (AAIPI) atau Institute Internal Auditor (IIA). Peningkatan 

kompetensi pegawai juga dilakukan melalui penelitian dan pengembangan 

terkait metode pengawasan BPKP dalam memberikan jasa assurance, 
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consulting, evaluasi  dan  peningkatan  efektivitas  pengelolaan  risiko, 

pengendalian  dan  proses  governance. 

Dalam meningkatkan aspek organisasi dan kewenangan BPKP dalam 

melakukan pengawasan, Puslitbangwas melakukan penelitian dan 

pengembangan yang terkait dengan  pengendalian  intern, pengawasan 

lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan presiden 

lainnya. Terkait dengan kapabilitas organisasi, penelitian dan pengembang 

an diarahkan untuk peningkatan kompetensi dalam  berbagai  bidang  terkait  

sehingga meningkatkan  kemampuan  dalam  mengidentifikasi  masalah  

dan  solusinya  serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar 

baru di bidang pengawasan.  

Dalam upaya memenuhi aspek produk, Puslitbangwas menghasilkan output 

yang dapat meningkatkan daya ungkit (leverage) rekomendasi hasil 

pengawasan. Oleh karena itu, sebagian dari fokus penelitian dan 

pengembangan diarahkan untuk menghasilkan metode pengawasan dalam 

menghasilkan rekomendasi strategis dari kegiatan assurance dan 

consulting. Dengan hasil penelitian dan pengembangan itu diharapkan 

rekomendasi dari kegiatan assurance dan consulting mempunyai  daya  

ungkit  (leverage)  yang cukup  signifikan  dalam  meningkatkan  kinerja  

pemerintahan  dan  program pembangunan. 

Puslitbangwas dalam menghasilkan penelitian dan pengembangan yang 

mendukung BPKP berkelas dunia juga meningkatkan kemampuan dan 

keahlian SDM-nya, metodologi yang digunakan serta produknya. Usaha itu 

ditempuh di antaranya dengan Puslitbangwas menjadi anggota Asosiasi 

Peneliti Sektor Publik sejak tahun 2010 dan telah berperan aktif dalam 

kegiatan asosiasi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. 

Kegiatan asosiasi tersebut menjadi ajang bagi auditor yang bertugas 

sebagai peneliti mengembangkan kemampuan dan keahliannya di bidang 

penelitian dan pengembangan. Di samping itu SDM Puslitbangwas di ikut 

sertakan dalam kegiatan workshop dan diklat terkait penelitian. 

2. Pernyataan Misi 

Misi Puslitbangwas BPKP berisi pernyataan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan oleh Puslitbangwas untuk mencapai visi Puslitbangwas BPKP.  
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Perumusan misi mengacu kepada tugas dan fungsi yang telah diberikan 

kepada Puslitbangwas serta visi Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 – 2019. 

Tiga misi Puslitbangwas adalah sebagai berikut: 

Misi 1 Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional 

Misi 2 Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

pengembangan SPIP 

Misi 3 Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten 

Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

 

Sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, 

peran BPKP adalah menilai dan memperbaiki/meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Pengertian akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional memiliki lingkup yang luas, 

tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses 

pengelolaannya, akan tetapi yang terpenting adalah pertanggungjawaban 

kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

nasional. 

Dalam memenuhi misi 1 tersebut, Puslitbangwas, melakukan penelitian dan 

pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas 

kelembagaan. Untuk itu Puslitbangwas BPKP melakukan kajian kebijakan dan 

prosedur pengawasan intern pemerintah serta pengembangan pedoman 

umum pengawasan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 

MISI 1 

Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

dan Pembangunan Nasional 
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Berkaitan dengan metode kerja dan sistem pengawasan intern, Puslitbangwas 

melakukan kajian dan pengembangan berkaitan dengan metode pengawasan 

yang tepat guna dan tepat sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Metode kerja yang perlu dikaji 

dan dikembangkan lebih spesifik/khusus berkaitan dengan pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan-kegiatan yang bersifat 

lintas sektoral dan makro nasional, serta berkaitan dengan penugasan-

penugasan khusus dari Presiden yang biasanya dituntut cepat dan tepat 

sasaran. 

Puslitbangwas BPKP melakukan pengembangan berkaitan dengan pola 

hubungan BPKP dengan APIP lainnya, karena dengan peran dan posisi saat 

ini sebagai Auditor Presiden, BPKP belum memiliki pola hubungan, kerja sama, 

dan sinergi pengawasan, baik dengan APIP lainnya, maupun dengan BPK RI, 

serta jajaran manajemen Instansi Pemerintah, khususnya terkait dengan 

terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP).  Hal ini memerlukan pengembangan dan peningkatan 

kualitas sistem pengawasan secara nasional. 

 

Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah,  BPKP selain berkewajiban menyelenggarakan SPIP, juga 

ditugasi sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Berkaitan dengan tugas dan 

peran ini, Puslitbangwas BPKP melaksanakan pengembangan SPIP yang 

terkait dengan tugas penyelenggaraan SPIP oleh instansi serta tugas 

pembinaan SPIP oleh BPKP. Banyak konsep SPIP yang memerlukan 

penjabaran lebih lanjut terkait penerapannya, misalnya berkaitan dengan sub 

unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penilaian sendiri, dan metode 

penilaian pengendalian tingkat entitas setiap instansi. Di samping itu, perlu 

dikembangkan metode/cara yang lebih efektif untuk melakukan pembinaan 

serta pedoman-pedoman umum untuk dapat melaksanakan pembinaan SPIP. 

MISI 2 

Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Pengembangan SPIP 
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Untuk mendukung peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten, Puslitbangwas BPKP melakukan penelitian 

dan pengembangan yang mendukung peningkatan standar audit intern 

pemerintah serta bahan pedoman penerapan yang sesuai dengan kebutuhan 

BPKP maupun APIP lainnya. Selain itu, penelitian dan pengembangan guna 

mendukung pengembangan aturan perilaku profesi auditor intern pemerintah 

dan praktik penerapannya, serta program penjaminan kualitas pekerjaan 

auditor intern. 

Untuk dapat mewujudkan misi-misi nya tersebut, Puslitbangwas BPKP harus 

didukung dengan sumber daya (SDM, sarana, prasarana dan pendanaan) 

yang cukup memadai. Dalam hal ini, Puslitbangwas BPKP sebagai institusi 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, 

harus terus-menerus meningkatkan kompetensi SDM-nya, agar dapat 

menguasai berbagai metodologi penelitian dan pengembangan di bidang 

pengawasan serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan 

obyek litbangnya. Selain itu, SDM Puslitbangwas BPKP harus memiliki 

integritas yang tinggi, dan senantiasa bersikap independen, obyektif, serta 

berorientasi pada penciptaan hal-hal baru (inovatif) yang dapat memberikan 

nilai tambah bagi kepentingan mitra kerja dan pengguna hasil. Kompetensi 

SDM tersebut perlu didukung dengan lingkungan kerja yang baik, sarana dan 

prasarana, serta dana yang memadai. 

Konsekuensi dari mandat dan peran baru yang diemban BPKP, Puslitbangwas 

harus mampu menciptakan lingkungan dan kultur peneliti yang senang dan 

tertantang untuk membuat terobosan baru, dengan memanfaatkan teori atau 

ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Dengan demikian, hasilnya adalah  

produk baru berupa metode pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran, 

khususnya terkait dengan bidang pengawasan atas akuntabilitas keuangan 

negara dan SPIP, serta hal lainnya yang terkait. 

MISI  3 

Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 
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3. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima 

tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan 

permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan 

melaksanakan misi Puslitbangwas BPKP. Tujuan Puslitbangwas BPKP sesuai 

dengan misi yang telah ditetapkan adalah: 

a. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

nasional. 

b. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 

pengembangan SPIP. 

c. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 

kapabilitas pengawasan intern yang profesioanl dan kompeten. 

Tujuan Strategis dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran strategis yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran capaian  tujuan.   

Sasaran Puslitbangwas merupakan bagian integral dari proses perencanaan 

strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka 

menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian 

dan pemantauan kinerja organisasi.  Sasaran strategis Puslitbangwas BPKP 

Tahun 2018 dijabarkan dalam Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 
Sasaran Puslitbangwas BPKP 2018 

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 
nasional. 

Sasaran Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 
nasional (81%) 

Tujuan 2: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
pengembangan SPIP. 

Sasaran Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan 
yang mendukung pengembangan SPIP (81%) 

Tujuan 3: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 
kompeten. 

Sasaran Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan 
kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten (81%) 

Sumber: Rencana Strategis Puslitbangwas Tahun 2015-2019 
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4. Indikator Kinerja Utama  

Indikator kinerja utama (IKU) Puslitbangwas BPKP yang ditetapkan dalam 

Renstra BPKP adalah ”perspektif manfaat bagi stakeholders,”  yang 

merupakan tugas dan fungsi utama Puslitbangwas dalam mendukung peran 

pengawasan BPKP guna meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, 

pengembangan SPIP dan mendukung kapabilitas pengawasan intern 

pemerintah yang profesional dan kompeten.  

Indikator kinerja ditetapkan untuk melihat capaian kinerja Puslitbangwas dalam 

melaksanakan program dan kegiatan utama yang ditetapkan dalam Renstra 

BPKP.  Indikator kinerja utama Puslitbangwas disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama Puslitbangwas 

Indikator Kinerja Utama 

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 
nasional. 

Sasaran 1: Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional (81%) 

IKU1 : Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 
nasional 
  

Tujuan 2: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
pengembangan SPIP  

Sasaran 2:    Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 
mendukung pengembangan SPIP (81%) 

   IKU2: Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengem 
bangan SPIP 

 
Tujuan 3: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 

kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 
kompeten. 

Sasaran 3: Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan kapabilitas 
aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 
kompeten (81%) 

IKU3: Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengem 
bangan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten 

 
            Sumber: Renstra Puslitbangwas Tahun 2015-2019 

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat diukur 

secara jelas dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Puslitbangwas 

dalam melakukan pengukuran pemanfaatan atas hasil penelitian dan 

pengembangan mengacu pada hasil pengkajian Puslitbangwas BPKP Nomor 
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LHT-200/LB/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan terakhir revisi dengan Nota Dinas 

Kepala Puslitbangwas Nomor  ND-36/LB/3/ 2017 tanggal 13 Januari 2017. 

Perhitungan persentase pemanfaatan hasil litbang dipaparkan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3  
Perhitungan Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP 

No 

Initial outcome (33%) Intermediate Outcome (33%) End Outcome (34%) 

Indikator 
Nilai 

(%) 
Indikator 

Nilai 

(%) 
Indikator 

Nilai 

(%) 

A. Pengguna Utama (80%) 

1. Penyampaian 

laporan hasil litbang 

kepada pengguna 

utama 

26,40 Salah satu dari 

indikator berikut: 

1. Permintaan dari 

pengguna utama 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

untuk melakukan 

expose atas suatu 

hasil litbang. 

2. Permintaan dari 

pengguna utama 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

untuk melakukan 

sosialisasi atas 

suatu hasil litbang. 

26,40 Pengguna utama 

menggunakan 

hasil litbang 

sebagai (salah 

satu dari indikator 

berikut) : 

- dasar 

pengambilan 

keputusan 

- dasar 

pengambilan 

kebijakan  

- bahan rapim 

- bahan diklat 

- bahan rapat 

teknis 

27,20 

B. Pengguna Lainnya (20%) 

1. Penyampaian 

laporan hasil litbang 

kepada pengguna 

lainnya  

1,65 salah satu dari 

indikator berikut : 

1. Permintaan dari 

pengguna lainnya 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

untuk melakukan 

sosialiasi atas 

suatu hasil litbang; 

2. Permintaan dari 

pengguna lainnya 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

terhadap suatu 

laporan hasil 

litbang secara 

lengkap; 

3. Hasil litbang 

digunakan oleh 

pengguna lainnya 

sebagai referensi 

dalam suatu 

penulisan atau 

6,60 Pengguna lainnya 

menggunakan 

hasil litbang 

sebagai (salah 

satu dari indikator 

berikut) : 

- dasar 

pengambilan 

keputusan 

- dasar 

pengambilan 

kebijakan 

- bahan 

pembahasan di 

tingkat rapat 

teknis 

- bahan diklat 

- bahan rapat 

6,80 

2. Penyajian 

isi/ringkasan/ 

abstraksi hasil 

litbang dalam media 

cetak atau 

elektronik, di 

lingkungan internal 

atau eksternal  

1,65  

3. Penyajian hasil 

litbang dalam 

workshop, seminar, 

atau konferensi   

1,65  

4.  Penyebaran 

informasi hasil 

litbang melalui 

buletin atau leaflet  

1,65 
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No 

Initial outcome (33%) Intermediate Outcome (33%) End Outcome (34%) 

Indikator 
Nilai 

(%) 
Indikator 

Nilai 

(%) 
Indikator 

Nilai 

(%) 

karya ilmiah, 

penugasan, 

menambah 

pengetahuan. 

Jumlah seluruh outcome (initial + intermediate + end) 100,00 

Sumber: Pedoman Penilaian Tingkat Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP (Puslitbangwas 2011, revisi) 

Berdasarkan hasil kajian tentang Indikator dan Metode Pengukuran 

Pemanfaatan Atas Hasil Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangwas; 

2008), dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Penilaian Tingkat 

Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP (Puslitbangwas; 2011), 

outcome untuk setiap hasil litbangwas terdiri dari initial outcomes, intermediate 

outcomes, dan long-term (ultimate/end) outcomes. Pengguna hasil litbangwas 

dibedakan menjadi dua kelompok yakni Pengguna Utama dan Pengguna 

Lainnya.  Pengguna utama diberi bobot sebesar 80% dan pengguna lainnya 

diberi bobot sebesar 20%. Secara individual, tiap jenis outcome diberi bobot 

sebesar 33%, sehingga bobot initial outcome adalah sebesar 33%, bobot 

kumulatif intermediate outcome adalah sebesar 66%, sedangkan bobot 

kumulatif end outcome adalah sebesar 100%. 

5. Program dan Kegiatan 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan, Puslitbangwas BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan dengan program-program BPKP. Program merupakan instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Puslitbangwas BPKP untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta memperoleh 

alokasi anggaran. 

Berdasarkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, terdapat 

dua jenis program, yaitu program teknis dan generik. Program teknis 

merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada 

kelompok masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik 

merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung 

pelayanan (internal) aparatur dan/atau administrasi pemerintahan. 

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh 

Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: 
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Program Teknis 

a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Program Generik 

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

BPKP. 

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara – BPKP. 

Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam program ”Dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, program ini 

termasuk program generik yang bersifat pelayanan internal, dalam hal ini untuk 

mendukung pelayanan aparatur BPKP. Kegiatan Puslitbangwas BPKP selain 

mengacu pada restrukturisasi program di atas, juga  mengacu pada dua 

program dalam RKA-KL Tahun 2018,  yaitu: Program Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP, Program Fasilitas Dukungan 

Manajemen BPKP, dan Program Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. 

Kegiatan Puslitbangwas BPKP  termasuk dalam kegiatan generik berupa 

”Penelitian dan pengembangan pengawasan”, yang menghasilkan output 

berupa ”hasil penelitian dan pengembangan” dan outcome berupa 

”termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan”. Kegiatan penelitian 

dan pengembangan untuk mencapai sasaran tersebut di atas telah dijabarkan 

ke dalam beberapa kegiatan pokok kelitbangan sebagaimana dipaparkan pada 

tabel 2.4. 

Tabel 2.4 
Penjabaran Program dan Kegiatan Puslitbangwas 

Tahun 2018 

No Program Kegiatan 

1. Program Peningkatan Hasil Litbang 

yang mendukung peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dan pembangunan nasional. 

Penelitian terkait peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 

2. Program Peningkatan Hasil Litbang 

yang Mendukung SPIP 

Penelitian terkait Peningkatan Hasil Litbang 

yang Mendukung Pengembangan SPIP. 

3. Program Peningkatan Hasil Litbang 

yang Mendukung Kapabilitas APIP 

Penelitian terkait Peningkatan Hasil Litbang 

yang Mendukung Peningkatan Kapabilitas 

APIP. 
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Penjelasan dari kegiatan yang merupakan penjabaran program dimaksud 

adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

Kegiatan litbangwas ini berkaitan dengan metode dan sistem pengawasan 

intern yang tepat guna dan tepat sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, khususnya mengenai 

pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan atas kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral dan makro nasional, serta berkaitan dengan 

penugasan-penugasan khusus dari Presiden. Dalam hal ini, Puslitbangwas 

antara lain sedang melakukan pengembangan berkaitan dengan indikator 

pengukuran dan tools pengawasan/penilaiannya. 

b. Penelitian terkait Peningkatan Hasil Litbang yang Mendukung 

pengembangan SPIP. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP 

berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah daerah dan tugas pembinaan SPIP oleh BPKP dalam rangka 

mencapai maturitas SPIP sesuai target dalam RPJMN. Pengembangan di 

sini berkaitan dengan konsep maupun praktik penerapan SPIP yaitu 

lingkungan pengendalian, manajemen risiko, penilaian sendiri, metode 

penilaian pengendalian, maupun  metode  pembinaan SPIP.  

c. Penelitian terkait Peningkatan Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan 

Kapabilitas APIP. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan 

kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 

APIP sesuai target dalam RPJMN. Kegiatan  penelitian dan pengembangan 

ini diarahkan juga untuk memberikan hasil litbang yang mendukung APIP 

agar dapat berperan sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 yaitu: 
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1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Instansi Pemer intah (assurance activities);  

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 

(anticorruption activities); dan  

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).  

Selain program utama tersebut di atas, penjabaran Program Generik di 

Puslitbangwas juga berupa program dukungan, yaitu: Perencanaan, 

Monitoring dan Evaluasi Hasil Litbang, Pembinaan dan Koordinasi 

Kelitbangan, serta Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, yang  

didukung dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Kegiatan pembinaan dan koordinasi kelitbangan pada unit kerja di 

lingkungan BPKP. 

2) Kegiatan evaluasi proses kelitbangan dan evaluai proyek perubahan 

(proper) peserta diklat kepemimpinan. 

3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil litbangwas. 

4) Kegiatan layanan kepegawaian berupa Peningkatan Kualitas SDM 

Puslitbangwas seperti pelaksanaan workshop, diklat, PPM, dan 

seminar.  

5) Kegiatan layanan keuangan dan kegiatan layanan sarana dan 

prasarana. 

B. Perjanjian Kinerja 2018 

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja (Tapkin) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujud 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang 

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada 

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk 

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 
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sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup 

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang 

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta 

target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan 

dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap 

sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.  

Dokumen Renstra 2015 – 2019 telah menjabarkan target capaian output atas 

pelaksanaan program/kegiatan setiap tahun.  Namun, berjalannya waktu telah 

dilakukan evaluasi atas SAKIP Puslitbangwas oleh Inspektorat BPKP yang 

merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian target kinerja output  dari 

lampiran Renstra karena ketersediaan sumber daya (SDM dan dana).  Sebagai 

bentuk tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Kepala Puslitbangwas 

melakukan revisi lampiran renstra dengan Surat Kapuslitbangwas Nomor                       

S- 929/LB/1/2018 tanggal 1 November 2018. 

Penjabaran rencana strategis ke dalam penetapan kinerja tahunan yang diukur 

keberhasilan sasaran strategisnya dalam capaian output dari kegiatan 

Puslitbangwas, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 
Rencana Kinerja Tahunan 

Tahun 2015 – 2019 

Sasaran 
Uraian Indikator 

Kinerja 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Hasil Riset & 
Pengembangan 

Laporan hasil 
litbang   

10 Lap 10 Lap 4 Lap 6 Lap 6 Lap 

Laporan hasil 
pemanfaatan  

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 

Pembinaan dan 
Koordinasi 
Kelitbangan 

Laporan hasil 
pembinaan  

1 Lap 1 Lap 1 Lap 7 Lap 7 Lap 
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Sasaran 
Uraian Indikator 

Kinerja 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pengembangan 
kapasitas SDM 

Jumlah pegawai 
yang mengikuti 
pengembangan 
kompetensi di 
Luar Negeri   

3 orang 3 
orang 

-- 3 orang 3 orang 

Jumlah pegawai 
yang mengikuti 
pengembangan 
kompetensi di 
Dalam Negeri  

5 orang 5 
orang 

60 
orang 

60  
orang 

60 
orang 

Sumber : Renstra Puslitbangwas Tahun 2015 – 2019(revisi-1) 

Usulan rencana kerja dan anggaran (RKA) Puslitbangwas tahun 2018 telah 

mengacu pada Renstra Puslitbangwas tahun 2015 – 2019. Faktor keterbatasan 

sumber dana sehingga dilakukan penyesuaian target output dalam perencanaan 

kinerja tahun 2018. Pembandingan target kinerja output dalam RKA dengan 

Perkin Puslitbangwas tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6.   

Tabel 2.6 
Perbandingan Renstra Tahun 2018 dengan RKA/Tapkin 2018 

Uraian Indikator Kinerja 
Renstra 

2018 
RKA 2018/ 

TAPKIN 2018 

Laporan hasil litbangwas  6 Laporan 6 Laporan 

Laporan hasil pemanfaatan  2 laporan 2 laporan 

Laporan hasil pembinaan  7 laporan 7 laporan 

Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan 
kompetensi di Luar Negeri  

3 orang 0 orang 

Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan 
kompetensi di Dalam Negeri  

5 orang 60 orang 

   Sumber: RKA 2018 dan Renja Tahun 2018 

Target output litbangwas dalam RKA tahun 2018 telah ditetapkan menjadi 

perjanjian kinerja antara Kepala BPKP dengan Kepala Puslitbangwas yang 

dituangkan dalam dokumen dengan Nomor PRJ-51/LB/2018 tanggal 19 Januari 

2018.  Dalam dokumen tersebut juga telah ditetapkan target outcome yang 

merupakan indikator sasaran program yaitu prosentase pemanfaatan hasil 

litbangwas sebesar 81%. Untuk merealisasikan capaian Tapkin tersebut telah 

dilakukan penjabaran Tapkin  dari pejabat eselon II sampai tingkat pejabat eselon 

IV, dengan rincian pada tabel 2.7  
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Tabel 2.7 
Penjabaran Tapkin Puslitbangwas Tahun 2018  

Uraian Indikator 
Kinerja 

Tapkin 
Eselon II 

Tapkin 
Eselon III 

Tapkin Eselon IV 

Laporan hasil litbang  6 Lap Bidang PK 
4 Lap 

 Subbid Program 3 Lap 

 Subbid Kerja Sama 1 Lap  

  Bidang PE 
2 Lap 

 Subbid Pemanfaatan 1 Lap 

 Subbid Evaluasi 1 Lap  

Laporan hasil 
pemanfaatan  

2 Lap Bidang PE   
2 Lap 

 Subbid Pemanfaatan 1 Lap 

 Subbid Evaluasi 1 Lap 

Laporan hasil 
pembinaan  

7 Lap Bidang PK  
7 Lap 

 Subbid Kerjasama 7 Lap 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti 
pengembangan 
kompetensi di dalam 
negeri  

60 orang Bagian Tata 
Usaha 
 

 Subbag Keuangan dan 
Kepegawaian  

Kegiatan pendukung Litbangwas Bagian Tata 
Usaha 

 Subbag Umum 

Sumber: Perkin Puslitbangwas Tahun 2018 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

  

A. Capaian Kinerja Organisasi  

Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian 

keberhasilan manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen 

berbasis kinerja.  Capaian kinerja organisasi menjadi perhatian bagi stakeholder 

dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan 

kepada manajemen. Manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan 

berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hasil penilaian kinerja tidak lepas dari alat ukur yang digunakan. Pengukuran 

kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan 

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya 

dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja 

yang terjadi (performance result) dengan kinerja yang diharapkan (performance 

plan). Pembandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang 

kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan 

ditetapkan strategi untuk meningkatan kinerja di masa datang (performance 

improvement).  

Capaian kinerja organisasi tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/ 

program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

Dalam mengukur kinerja program tersebut indikator yang dipakai adalah indikator 

absolut. Capaian absolut itu sendiri dideduksikan dari hubungan sebab-akibat 

antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran 

tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan 

suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input dan 

indikator kinerja output. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program 

umumnya dihasilkan dari capaian output kegiatan yang dianggap sebagai 

penggerak kinerja terdekat. 

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi, pengukuran capaian kinerja yang 

absolut dan terfokus pada satu atribut dianggap lebih terbebas dari distorsi 
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aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian 

kinerja dapat melebihi 100%. Keberhasilan capaian kinerja diukur dengan dua 

indikator, yaitu keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) 

berupa outcome dari pemanfaatan hasil litbang sejak tahun 2015, dan 

keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran (output).   

1. Sasaran Program 

Selama tahun 2018, dalam rangka mencapai kinerja organisasi, Puslitbangwas 

BPKP telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan1 untuk mendukung 

IKU Puslitbangwas, yaitu 

a. Program peningkatan hasil litbang yang mendukung peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 

 Sasaran program adalah termanfaatkannya hasil penelitian dan 

pengembangan untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dan pembangunan nasional dengan target 81%. 

 Target 2 kegiatan utama. 

b. Program Peningkatan hasil litbang yang mendukung SPIP. 

 Sasaran program adalah termanfaatkannya hasil penelitian dan 

pengembangan untuk pengembangan SPIP dengan target 81%. 

 Target 3 kegiatan utama. 

c. Program Peningkatan hasil litbang yang mendukung kapabilitas APIP. 

 Sasaran program adalah termanfaatkannya hasil litbang untuk 

peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional 

dan kompeten dengan target 81%. 

 Target 1 kegiatan utama. 

d. Kegiatan evaluasi dan pemanfaatan hasil litbang sebanyak 2 kegiatan, 

dengan prosentase pemanfaatan hasil litbang sebesar 81%. 

e. Kegiatan koordinasi dan kerjasama sebanyak 7 kegiatan. 

f. Pengembangan kapasitas sumber daya sebanyak 60 orang. 

Dengan demikian capaian kinerja Puslitbangwas tahun 2018 diukur berdasarkan 

capaian kinerja outcome atas enam program/kegiatan utama. 

  

                                                 
1 Perjanjian Kinerja Tahunan dan Triwulanan Puslitbangwas tahun 2018 (revisi) Nomor: PRJ-915/LB/2018 tanggal 30 

Oktober 2018 
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2. Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Program 

Sasaran program dan kegiatan tersebut di atas, mempunyai target kinerja 

sebanyak enam laporan hasil penelitian (Lap) yang merupakan IKU 

Puslitbangwas, dua laporan pemanfaatan hasil litbang, satu laporan 

pembinaan dan koordinasi litbang, serta pengembangan kapasitas sumber 

daya manusia di dalam negeri sebanyak 60 orang. Puslitbangwas juga telah 

menetapkan penelitian/pengembangan tambahan sebanyak tujuh topik, guna 

mendukung pencapaian IKU Puslitbangwas dengan mengoptimalkan 

anggaran dan sumber daya yang ada, sehingga jumlah penelitian/ 

pengembangan sebanyak 13 topik2. 

Pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) tercermin dari tujuan dan 

sasaran strategis yang hendak dicapai. Capaian indikator kinerja utama 

disajikan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 
Capaian Indikator Kinerja Utama  

Tahun 2018 dan Tahun 2017 

N
o 

Indikator  
Satua

n 
Target 
2018 

Realisasi Capaian IKU 

2018 2017 2018 2017 

1 

Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan pengawasan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan 
nasional 

Persen 
(%) 

81 83,92 82,06 103,6 102,58 

2 
Pemanfaatan hasil litbang untuk 
pengembangan SPIP 

Persen 
(%) 

81 83,94 86,08 103,63 107,58 

3 

Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kapabilitas 
pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten 

Persen 
(%) 

81 90,21 80,65 111,37 100,81 

Total capaian Kinerja Utama   81 86,02 82,93 106,2 103,66 

*) Perhitungan secara rinci pada lampiran 2 

Pada tabel 3.1 terlihat realisasi sasaran kinerja outcome tahun 2018  sebesar 

86,02%, melampui target dengan capaian 106,20% sehingga masuk dalam 

kategori “Memuaskan”. Realisasi IKU itu naik sebesar 3,09% dari realisasi 

tahun 2017. Kenaikan tersebut mempengaruhi pula capaian kinerja outcome, 

sehingga naik sebesar 2,54% dari tahun 2017. 

                                                 
2 Surat Keputusan Kapuslitbangwas Nomor Kep-81/LB/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan revisi atas lampiran 

SK tersebut dari Kapuslitbangwas Nomor S-929/LB/1/2018 tanggal 1 November 2018 
 



LAPKIN PUSLITBANGWAS 2018 28 

 

Realisasi IKU sebesar 86,02% dan Capaian IKU sebesar 106,20% tersebut di 

atas menyerap: 

 Dana Rp1.680.416.336 atau 99,06% dari Rp1.696.367.000,00 (anggaran 

2018). 

 SDM sebanyak 4935 OH atau 129,31% dari rencana 3816,34 OH.  

Secara rinci biaya dan OH per kegiatan pada lampiran 3. 

Dari sisi penggunaan dana dan SDM (OH), IKU sudah dicapai secara efisien.  

Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 106,20% lebih tinggi dibandingkan 

dengan capaian penggunaan dana sebesar 49,98% namun lebih rendah 

dibandingkan capaian penggunaan SDM OH sebesar 129,31%. 

Keberhasilan kinerja outcome tahun 2018 didukung dengan capaian sasaran 

kinerja output dari kegiatan litbang sesuai dengan Tapkin 2018 seperti  

disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 
Capaian Sasaran Kinerja Output tahun 2018 dan 2017 

 

No 
Nama 

Program/Kegiatan  

Target/ Realisasi 
Output 

Capaian Output 2018 (%) 
Rencana 

Renja 
2018 

Perkin 
2018 

2018 2017 
Renja 
2018 

Perkin 
2018 

Realisasi 
2017 

1. 

Penelitian dan Pengembangan Pengawasan    

a.     Riset dan 

Pengembangan  
6 6 6 4 100 100 150 

b.    Pemanfaatan Hasil 

Litbang 
2 2 2 2 100 100 100 

2. 
Pembinaan dan 
Koordinasi Kelitbangan 

7 7 7 1 100 100 100 

3. 

Perencanaan, Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya    

a.  Pengembangan 

Kompetensi SDM di 
Luar Negeri 

0 0 0 0 0 0 0 

b.  Pengembangan 

Kompetensi SDM di 
Dalam Negeri 

60 60 165 62 275 275 266,13 

  Jumlah 75 75 180 69 240 240 260,87 

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Puslitbangwas 2018 

Tabel 3.2 menggambarkan adanya kenaikan target kinerja kegiatan tahun 

2018 dibandingkan dengan tahun 2017.  Hal ini disebabkan adanya kebijakan 

pemerintah yang lebih memprioritaskan program strategis nasional. 

Puslitbangwas dapat merealisasikan kegiatan penelitian sebanyak 6 topik 

utama dan 7 pendukung. Capaian kinerja program/kegiatan Puslitbangwas 

BPKP tahun 2018 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Kinerja Program Utama 

Program/kegiatan utama litbang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

meningkatkan hasil litbang yang mendukung peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, pengembangan SPIP, 

dan peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten. 

(1) Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Akuntabilitas Penge- 

lolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional (IKU 01 BPKP). 

Tujuan tersebut di atas dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis dan 

diakomodasi oleh kegiatan litbang dalam rangka peningkatan akunta- 

bilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Realisasi 

dan capaian kinerja outcome atas kegiatan itu dipaparkan di Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Outcome  
Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional 

Indikator Hasil Program 

S
a 
tu 
a
n 

Perkin 
2018  

Realisasi  
Capaian 
Indikator 
Outcome  

2018 2017 2018 2017 

Pemanfaatan hasil litbang 
untuk peningkatan akunta- 
bilitas pengelolaan keuang 
an dan pembangunan 
nasional 

% 81,00 83,92 82,06 103,60 102,58 

Sumber: Penghitungan Capaian Kinerja Outcome 

Dari tabel 3.3 tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil 

litbangwas tahun 2018 yang berkaitan dengan “Peningkatan Akunta- 

bilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” telah 

melampui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa topik hasil 

litbangwas yang terkait dengan hal tersebut sepenuhnya telah 

dimanfaatkan oleh pengguna.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional 

dituangkan dalam 2 topik kegiatan litbangwas yaitu: 
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(a) Pengembangan Lanjutan Pengukuran Indeks Akuntabilitas 

Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (Penyusunan 

Overview Instrumen Indeks AP3N sebagai bahan TOR). 

(b) Pengawasan Berbasis Partisipasi Masyarakat. 

 
Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional juga 

didukung dengan adanya satu topik pendukung yaitu Kajian Metodologi 

Pengawasan Cepat oleh BPKP. 

Kegiatan a dan b merupakan target tapkin 2018 yang telah selesai 

dilakukan dengan realiasai output mencapai 100%.  Kedua kajian utama 

dan pendukung ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.119,00 OH  

atau 147,43% dari rencana sebanyak 759,00 OH, sedangkan dana 

yang digunakan sebesar Rp365.638.931,76 atau 99,37% dari anggaran 

sebesar Rp367.946.717,18. 

(2) Hasil-hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan SPIP (IKU 02 

BPKP). 

Tujuan tersebut di atas dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis dan 

diakomodasi oleh kegiatan litbang dalam rangka pengembangan SPIP, 

dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung  
Pengembangan SPIP 

Indikator Hasil Program 
Sa 
tu 
an 

Perkin 
2018  

Realisasi  
Capaian 
Indikator 
Outcome  

2018 2017 2018 2017 

Pemanfaatan hasil litbang 
untuk pengembangan 
SPIP 

 % 81,00 83,94 86,08 103,63 107,58 

Sumber: Penghitungan Capaian Kinerja Outcome 

 

Dari tabel 3.4 tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil litbang 

yang berkaitan dengan “Pengembangan SPIP” telah melampaui target 

dari Tapkin 2018. Hal ini menunjukkan bahwa topik hasil litbang yang 
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terkait dengan hal tersebut telah sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

pengguna. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan SPIP 

dituangkan dalam 3 topik kegiatan litbangwas yaitu: 

(a) Kajian Pedoman Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa. 

(b) Kajian Pengembangan Lanjutan Manajemen Sektor Publik. 

(c) Penerapan CACM pada Pemerintah Daerah. 

Ketiga penelitian/pengembangan tersebut juga didukung dengan 

adanya penelitian pendukung yang terdiri dari 3 topik kegiatan 

litbangwas yaitu: 

1. Penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembinaan, Koordinasi dan 

Pelaksanaan/Pengkajian di Lingkungan BPKP. 

2. Penyusunan Standar Biaya Keluaran Penelitian Puslitbangwas 

BPKP. 

3. Kajian Pengendalian atas Pimpinan Puncak (Top Leader) dalam 

rangka Mendukung Pemberantasan Korupsi. 

Ketiga poin a, b, dan c pada kegiatan penelitian/pengembangan itu 

merupakan target tapkin 2018 dengan capaian output 100%. Kajian ini 

menggunakan tenaga SDM sebanyak 2.299,00 OH atau 136,98% dari 

rencana 1.678,34 OH, dengan dana sebesar Rp854.781.614,34 atau 

99,28% dari anggaran sebesar Rp860.951.548,46. 

(3) Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten 

(IKU 03 BPKP). 

Tujuan ini diakomodasi oleh kegiatan litbang dalam rangka peningkatan 

kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompe- 

ten, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung  
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah 

yang Profesional dan Kompeten 

Indikator Hasil Program 

S
a 
tu
a
n 

Perkin 
2018  

Realisasi  
Capaian 
Indikator 
Outcome  

2018 2017 2018 2017 

Pemanfaatan hasil litbang 
untuk peningkatan 
kapabilitas pengawasan 
intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten 

 
% 

81,00 90,21 80,65 111,37 100,81 

Sumber: Penghitungan Capaian Kinerja Outcome 

 

Dari tabel 3.5 tampak bahwa realisasi outcome pemanfaatan hasil 

litbang yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas APIP telah 

melampui Tapkin 2018, yang menunjukkan hasil litbang telah 

dimanfaatkan optimal oleh pengguna. Terjadi kenaikan capaian 

outcome tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar 10,56%.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk untuk meningkatkan 

kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 

kompeten sebanyak satu topik yaitu Kajian Relevansi Tingkat Maturitas 

SPIP dan Kapabilitas APIP dengan Kasus Korupsi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan utama tersebut didukung oleh 

3 topik penelitian pendukung yang terdiri atas: 

a. Penyusunan Bahan Pedoman Survei Kepuasan Layanan BPKP; 

b. Penyusunan Pedoman Analisis Dalam Penelitian Kualitatif; 

c. Penyusunan Pedoman Pengembangan di Puslitbangwas. 

Kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.517,00 OH atau     

110,01% dari rencana sebanyak 1.379,00 OH, sedangkan dana yang 

digunakan sebesar Rp459.995.789,90 atau 98,04% dari anggaran 

sebesar Rp467.468.734,46. 
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b. Kinerja Program Pendukung 

Kegiatan pendukung litbang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan 

program dan kegiatan utama litbang. Adapun kegiatan pendukung 

dimaksud, yaitu: kegiatan penelitian/pengkajian pendukung, kegiatan 

pemanfaatan hasil litbang, kegiatan evaluasi kelitbangan, kegiatan 

pembinaan kelitbangan dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.   

(1) Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Litbang 

Proses berikutnya setelah kegiatan penelitian dilaksanakan adalah 

menjadikan output hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh pengguna. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian outcome yang 

menjadi kinerja utama Puslitbangwas.  Selama tahun 2018 terdapat   

dua kegiatan yang telah terlaksana, dengan menggunakan anggaran 

yang terealisasi sebesar Rp70.419.700,00 atau 100,00% dari rencana 

Rp73.560.000,00. Penggunaan sumber daya manusia sebanyak 66,00 

OH terealisasi  100% sesuai dengan yang direncanakan. Perhitungan 

rinci pada lampiran 5. 

Satu diantara kegiatan sosialisasi adalah seminar hasil litbang. 

Kegiatan seminar dilaksanakan untuk mendukung diseminasi hasil 

litbang kepada pengguna. Seminar dilaksanakan pada tanggal                         

27 September 2018 yang terlaksana atas kerja sama Puslitbangwas 

BPKP dengan berbagai unit kerja di lingkungan BPKP Pusat. Hasil 

penelitian yang diseminarkan terdiri dari: 

1. Transparansi Barang dan Jasa Pemerintah dan  

2. Peran SPIP dan APIP dalam Pencegahan Korupsi. 

(2) Kegiatan Evaluasi Kelitbangan 

Proses akhir dari kegiatan kelitbangan adalah melakukan evaluasi 

mandiri untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan yang masih 

perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi menjadi umpan balik untuk perbaikan 

perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan litbangwas 

termasuk melakukan perbaikan proses bisnis yang sesuai dengan 

perkembangan kelitbangan. Kegiatan utama evaluasi proses 

kelitbangan ini telah menjadi target Tapkin 2018 dengan output 
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sebanyak 12 kegiatan.  Namun demikian juga telah dilakukan beberapa 

kegiatan evaluasi pendukung guna perbaikan proses bisnis kelitbangan, 

dan kegiatan evaluasi yang bersifat crash program atas dasar 

permintaan Kepala BPKP dan atau stakeholder lainnya.   

Kegiatan evaluasi litbangwas tersebut menggunakan anggaran yang 

terealisasi sebesar Rp163.691.130,00 atau 92,85% dari rencana 

Rp176.299.000,00. Penggunaan SDM sebanyak  63,00 OH atau 

100,00% sesuai dengan rencana yang dialokasikan. Perhitungan rinci 

pada lampiran 6. 

(3) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 

Selama tahun 2018, Puslitbangwas telah melakukan pembinaan dan 

koordinasi kelitbangan pada tujuh unit kerja di lingkungan BPKP.  

Kegiatan tersebut membahas mengenai pembinaan dan koordinasi 

kegiatan penelitian/pengkajian di lingkungan BPKP sesuai dengan 

Perka BPKP Nomor 5 tahun 2016 pada tanggal 23 Juni 2016 dengan 

tujuan untuk memberikan pemahaman atau panduan dalam melakukan 

kegiatan penelitian/pengkajian. 

Kegiatan pembinaan dan koordinasi tersebut melibatkan pegawai 

Pusdiklatwas/Perwakilan BPKP yang terdiri dari para pejabat struktural, 

fungsional auditor, dan fungsional lainnya. Kegiatan pembinaan 

kelitbangan tersebut menggunakan anggaran yang terealisasi sebesar 

Rp73.942.500,00 atau 100,00% dari rencana Rp75.000.000,00. 

Penggunaan SDM sebanyak  152,00 OH atau 100% dari yang 

dianggarkan. Perhitungan rinci pada lampiran 7. 

(4) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Operasional Kantor 

Tujuan pelaksanaan kegiatan pendukung ditetapkan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional kelitbangan terutama 

terkait dengan administrasi manajamen. Peningkatan kualitas SDM 

menjadi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Tapkin 

2018 bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang profesional, 

kreatif dan inovatif.  

Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai Puslitbangwas BPKP 

yang direncanakan sebanyak 60 orang pada Triwulan II tahun 2018 
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(Tapkin 2018) telah terealisasi 100% pada akhir bulan September 2018, 

dalam bentuk kegiatan workshop litbang jumlah peserta sebanyak 62 

orang pegawai, dengan topik: Transparansi Barang dan Jasa 

Pemerintah dan Peran SPIP dan APIP dalam Pencegahan Korupsi. 

 

B. Kinerja Lainnya 

Pada bagian ini diuraikan inovasi yang baru, sedang, dan terus dikembangkan di 

Puslitbangwas dan penghargaan dari instansi lain kepada Puslitbangwas BKP. 

1. Inovasi Puslitbangwas 

Sejak tahun 2015, Puslitbangwas membangun beberapa inovasi di bidang 

manajemen yang dimaksudkan untuk mendukung capaian kinerja 

Puslitbangwas. Inovasi yang dibangun dan dikembangkan di Puslitbangwas 

adalah Knowledge Management System, Library Café, Batu Safir, dan Majalah 

seputar litbang. Sampai saat ini (2018) inovasi tersebut terus dipraktikkan dan 

dikembangkan. 

a. Knowledge Management System 

Knowledge management system (KMS) adalah suatu aplikasi yang 

dirancang untuk menangkap semua informasi dalam organisasi dan 

membuatnya mudah tersedia bagi pegawai, dimana pun dan kapan pun. 

Tacit Knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam 

pikiran. Pengetahuan tersebut sulit diakses karena tidak terkodifikasi dan 

tidak mudah diungkapkan, misalnya keterampilan, ide, dan pengalaman. 

Explisit Knowledge adalah pengetahuan yang telah diartikulasikan, 

dikodifikasi, diakses, dan diucapkan dalam bentuk buku, manual, dokumen, 

video, rekaman, atau bentuk lainnya yang dapat disimpan dalam media 

penyimpanan.  

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) 

melakukan pengembangan KMS BPKP 2017-2019 dalam tiga elemen, yaitu 

manusia, proses, dan teknologi. Elemen manusia merupakan komponen 

yang paling penting karena mengelola pengetahuan tergantung pada 

kemauan manusia untuk berbagi dan menggunakan kembali pengetahuan 

(CIO Council, 2001). Pengelolaan aspek manusia antara lain dengan 



LAPKIN PUSLITBANGWAS 2018 36 

 

membangun kesadaran akan pentingnya KM, membangun kepercayaan 

untuk saling berbagi pengetahuan, membangun role model untuk KM, 

membangun sistem penghargaan dan pengakuan untuk partisipasi dalam 

KM, serta membangun dan menjaga communities of practice (CoP).  

 

Elemen proses dimulai dari identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan 

organisasi, aktivitas menangkap pengetahuan yang dibutuhkan, memilih 

pengetahuan yang akan dikelola, menyimpan pengetahuan yang telah 

dipilih, membagi pengetahuan agar dapat diakses kapan saja dan dimana 

saja oleh pegawai, menerapkan pengetahuan, serta menciptakan 

pengetahuan baru.  

Elemen teknologi meliputi identifikasi hardware dan software yang tepat, 

membangun infrastruktur teknologi, membangun intranet dalam organisasi, 

membangun portal KM dan platform pengetahuan virtual, 

mengorganisasikan dan menyimpan data pengetahuan dalam media 

elektronik, serta menyediakan akses yang memungkinkan pegawai dapat 

mengambil pengetahuan dari sumber di luar organisasi.  

b. Library Café 

Library Café merupakan sebuah penerapan konsep kafe pada 

perpustakaan yang menawarkan kenyamanan dan kegiatan menarik 

lainnya tanpa mengabaikan tujuan awalnya yaitu untuk 

menumbuhkembangkan pengetahuan. Sebelumnya, perpustakaan identik 

dengan tempat yang penuh dengan buku, sunyi, serius dan suram. 

Pendapat tersebut tidaklah salah. Jadi, tidak heran apabila tidak banyak 

orang yang mau meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Oleh karena itu, 

Library Cafe menjadi salah satu strategi untuk mendorong warga BPKP 

lebih terbuka dalam berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dan turut 

berkontribusi dalam meningkatkan kapabilitas pegawai. 

Pembaruan desain ruangan, penambahan koleksi buku, penyediaan 

minuman dan makanan ringan, serta inovasi kegiatan dan suasana 

diharapkan mampu menjadi daya tarik untuk saling berbagi informasi di 

Library Café. Diskusi internal dilaksanakan sekali seminggu sedangkan 

diskusi yang melibatkan Community of Practice (CoP) eksternal (regional, 

nasional, atau internasional) dilaksanakan sebulan sekali. 
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Library Café digagas berdasarkan kesadaran untuk meningkatkan kapasitas 

diri melalui inovasi pengelolaan pengetahuan yang mampu menggerakkan 

seseorang untuk terus mengembangkan diri dan kapabilitas yang 

dimilikinya. Mengacu kepada regulasi tentang kelembagaan KMS di BPKP, 

dalam menginisiasi Library Café, pimpinan unit kerja selaku knowledge 

coordinator memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya Sharing 

Knowledge dan membangkitkan kesadaran seluruh warga BPKP untuk 

terlibat dalam kegiatan proses berbagi pengetahuan. Pimpinan unit kerja 

dapat menginisiasi proses berbagi pengetahuan dengan mendesain layout 

Library Café sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. 

Pimpinan unit kerja harus mampu menggerakkan para pegiat Library Café 

atau duta KMS untuk melakasanakan kegiatan-kegiatan diskusi, 

mendokumentasikan, dan mendiseminasikan hasil - hasilnya. Pegiat Library 

Café atau duta KMS adalah warga BPKP yang memiliki keinginan dan 

hasrat yang kuat untuk turut berkontribusi dalam membangun pengetahuan 

di lingkungan BPKP. 

c. Batu Safir 

Menindaklanjuti hasil rapat staf Puslitbangwas BPKP tanggal 15 Januari 

2018, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas laporan hasil 

litbangwas sehingga pemanfaatan hasil litbangwas oleh pengguna hasil 

litbangwas pun diharapkan meningkat, maka diinisiasi suatu inovasi 

aktivitas dalam hal membaca dan menulis.  Membaca dan menulis sebagai 

sasana berfikir (Batu Safir) merupakan kegiatan membaca dan menulis 

sebagai pelajaran berpikir yang dapat meningkatkan kualitas hasil 

penelitian. 

d. Majalah Seputar Litbang 

Pada hakekatnya penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana suatu hal telah terjadi, berlangsung, dan berdampak pada masa 

depan. Penelitian dapat menjadi wahana inovasi yang membuka jalan 

menuju kehidupan yang lebih maju dan beradab. 

Ketersediaan informasi mengenai hasil penelitian menjadi jembatan rasa 

ingin tahu pembaca dengan pengetahuan yang tersedia. Tersebarnya 

pengetahuan menjadi kunci agar pengetahuan itu sendiri dapat memberikan 
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sebesar-besarnya manfaat. Puslitbangwas BPKP menyadari hal ini, bahwa 

berbagi pengetahuan merupakan solusinya melalui media “Seputar 

Litbang”. Media ini menyajikan tulisan-tulisan menarik berkaitan dengan 

dunia penelitian yang dikemas dalam gaya populer. 

Hasil penelitian dikemas dalam rubrik “Topik Pilihan (TOPI)”, yang memuat 

hasil penelitian terkini yang dilakukan oleh Puslitbangwas. “Berita Litbang 

(BELI)” merupakan rubrik yang menyajikan proses penelitian itu sendiri. 

Gagasan yang menjadikan penelitian berkembang ditampung dalam rubrik 

“Pengembangan Gagasan (BANGGA)”. Figur yang berperan dalam proses 

penelitian diangkat profilnya dalam rubrik “Tokoh dan Inovasi (KOIN)”. Hal 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan hubungan peneliti dengan 

unit lain di BPKP muncul dalam rubrik “Ekspresi Peneliti (ELIT)”. Berbagai 

tulisan yang bersifat mendukung penelitian dan/atau yang berhubungan 

kepakaran diakomodasi dalam rubrik “Artikel Bebas (KELAS)”, “Resensi 

Buku (SIBUK)”, “Istilah dan Definisi (IDE)”, dan “Pembinaan Akhlak dan 

Etika (ETIK)”. Sebuah hiburan yang mencerdaskan juga ditampilkan dalam 

“Pojok Asah Otak dan Humor (PAMOR)”. 

2. Penghargaan 

Selama periode 2015-2018 Puslitbangwas BPKP belum mendapatkan 

penghargaan dari instansi lain. 

 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbangwas tahun 

2018 adalah sebesar Rp11.768.622.000,00 sesuai DIPA (Revisi 2) dengan 

Nomor 089.01.1.604435/2018 tanggal 5 Desember 2017 Realisasi penyerapan 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.599.888.550,00 atau 

98,57% dari  jumlah anggaran. 
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1. Penyerapan  anggaran per  program 

No  Uraian Anggaran Realisasi 
% 

Terhadap 
Anggaran 

Sisa 
Anggaran 

1 
Layanan 
Perkantoran 

9.300.721.000,00 9.192.839.684,00 98,84 107.881.316,00 

2 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 

71.901.000,00 61.229.500,00 85,16 10.671.500,00 

3 

Penelitian 
dan 
Pengembang
an 

2.396.000.000,00 2.345.819.366,00 97,91 50.180.634,00 

Jumlah 11.768.622.000,00 11.599.888.550,00 98,57 168.733.450,00 

 

2. Penyerapan Anggaran pe Jenis Belanja 

No  Uraian Anggaran Realisasi 
% 

Terhadap 
Anggaran 

Sisa 
Anggaran 

1 
Belanja 
Pegawai 

8.822.810.000,00 8.733.295.439,00 98,99 89.514.561,00 

2 
Belanja 
Barang 

477.911.000,00 459.544.245,00 96,16 18.366.755,00 

3 
Belanja 
Modal 

- - - - 

Jumlah 9.300.721.000,00 9.192.839.684,00 98,84 107.881.316,00 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP 

Akuntabilitas kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2018 sebesar 86,02% dari target 

81,00%. Realisasi ini melampau target dengan capaian 106,20%, naik sebesar 

2,54% dari tahun 2017. Dengan angka 105,20% ini capaian kinerja Puslitbangwas 

masuk kategori “memuaskan”. Capaian itu diperoleh dari perhitungan capaian 

kinerja utama outcome Puslitbangwas yang diarahkan pada tiga sasaran stratejik. 

Tahun 2018 ini, Puslitbangwas merealisasikan enam program/kegiatan utama 

untuk mencapai tiga sasaran stratejik yaitu termanfaatkannya hasil litbangwas 

untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

nasional, termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP, dan 

termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kapabilitas pengawasan intern 

pemerintah yang profesional dan kompeten.  

Capaian kinerja utama outcome  sebesar 106,20% ini tidak terlepas dari 

penyertaan, pengkayaan, dan pelengkapan dari kegiatan penelitian dan 

pengembangan dukungan, kegiatan sosialisasi pemanfaatan hasil litbang, 

kegiatan evaluasi kelitbangan, kegiatan pembinaan dan koordinasi kelitbangan, 

serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia.  

Selama periode 2015 sampai dengan 2018 ini Puslitbangwas sudah membangun 

inovasi di bidang manajemen yaitu Knowledge Management System (KMS), 

Library Café, Batu Safir, serta Majalah Seputar Litbang. 

Capaian kinerja Puslitbangwas tersebut di atas menyerap dana sebesar 

Rp.622.152.543,80 atau 49,98% dari Rp.1.094.897.355,32 dengan penggunaan 

SDM sebanyak 4935 OH atau 129,31% dari rencana 3816,34 OH 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Puslitbangwas BPKP selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga 

keinginan untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan pengawasan yang 
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tepercaya dalam mendukung BPKP sesuai dengan visi dan misinya dapat 

terwujud. Tingkat kepercayaan terhadap Puslitbangwas BPKP tercermin dari 

tingkat pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengawasan, yang 

sekaligus menjadi indikator kinerja utama dari Puslitbangwas BPKP. 

Strategi yang telah dan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaian 

kinerja, adalah: 

1. Melakukan ekspose hasil dan inisiatif (proaktif) litbang yang lebih efektif 

kepada pimpinan BPKP maupun pengguna lainnya. 

2. Diseminasi hasil litbang secara intensif dengan sosialisasi ke unit kerja, 

seminar, inisiasi Jurnal Pengawasan, majalah Seputar Litbang dan Warta 

Pengawasan serta pembuatan infografis hasil litbangwas yang dituangkan ke 

dalam Knowledge Management System (KMS) di BPKP.  

3. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka meyakinkan kesesuaian 

tugas-tugas penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan stakeholders-

nya. Bentuk pembinaan dan koordinasi yang dikembangkan adalah mulai dari 

penetapan topik litbangwas, proses pelaksanaannya, sampai dengan penyele- 

saian kegiatan litbangwas. 

4. Proaktif menyediakan bahan masukan untuk penyusunan pedoman/peraturan 

Kepala BPKP/bahan rapat pimpinan yang mendukung kinerja BPKP.  

5. Puslitbangwas BPKP secara rutin mengikutsertakan para peneliti pada 

berbagai diklat, seminar dan workshop yang diselenggarakan di dalam negeri, 

maupun menyelenggarakan workshop dengan narasumber pakar di bidang 

penelitian dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya. 
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Lampiran 1 

 

Kategorisasi Pencapaian Kinerja 

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 

I Capaian ≥ 100% Memuaskan 

II 85% ≤ Capaian < 100% Sangat baik 

III 70% ≤ Capaian <85% Baik 

IV 55% ≤ Capaian <70% Cukup 

V Capaian < 55% Kurang 
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Lampiran 2 

Capaian Kinerja Outcome 

N
o 

Indikator  
Satua

n 
Target 
2018 

Realisasi Capaian IKU 

2018 2017 2018 2017 

1 

Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan pengawasan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan 
nasional 

Persen 
(%) 

81 83,92 82,06 103,6 102,58 

2 
Pemanfaatan hasil litbang untuk 
pengembangan SPIP 

Persen 
(%) 

81 83,94 86,08 103,63 107,58 

3 

Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kapabilitas 
pengawasan intern pemerintah 
yang profesional dan kompeten 

Persen 
(%) 

81 90,21 80,65 111,37 100,81 

Total capaian Kinerja Utama   81 86,02 82,93 106,2 103,66 
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Lampiran 3 

 
Kegiatan Penelitian Utama Tahun 2018 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya 

No 

Judul 
Penelitian/Pengkajian/ 

Jumlah OH Dana (Rp) 

Pengembangan Renc. Real. Anggaran Realisasi 

Sasaran IKU 01 BPKP 

1 

Pengembangan Lanjutan 
Pengukuran Indeks 
AP3N (Penyusunan 
Overview Instrumen 
Indeks AP3N sebagai 
bahan TOR) 

383 388 155.221.774,28 154.127.368,86 

2 
Kajian Pengawasan 
Berbasis Partisipasi 
Masyarakat 

230 585 156.796.459,75 155.739.067,20 

3 
Kajian Metodologi 
Pengawasan Cepat oleh 
BPKP 

146 146 55.928.483,15 55.772.495,70 

  Jumlah 759 1.119,00 367.946.717,18 365.638.931,76 

Sasaran IKU 02 BPKP 

4 
Kajian Pedoman 
Transparansi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

290 182 114.512.414,47 113.740.432,56 

5 
Kajian Pengembangan 
Lanjutan Manajemen 
Risiko Sektor Publik 

386,67 652 130.085.875,88 129.290.565,84 

6 
Kajian Penerapan CACM 
pada Pemerintah Daerah 

290 429 118.199.914,47 117.628.432,56 

7 

Penyusunan Pedoman 
Teknis Peraturan Kepala 
BPKP Nomor 5 tahun 
2016 tentang 
Pembinaan. Koordinasi 
dan Pelaksanan 
Penelitian/Pengkajian di 
Lingkungan BPKP. 

230 162 204.484.959,75 203.728.267,20 

8 

Penyusunan Standar 
Biaya Keluaran 
Penelitian Puslitbangwas 
BPKP 

191,67 239 221.145.369,41 219.942.383,62 

9 

Kajian Pengendalian 
atas Pimpinan Puncak 
(Top Leader) dalam 
rangka Mendukung 
Pemberantasan Korupsi 

290 635 72.523.014,47 70.451.532,56 

  Jumlah 1.678,34 2.299,00 860.951.548,46 854.781.614,34 
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No 

Judul 
Penelitian/Pengkajian/ 

Jumlah OH Dana (Rp) 

Pengembangan Renc. Real. Anggaran Realisasi 

Sasaran IKU 03 BPKP 

10 

Kajian Relevansi Tingkat 
Maturitas SPIP dan 
Kapabilitas APIP dengan 
Kasus Korupsi di 
Lingkungan Pemerintah 
Daerah 

290 433 146.136.914,47 145.365.432,56 

11 

Penyusunan Bahan 
Pedoman Survei 
Kepuasan Layanan 
BPKP 

290 285 47.910.866,22 44.906.348,67 

12 
Penyusunan Pedoman 
Analisis Dalam 
Penelitian Kualitatif 

439 439 121.815.225,35 119.707.016,53 

13 
Penyusunan Pedoman 
Pengembangan di 
Puslitbangwas 

360 360 151.605.728,31 150.016.992,14 

  Jumlah 1.379,00 1.517,00 467.468.734,36 459.995.789,90 

  TOTAL 3.816,34 4.935,00 1.696.367.000,00 1.680.416.336,00 

  129,31% 99,06% 
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Lampiran 4 

 

Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Litbang Tahun 2018 

No 
Judul 

Kegiatan 

OH Dana (Rp) 
Capaian Output (%) 

Renc. Real. Anggaran Realisasi 

1 

Sosialisasi  
Hasil Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pengawasan di 
Perwakilan 
BPKP Prov. 
Jabar 

39 39 31.475.000,00 31.465.000,00 100 

2 

Pembiaan 
Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Monitoring 
Pemanfaatan 
Hasil Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pengawasan di 
Perwakilan 
BPKP Provinsi 
Bali 

12 12 28.985.000,00 25.876.700,00 100 

3 

Sosialisasi 
Knowledge 
Management 
System (KMS) 
dan Library 
Cafe di 
Perwakilan 
BPKP Provinsi 
Jawa Barat 

15 15 13.100.000,00 13.078.000,00 100 

  Jumlah 66,00 66,00 73.560.000,00 70.419.700,00   
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Lampiran 5 

 
Kegiatan Evaluasi Kelitbangan 

Tahun 2018 
 

No Judul Kegiatan 
OH Dana (Rp) 

Renc. Real. Anggaran Realisasi 

1 Evaluasi Kelitbangan  63 63 176.299.000,00 163.691.130,00 

  Jumlah 63 63 
 

176.299.000,00  
 

163.691.130,00  
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Lampiran 6 
 

Kegiatan Pembinaan Kelitbangan Tahun 2018 

No Judul Kegiatan 

OH Dana (Rp) Capaian 
Output 

(%) Renc. 
Real

. 
Anggaran Realisasi 

1 

Pembinaan dan 
Koordinasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Pengawasan di 
Perwakilan BPKP 
Prov. Jabar 

39 39 24.000.000,00 23.760.000,00 100 

2 

Koordinasi Persiapan 
Diklat Metode 
Pengukuran 
Keberhasilan Program 
Nasional di 
Pusdiklatwas 

15 9 2.200.000,00 2.190.000,00 100 

3 

Pembukaan Diklat 
Metode Pengukuran 
Keberhasilan Program 
Nasional 

15 18 1.800.000,00 1.740.000,00 100 

4 

Kegiatan Koordinasi 
Kediklatan dan 
Kelitbangan di 
Pusdiklatwas BPKP 

9 6 1.100.000,00 1.010.000,00 100 

5 

Evaluasi Proses 
Kelitbangan dan 
Evaluasi Proyek 
Perubahan (Proper) di 
Perwakilan BPKP 
Jawa Tengah 

9 9 10.600.000,00 10.521.400,00 100 

6 

Evaluasi Proses 
Kelitbangan dan 
Evaluasi Proyek 
Perubahan (Proper) di 
Perwakilan BPKP 
Sumatera Utara 

9 9 16.000.000,00 15.441.100,00 100 

7 
Kegiatan Pembinaan 
Kelitbangan Lainnya 

62 62 19.300.000,00 19.280.000,00 100 

  Jumlah 158,00 
152,
00 

75.000.000,00 73.942.500,00   
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Lampiran 7 

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU Puslitbangwas 

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

Target 80% 80% 80% 81% 80% 

Realisasi 79,83% 82,78% 82,93% 85,21%  

Capaian 99,79% 103,48% 103,66% 105,20%  
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Lampiran 8 

 
Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM 

Tahun 2018 

 

No Kegiatan 
OH Dana (Rp) 

Renc. Real. Anggaran Realisasi 

1. Workshop kelitbangan 66 84 138.342.000 134.641.300 

2. Kesertaan Diklat Teknis 60 165 - - 

3. Kesertaan Seminar Nasional 40 48 46.100.000 46.096.400 

4. Kegiatan PKS/PPM 300 450 - - 

5. 
Kegiatan dukungan penelitian 
(forum keuangan, forum 
umum, raker & dupak) 

108 148 190.332.000 176.858.800 

6. 
Kegiatan Layanan Dukungan 
Manajemen 

1.020 1.020 71.901.000 61.229.500 

7. 
Kegiatan Layanan 
Perkantoran (Tata Usaha) 

1.200 1.200 477.911.000 459.544.245 

  Jumlah 2.794 3.115 924.586.000 878.370.245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


