


 
 
 
 
 
 

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip good 

governance. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP tahun 2010 merupakan 

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tahun anggaran yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2010. LAKIP tahun 2010 ini disusun sesuai 

dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan memuat informasi 

mengenai kegiatan atas jabaran program yang dilaksanakan selama tahun 

2010 untuk memenuhi sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja Tahun 2010. 

Penyusunan LAKIP Puslitbangwas BPKP tahun 2010  dimaksudkan 

untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang 

menjadi kewenangan kantor kami kepada semua pihak yang 

berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran 

keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi 

pelaksanaan tugas-tugas pokok Puslitbangwas BPKP yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPKP dan stakeholders lainnya.  

LAKIP Puslitbangwas BPKP mencakup rencana dan realisasi 

pelaksanaan baik tugas maupun fungsi yang dilaksanakan Puslitbangwas 

BPKP dalam tahun 2010. Selain itu, laporan ini juga mencakup pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya tidak 

direncanakan oleh Puslitbangwas BPKP pada tahun 2010. 
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Sebagai organisasi pendukung, Puslitbangwas BPKP senantiasa melaksanakan 

berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja, mengembangkan, dan  

menghasilkan produk inovatif yang akan menjadi sumber inspirasi guna 

pengambilan keputusan pimpinan BPKP. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka mewujudkan hal tersebut pada setiap akhir tahun anggaran 

dituangkan dalam suatu laporan pertanggungjawaban sebagaimana diamanahkan 

dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). LAKIP sebagai pertanggungjawaban dan pelaporan secara 

tertulis atas kegiatan yang dilaksanakan juga merupakan media evaluasi. 

Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN menjadi acuan kementerian dan lembaga 

(K/L) dalam mengajukan rencana strategis (Renstra) sebagai bagian dari rencana 

kerja pemerintah (RKP). BPKP sebagai lembaga pemerintah, dalam menyusun 

Renstra tahun 2010-2014 juga menjadikan RPJMN sebagai bahan rujukan. 

Puslitbangwas sebagai salah satu unit organisasi BPKP telah menyusun Renstra 

tahun 2010-2014 yang disesuaikan dengan Renstra BPKP. Sebagai organisasi 

pendukung,  

Tahun 2010 adalah tahun awal Renstra Puslitbangwas BPKP 2010-2014. Kegiatan 

yang dicapai dalam tahun 2010 merupakan pijakan kegiatan Puslitbangwas BPKP ke 

depan.  

Target indikator outcome berdasarkan Tapkin Tahun 2010 adalah 70,00%, sedangkan 

realisasinya 69,49%. Dengan demikian hasil penilaian kinerja outcome Puslitbangwas 

BPKP tahun 2010 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 99,27% atau termasuk dalam 

kategori “sangat baik” bila didasari indikator kinerja sebagai berikut: 

No. Rentang Capaian Kategori Capaian Jumlah Sasaran 

1 Capaian ≥100%  Memuaskan 2 

2 85% ≤ capaian < 100% Sangat baik 3 

Jumlah Sasaran       5 
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Capaian kinerja tahun 2010 tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 

capaian kinerja utama penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak empat 

kegiatan dan capaian kinerja pendukung litbang sebanyak satu kegiatan, dengan 

uraian sebagai berikut: 

A. Capaian Kinerja Utama Litbang 

Program dan kegiatan utama dilakukan Puslitbangwas BPKP dalam rangka 

mencapai tujuan (i) Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung 

peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, dan (ii) Peningkatan hasil-

hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan 

negara. 

1. Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung peningkatan kualitas 

BPKP sebagai Auditor Presiden 

Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung peningkatan kualitas BPKP 

sebagai Auditor Presiden diakomodasi oleh kegiatan Litbang Kompetensi 

SDM BPKP Sebagai Auditor Presiden dan Litbang Pengawasan Intern 

Pemerintah, dengan capaian kinerja yang terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Capaian Kinerja Peningkatan Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung  
Peningkatan Kualitas BPKP Auditor Presiden 

 

NO. 

INDIKATOR HASIL PROGRAM CAPAIAN 
INDIKATOR 

HASIL 
(%) 

URAIAN SATUAN TARGET REALISASI 

1. Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kompetensi SDM BPKP 
sebagai Auditor Presiden 

% 70 66,06 94,37 

2. Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kualitas pengawasan 

% 70 66,06 94,37 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa hasil-hasil litbang yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden belum sepenuhnya 

mendapatkan respon positif dan kepercayaan dari stakeholders. Hal ini antara 

lain disebabkan adanya topik-topik litbang yang masih memerlukan 

pengembangan lebih lanjut dan penerapannya memerlukan waktu yang 

relatif tidak singkat, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi, ekspose, 

dan/atau seminar atas kajian litbang tersebut, misalnya 
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• Kajian peran BPKP sebagai pemberi assurance (sesuai dengan salah 
satu peran Internal Auditor menurut IIA dan dikaitkan dengan peran 
BPKP dalam PP No. 60 Tahun 2008); 

• Kajian peran BPKP dalam penugasan lintas sektoral; 
• Kajian metode konsultasi dalam menunjang peran konsultatif BPKP; 
• Penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan peran assurance 

BPKP; 
• Penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan peran konsultatif 

BPKP. 
 

2. Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP dan 

akuntabilitas keuangan negara 

Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP dan 

akuntabilitas keuangan negara diakomodasi oleh kegiatan litbang SPIP dan 

litbang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan capaian kinerja 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Capaian Kinerja Peningkatan Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung 
Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara 

NO. 

INDIKATOR HASIL PROGRAM CAPAIAN 
INDIKATOR 

HASIL 
(%) 

URAIAN SATUAN TARGET REALISASI 

1. Pemanfaatan hasil litbang untuk 
pengembangan SPIP 

% 80 84,42 105,53 

2. Pemanfaatan hasil pengembangan 
tentang akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara.  

% 70 76,26 108,94 

 
Dari Tabel 2 terlihat bahwa hasil-hasil litbang yang berkaitan dengan 

pengembangan SPIP dan Akuntabilitas keuangan Negara telah mendapatkan 

respon positif dan kepercayaan dari stakeholders. Hal ini tercermin dari 

tingginya pemanfaatan oleh stakeholders terhadap jasa dan produk 

Puslitbangwas BPKP. 

Pencapaian indikator kinerja hasil tersebut direalisasikan melalui kegiatan 

utama litbang dalam tahun 2010 sebanyak empat belas kegiatan litbang atau 

mencapai 116,68% dari kegiatan yang direncanakan sebanyak dua belas 

kegiatan litbang.  
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B. Capaian Kinerja Pendukung Litbang 
 
Program dan kegiatan utama litbang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan 

program dan kegiatan pendukung yang bertujuan meningkatkan kapasitas 

Puslitbangwas yang inovatif.  

Target indikator outcome kegiatan pendukung litbang berdasarkan Tapkin Tahun 

2010 sebesar 60,00%, sedangkan realisasinya sebesar 54,66%. Dengan demikian 

hasil penilaian kinerja outcome kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP selama 

tahun 2010 menunjukkan capaian kinerja  91,10% atau termasuk dalam kategori 

“sangat baik.”  

C. Dukungan Sumber Daya 

Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung Puslitbangwas BPKP 

dihasilkan dengan dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp5.285.918.644,00 dari anggaran 

sebesar Rp5.625.952.000,00  atau mencapai 93,96%; 

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebanyak 10.925 Orang Hari (OH) dari 

rencana tahun 2009 sebanyak 11.376 OH atau mencapai 96,04%. 

D. Pelajaran yang Dapat Dipetik 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini selain menjadi 

media evaluasi, juga menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang 

berkesinambungan. Beberapa hal penting dari pelaporan ini adalah menggali 

pelajaran untuk memberikan umpan balik pembenahan ke depan, antara lain 

1. perlunya upaya yang lebih intensif untuk melakukan sosialisasi, ekspose dan 

seminar hasil litbang kepada stakeholders agar segera bisa memanfaatkan hasil 

litbang; 

2. perlunya penajaman topik litbang agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders; 

3. adanya beberapa kegiatan yang tidak mencapai target, di antaranya 

disebabkan penentuan indikator kinerja yang uncontrollable dan kegiatan yang 

memerlukan koordinasi dengan pihak lain. Oleh karena itu, penentuan 

indikator kinerja dalam rencana kerja mendatang perlu mempertimbangkan 

ketercapaiannya dengan membuat profil indikator kinerja yang lebih jelas, 

ketersediaan sumber daya dan controllability, tetapi tetap merupakan target 

yang “menantang” untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.  
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1. Data Umum Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) No. 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 di atas, Puslitbangwas BPKP berfungsi 

menyelenggarakan 

a. analisis kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan; 
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 
c. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan; 
d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan serta hasil penelitian dan 

pengembangan; 
e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga. 

 

2. Struktur Organisasi   

PENDAHULUAN I 
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Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP di atas, struktur organisasi Puslitbangwas 

BPKP adalah sebagaimana gambar di atas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, 

Puslitbangwas BPKP didukung oleh 45 orang pegawai dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 
Daftar Pegawai Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 

Jabatan Jumlah 
(orang) % 

Pejabat Struktural 10 22,22 
Pejabat Fungsional Auditor 21 46,67 
Fungsional Umum 14 31,11 

Jumlah 45 100,00 

 

3. Faktor Penentu Keberhasilan 

Faktor penentu keberhasilan (key success factors) pencapaian kinerja Puslitbangwas 

BPKP adalah komitmen pimpinan BPKP, pengguna hasil litbang, dan faktor 

pendukung internal.  

a. Komitmen Pimpinan BPKP 

Manajemen Puslitbangwas BPKP telah berkomitmen untuk mewujudkan 

suasana yang kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbangwas 

BPKP, sehingga diharapkan diperoleh hasil litbang yang berkualitas dan 

berorientasi pada user (pengguna), serta dapat menjadi acuan bagi pimpinan 

BPKP dalam mengembangkan  pengambilan keputusan.  

Terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, 

komitmen Pimpinan BPKP tercermin dari perhatiannya atas penetapan topik-

topik litbang dan penekanan terhadap pemanfaatan hasil penelitian, terutama 

jika pengguna hasil penelitian adalah unit kerja di lingkungan BPKP.  

Dalam tahun 2010, beberapa hasil litbang telah dimanfaatkan oleh Satuan 

Tugas (Satgas) PP SPIP Pusat yang selanjutnya akan digunakan sebagai 

referensi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP di instansi 

pemerintah pusat dan daerah.  
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b. Pengguna Hasil Litbang 

Pengguna hasil litbang 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. Puslitbangwas  BPKP 

dapat berfungsi dengan baik apabila para pengguna masih membutuhkan jasa 

penelitian, baik kajian di bidang pengawasan, maupun  pengembangan 

pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan 

pengawasan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

Dari sisi masukan, kontribusi dari para pengguna sangat dibutuhkan untuk 

memberikan masukan tentang topik litbang yang relevan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini sangat penting bagi Puslitbangwas 

BPKP untuk mengetahui kebutuhan para pengguna. Dari sisi proses, pengguna 

juga merupakan salah satu pihak yang menjadi  sumber data dan informasi 

litbang. Dari sisi keluaran, penilaian dari pengguna sangat diperlukan sebagai 

umpan balik untuk mengetahui sejauh mana hasil litbang telah memenuhi 

harapan pengguna dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan 

akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.  

c. Faktor Pendukung Internal 

1) Penataan kembali perencanaan dan program litbang  

Puslitbangwas BPKP telah memperbarui sistem dan prosedur (sisdur) 

penelitian dan pengembangan yang menekankan pada strategi litbang 

berorientasi pada kebutuhan pengguna. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas hasil litbang. Tiap program diselaraskan dengan 

kebutuhan dan tuntutan lingkungan, dengan prioritas utama untuk 

memenuhi kebutuhan BPKP. Tahapan perencanaan topik litbang dilakukan 

melalui seleksi ketat terhadap topik-topik yang diusulkan.  

2)  Sumber Daya Manusia (SDM)  

SDM Puslitbangwas  BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu 

oleh tiga orang pejabat eselon III, yaitu Kepala Bidang Program dan Kerja 

Sama, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi, serta Kepala Bagian Tata 

Usaha.  
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Jumlah SDM Puslitbangwas BPKP yang sebanyak 45 orang dikelompokkan 

dalam tiga kategori, yaitu 10 Pejabat Struktural, 21 Pejabat Fungsional 

Auditor (PFA)/Peneliti, dan 14 Pegawai Tata Usaha. Sepuluh orang pejabat 

struktural terdiri atas 1 orang berpendidikan setingkat S3, 5 orang S2, dan 4 

orang S1. Kelompok peneliti terdiri atas 10 orang berpendidikan setingkat 

S2 dan 11 orang S1. Adapun kelompok tata usaha terdiri atas dua orang 

berpendidikan setingkat D3 dan dua belas orang SLTA.  

3)  Sarana dan Prasarana 

Fasilitas yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP untuk mendukung 

kegiatan penelitian dan pengembangan terdiri dari 55 unit dekstop dan 27 

unit laptop dengan akses internet yang dilengkapi berbagai software 

pengolahan data. Di samping komputer dan kemudahan akses ke internet, 

Puslitbangwas BPKP juga memiliki seperangkat mesin pendukung lainnya, 

seperti printer, scanner, dan mesin fotokopi. Mobilitas Puslitbangwas BPKP 

diakomodasi dengan enam kendaraan dinas berupa empat buah mobil dan 

dua buah sepeda motor. Sebagai pusat litbang, buku dan literatur lainnya 

merupakan kebutuhan yang utama. Saat ini Puslitbangwas memiliki 

perpustakaan yang dilengkapi 1.744 judul buku/CD.  

4)  Komitmen bersama 

Komitmen seluruh jajaran Puslitbangwas BPKP untuk memaksimalkan 

perannya dan terus meningkatkan kompetensi merupakan hal paling 

krusial bagi pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Puslitbangwas BPKP. 

Komitmen bersama diharapkan dapat mendorong setiap pegawai untuk 

melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai bagian dari upaya 

untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.  

 

4. Sistematika Penyajian 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas (LAKIP) BPKP 

Tahun 2010 digunakan untuk mengomunikasikan capaian kinerja Puslitbangwas 

BPKP selama tahun 2010. Capaian kinerja  tersebut diukur dan dinilai berdasarkan 
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Rencana Kinerja/Renja Tahun 2010. Jadi, dalam hal ini Renja berfungsi sebagai 

tolok ukur keberhasilan organisasi per tahun. 

Renja Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 merupakan jabaran untuk mewujudkan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik 2010-2014. Indikator yang 

ditetapkan atas Renja Tahun 2010 sedapat mungkin menggambarkan satuan atau 

dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang 

dilakukan atas dasar Renja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian 

kuantitatif setiap sasaran. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Renja tahun 2010 akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan 

penting bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir ini, sistematika 

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 

digambarkan dalam bagan berikut. 
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Perpres No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) menjadi acuan kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengajukan rencana 

strategis (Renstra) sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah (RKP). BPKP sebagai 

lembaga pemerintah, dalam menyusun Renstra tahun 2010-2014 juga menjadikan 

RPJMN sesuai Perpres tersebut di atas sebagai bahan rujukan. Renstra BPKP 

merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu lima tahun mencakup penetapan 

visi, misi, tujuan, dan perumusan stratejik dalam rangka mencapai tujuan yang 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholders, kondisi eksternal dan 

internal, termasuk isu stratejiknya, serta critical success factors (CSF). 

♦ Renstra Puslitbangwas BPKP 2010-2014  
Puslitbangwas BPKP sebagai salah satu unit organisasi BPKP, telah menyusun Renstra 

tahun 2010-2014 yang disesuaikan dengan Renstra BPKP. Renstra Puslitbangwas 

sebagai berikut: 

♦ Pernyataan Visi 
Visi BPKP merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu menjadi auditor 

Presiden yang responsif, interaktif, dan tepercaya, untuk mewujudkan 

akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Visi Puslitbangwas BPKP, 

selaras dengan keadaan lingkungan dan mengantisipasi perubahan, serta 

sejalan dengan visi BPKP, yaitu: 

 

Puslitbangwas BPKP sebagai pendukung utama BPKP dalam mewujudkan 

visinya, berupaya melakukan kegiatan litbang yang dapat mendukung tugas-

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan yang Tepercaya 

PERENCANAAN STRATEGIS 
2010 - 2014 

 

II 
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tugas BPKP. Produk Puslitbangwas BPKP selalu berorientasi pada kebutuhan 

pengguna (user oriented) baik internal maupun eksternal BPKP. 

♦ Pernyataan Misi 
Terwujudnya visi di atas merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus 

dihadapi oleh segenap jajaran Puslitbangwas BPKP. Berdasarkan pernyataan 

visi tersebut, Puslitbangwas BPKP menetapkan misi sebagai berikut: 

 

 
 

♦ Penjelasan Setiap Misi 
 

 
 

Untuk melaksanakan peran sebagai internal auditor pemerintah yang mendukung 

tugas-tugas Presiden, modal utama yang harus dimiliki oleh BPKP adalah para auditor 

yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk 

membantunya menjalankan fungsi pengawasan. Internal auditor yang berkualitas 

adalah auditor yang  

a. memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi  lain yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai internal auditor. Kompetensi 

ini akan lebih dapat diandalkan jika mereka memiliki sertifikasi sebagai internal 

auditor yang berkualitas; 

b. Memiliki ukuran mutu (standar) yang jelas dan disepakati bersama sebagai acuan 

dalam melaksanakan tugas-tugas auditnya. Selain itu, secara kolektif 

 

Penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan 
kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden 

1) Penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas 

BPKP sebagai Auditor Presiden; 

2) Penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP 

dan akuntabilitas keuangan negara; 

3) Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif. 
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mengembangkan dan memelihara program penjaminan kualitas pekerjaannya 

secara terus-menerus serta mengevaluasinya; 

c. Memahami dan menerapkan sepenuhnya kode etik profesi dan aturan perilaku 

internal auditor pemerintah; 

d. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang profesi 

audit intern. 

Secara kelembagaan dan fungsi, BPKP secara terus-menerus memastikan bahwa 

sumber daya yang dimilikinya telah sesuai, memadai, dan telah digunakan secara 

efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk 

pelaksanaan tugas-tugas pengawasan perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur sebagai pedoman pelaksanaan penugasan. 

Selain aspek manusia, yaitu para auditor, dan kelembagaan, untuk meningkatkan 

kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden juga dibutuhkan peningkatan kualitas dan 

kapasitas pengawasan secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas pengawasan 

mencakup di dalamnya metode kerja, kerja sama, dan sinergi dengan APIP lainnya, 

serta BPK dan hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait. Peningkatan 

kualitas dan kapasitas metode kerja, meliputi metode pengawasan intern BPKP sendiri 

maupun pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pengawasan nasional secara 

terpadu. Sangat sulit bagi BPKP untuk dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan 

negara yang berkualitas, tanpa metode kerja yang tepat guna, tepat sasaran, serta 

bersinergi dengan pihak lain. 

Untuk mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, misi 

Puslitbangwas adalah melakukan pengembangan mengenai standar audit intern 

pemerintah beserta pedoman-pedoman penerapannya yang sesuai dengan kebutuhan 

BPKP maupun APIP lainnya. Selain itu, pengembangan aturan perilaku profesi internal 

auditor pemerintah dan praktik penerapannya, termasuk pengembangan program 

penjaminan kualitas pekerjaan internal auditor. 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan, misi 

Puslitbangwas adalah melakukan kajian kebijakan dan prosedur pengawasan intern 

pemerintah, serta pengembangan pedoman umum pengawasan sesuai dengan 

kebutuhan para auditor.  
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Sedangkan berkaitan dengan metode kerja dan sistem pengawasan intern, misi 

Puslitbangwas adalah melakukan kajian dan pengembangan berkaitan dengan metode 

pengawasan yang tepat guna dan tepat sasaran, baik metode audit, review, evaluasi, 

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

dikembangkan lebih khusus berkaitan dengan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan 

makro nasional, serta berkaitan dengan penugasan khusus dari presiden yang 

biasanya dituntut cepat dan tepat sasaran. Dalam penugasan-penugasan di masa 

sebelumnya, BPKP secara umum belum memiliki metode kerja yang tepat sasaran 

dengan kebutuhan tersebut. 

 

 
 

Dengan terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 (PP 60/2008), selain berkewajiban untuk 

menyelenggarakan SPIP, BPKP juga ditugasi sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. 

Berkaitan dengan tugas dan peran baru ini, misi Puslitbangwas BPKP adalah 

melaksanakan pengembangan SPIP baik untuk penyelenggaraan SPIP oleh instansi 

maupun dalam rangka tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal ini memerlukan 

konsep baru dari SPIP yang memerlukan penjabaran dan penerapan dalam praktik 

dari masing-masing unsur dalam SPIP. Perlu dikembangkan pula metode/cara efektif 

melakukan pembinaan dan pedoman umum yang digunakan dalam pembinaan SPIP. 

Sebagai internal auditor pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden, peran 

BPKP adalah menilai dan memperbaiki/meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. 

Dalam hal ini, visi BPKP lebih memokuskan diri terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara dan diharapkan dalam waktu mendatang BPKP dapat berperan 

cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. 

Pengertian akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, tidak sekedar 

pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, tetapi yang 

terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan 

keuangan negara. 

 

 
Penelitian dan pengembangan yang mendukung 
pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara  
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Misi ini merupakan dukungan kepada misi pertama dan kedua, serta hanya dapat 

diwujudkan Puslitbangwas BPKP dengan dukungan SDM yang berkualitas, yang 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, misi ketiga 

Puslitbangwas adalah “Peningkatan kualitas SDM Puslitbangwas yang inovatif.” 

Maksudnya, Puslitbangwas sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi di 

bidang penelitian dan pengembangan, harus terus-menerus meningkatkan kompetensi 

para penelitinya, agar menguasai berbagai metodologi penelitian dan pengembangan 

di bidang pengawasan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan 

obyek litbangnya, memiliki integritas yang tinggi, termasuk senantiasa bersikap 

independen, obyektif, serta berorientasi kepada penciptaan hal-hal baru (inovatif) yang 

dapat memberikan nilai tambah bagi kepentingan mitra kerja dan pengguna hasil. 

Sebagai konsekuensi dari mandat dan peran baru yang diemban BPKP, Puslitbangwas 

harus mampu menciptakan lingkungan dan kultur peneliti yang senang dan 

tertantang untuk membuat terobosan-terobosan, dengan memanfaatkan teori atau 

ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Hasilnya adalah produk baru berupa 

metode pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya terkait dengan 

bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan SPIP, serta hal lainnya yang 

terkait.  

♦ Program, Tujuan, Sasaran dan Strategi 
1) Program 

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh BPKP,  untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta 

memperoleh alokasi anggaran dan/atau kegiatan masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh BPKP. Berdasarkan restrukturisasi program yang 

dirancang oleh Bappenas, terdapat dua jenis program, yaitu program teknis 

dan program generik. Program teknis merupakan program yang 

menghasilkan pelayanan kepada kelompok masyarakat (pelayanan 

 

 
Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif 
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eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang 

digunakan oleh beberapa organisasi yang bersifat pelayanan internal untuk 

mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan 

(pelayanan internal). 

Setiap LPND menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND 

tersebut disertai satu atau beberapa program generik. Penambahan 

program teknis dimungkinkan apabila program tersebut menjadi prioritas 

nasional. Renstra BPKP 2010-2014 berisi tiga program sebagai berikut: 

Program Teknis : Program pengawasan intern dan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP 

Program Generik : 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya-BPKP 

  2. Program peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur negara-BPKP 

Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam ”Program dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, yaitu program 

generik yang ada pada kementerian/lembaga (K/L) dan  bersifat pelayanan 

internal, yang dalam hal ini untuk mendukung pelayanan aparatur BPKP.  

Meskipun adanya restrukturisasi program di atas, kegiatan Puslitbangwas 

selain mengacu kepada program tersebut, tetap mengacu pada tiga 

program dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010, sebagai 

berikut: 

No. Kode Nama Program 

1 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan  yang Baik 

2 01.01.10 Program Peningkatan Pengawasan dan 
Akuntabilitas Aparatur Negara 

3 01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Negara 

 

2) Tujuan 
Tujuan yang menjadi arah stratejik organisasi dan perbaikan yang ingin 

diciptakan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun sebagai 
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kinerja akhir ditetapkan berdasarkan faktor penentu keberhasilan. Faktor 

penentu keberhasilan tersebut menjadi dasar dalam memperhitungkan 

kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan yang dimiliki organisasi 

dalam menetapkan tujuan secara rasional. Tujuan stratejik Puslitbangwas 

BPKP pada tahun 2010 terdiri atas tiga tujuan, yaitu 

 

3) Sasaran dan Strategi 
Sasaran Puslitbangwas BPKP merupakan bagian integral dari proses 

Renstra agar dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang 

bersifat menyeluruh dan untuk pengendalian kinerja organisasi. Strategi 

dimaksudkan untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang 

dalam melaksanakan tujuan organisasi. Program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam tahun 2010 sebagai berikut: 

Sasaran dan strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan stratejik 

Puslitbangwas BPKP pada tahun 2010 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran dan Strategi Puslitbangwas Tahun 2010 

Tujuan Sasaran Strategi 

1.1 
Meningkatkan 
hasil-hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
yang mendukung 
peningkatan 
kualitas BPKP 
sebagai Auditor 
Presiden 

1.1.1 
Termanfaatkannya hasil 
litbang untuk peningkatan 
kompetensi SDM BPKP 
sebagai Auditor Presiden  

1.1.1.1 
kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan 
Kompetensi SDM 
BPKP Sebagai Auditor 
Presiden 

1.1.2 
Termanfaatkannya hasil 
litbang untuk peningkatan 
kualitas pengawasan 
BPKP  

1.1.2.1 
kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan 
Pengawasan Intern 
Pemerintah  

1) meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden; 

2) meningkatnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara; 

3) meningkatnya kapasitas Puslitbangwas yang inovatif. 

 
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2010  



 

Bab II. Perencanaan Strategis 2010 – 2014 
 

Tujuan Sasaran Strategi 

1.2 
Meningkatnya 
Hasil-Hasil 
penelitian dan 
Pengembangan 
yang Mendukung 
Pengembangan 
SPIP dan 
Akuntabilitas 
Keuangan Negara 

1.2.1 

Termanfaatkannya hasil 
litbang untuk 
pengembangan SPIP  

1.2.1.1 
kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan 
SPIP  

1.2.2 
Termanfaatkannya hasil 
litbang untuk 
pengembangan  
akuntabilitas keuangan 
negara  

1.2.2.1 
kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan 
Negara  

1.3 
Meningkatnya 
Kapasitas 
Puslitbangwas 
yang Inovatif 

1.3.1 
Tersedianya dukungan 
sumber daya, metode 
kerja, dan sistem informasi 
yang menunjang 
peningkatan kapasitas 
Puslitbangwas yang 
inovatif  

1.3.1.1 
Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas 
Puslitbangwas BPKP 
yang kompeten dan 
inovatif 

Matriks Renstra terdapat pada Lampiran 1. 

♦ Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2010 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, Puslitbangwas melakukan “Penetapan 

Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP” yang merupakan 

ikhtisar Renja yang akan dicapai pada tahun 2010. Tapkin Puslitbangwas terdiri 

dari dua program dengan dua sasaran dengan indikator outcome berupa 

“Persentase Pemanfaatan  Hasil Litbang” sebesar 70% disertai output yang 

dijabarkan dalam indikator, target tahunan Renstra, dan target tahunan berjalan 

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2. 

Renja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan 

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 

anggaran. 
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♦ Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2010 
Berdasarkan Renstra 2010-2014 yang memuat lima sasaran dan setelah ditetapkan 

dalam Tapkin Tahun 2010, Puslitbangwas menyusun target kinerja tahun 2010 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Sasaran Stratejik, Indikator, dan Target Puslitbangwas Tahun 2010 

No Sasaran Stratejik Indikator Kinerja Sasaran 
Target 
Tahun 
2010 

Target Output 

1.  Termanfaatkannya 
hasil litbang untuk 
peningkatan 
kompetensi SDM 
BPKP sebagai Auditor 
Presiden 

Persentase pemanfaatan 
hasil litbang untuk 
peningkatan kompetensi 
SDM BPKP sebagai 
Auditor Presiden 

70% 3 Laporan 
1 makalah 
1 paket kegiatan 

2.  Termanfaatkannya 
hasil litbang untuk 
peningkatan kualitas 
pengawasan BPKP 

Persentase pemanfaatan 
hasil litbang untuk 
Peningkatan Kualitas 
Pengawasan BPKP 

70% 1 laporan 
1 paket kegiatan 

3.  Termanfaatkannya 
hasil litbang untuk 
pengembangan SPIP. 

Persentase pemanfaatan 
hasil litbang untuk 
pengembangan SPIP  

80% 7 laporan 
1 makalah 
1 paket kegiatan 

4.  Termanfaatkannya 
hasil litbang untuk 
pengembangan  
akuntabilitas 
keuangan negara. 

Persentase pemanfaatan 
hasil litbang untuk 
pengembangan 
akuntabilitas keuangan 
Negara 

70% 4 laporan 
1 paket kegiatan 

5.  Tersedianya 
dukungan sumber 
daya, metode kerja, 
dan sistem informasi 
yang menunjang 
peningkatan kapasitas 
Puslitbangwas yang 
inovatif 

Persentase peningkatan 
kapasitas Puslitbangwas 
yang inovatif 

60% 4 laporan 
20 paket kegiatan 
4 dokumen 
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Sasaran stratejik tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam satu program dan lima 

kegiatan dengan dua belas kegiatan litbang yang akan dilaksanakan dalam tahun 

2010  sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Program dan Kegiatan Puslitbangwas Tahun 2010 

No Program Kegiatan Jenis Kegiatan 

1 

 

Program 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya-
BPKP 

1.1.1.1 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kompetensi SDM BPKP 
Sebagai Auditor Presiden 

1. Kegiatan Kajian: 
a. Kajian peran BPKP 

sebagai pemberi 
assurance (sesuai dengan 
salah satu peran Internal 
Auditor menurut IIA dan 
dikaitkan dengan peran 
BPKP dalam PP No. 60 
Tahun 2008) 

b. Peran BPKP dalam 
penugasan lintas 
sektoral 

2. Penulisan Makalah 
Pendukung Litbang 

3. Seminar Hasil Litbang 
4. Sosialisasi Hasil Litbang, 

melalui leaflet, booklet, 
abstraksi di website, warta 
pengawasan, buletin, dan 
sosialisasi regional 

1.1.2.1 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengawasan Intern 
Pemerintah 
 

1. Kajian metode konsultasi 
dalam menunjang peran 
konsultatif BPKP 

2. Sosialisasi Hasil Litbang, 
melalui: leaflet, booklet, 
abstraksi di website, Warta 
Pengawasan, buletin, dan 
sosialisasi regional.  
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No Program Kegiatan Jenis Kegiatan 

2 1.2.1.1 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan SPIP 
 

1. Penelitian dan 
Pengembangan: 
a. Kajian Penerapan 

Aktivitas Pengendalian 
yang efektif 

b. Revisi Pedoman 
Identifikasi Risiko sesuai 
Standar yang Baru 

c. Revisi Pedoman Analisis 
Risiko Sesuai Standar 
yang Baru 

d. Kajian Penerapan SKI di 
Puslitbangwas BPKP 

e. Strategi Percepatan 
Penerapan SPIP 

2. Penulisan Makalah Hasil 
Litbang 

3. Ekspose Hasil Litbang 
4. Seminar Hasil Litbang 
5. Sosialisasi Hasil Litbang 

melalui leaflet, booklet, 
abstraksi di website, Warta 
Pengawasan, buletin, dan 
sosialisasi regional. 

1.2.2.1 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Negara 

1. Kegiatan Kajian: 
a. Penyusunan SBK 

kegiatan BPKP Pusat dan 
revisi SBK kegiatan 
Perwakilan BPKP 

b. Efektifitas Perubahan 
Bentuk Hukum Rumah 
Sakit Daerah Menjadi 
BLUD terhadap 
Pelayanan Kesehatan 

c. Kajian Perubahan 
(Konvergensi dan 
Konversi) Standar  

2. Seminar Hasil Litbang 

3. Sosialisasi Hasil Litbang, 
melalui leaflet, booklet, 
abstraksi di website, Warta 
Pengawasan, buletin, dan 
sosialisasi regional                                                                   
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Bab II. Perencanaan Strategis 2010 – 2014 
 

No Program Kegiatan Jenis Kegiatan 

3  1.3.1.1 
Peningkatan Kapasitas 
Puslitbangwas BPKP yang 
kompeten dan inovatif 
 

1. Peningkatan Kapasitas 
Perencanaan: 
Penyusunan Renstra, 
program Renja, tapkin, 
penyusunan dan revisi RKT, 
pemutakhiran data 
perencanaan, serta forum 
perencanaan 

2. Pelaksanaan dan Pelaporan 
Kinerja :  
a. Pengelolaan dan 

Pengembangan SDM: 
1) Pengelolaan 

Administrasi 
Kepegawaian. 

2) Pengembangan SDM. 
b. Pengelolaan Keuangan. 
c. Pengelolaan Administrasi 

Umum. 
d. Pengelolaan Sapras. 
e. Pengelolaan Kegiatan 

Lainnya berupa 
Pembayaran Gaji, Honor 
Nara Sumber, serta 
Pengelolaan Akuntansi 
dan Anggaran Pelaporan 
Kinerja   

3. Penyelenggaraan SPIP 
4. Pemantauan dan Evaluasi 

5. Revisi Pedoman Evaluasi 
6. Kegiatan Kerja Sama 

 

Data input, output, dan outcome terdapat pada Lampiran 3. 
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Indikator Kinerja Tahun 2010 
 

LAKIP Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 disusun dengan mengukur capaian kinerja 

program yang tercantum dalam Renstra Puslitbangwas BPKP Tahun 2010-2014. 

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat 

bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang 

ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota 

organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan 

yang dilakukan.  

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas  indikator input dan output. Indikator kinerja 

program diukur dengan indikator hasil (outcome) yang  pada umumnya dikaitkan 

dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau 

mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Indikator kinerja input  

berupa besarnya dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) 

yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator kinerja output berupa 

hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, antara lain jumlah laporan, 

jumlah peserta, jumlah sertifikat yang terbit, dan jumlah kegiatan. Sedangkan 

indikator kinerja outcome berupa pemanfaatan dari output yang dapat diukur dalam 

jangka pendek (intermediate outcome). Selain itu, indikator outcome juga dapat 

dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup (lagging indicator), yang dalam hal 

ini berarti indikator yang satuannya dapat dianggap lebih luas dari atau gabungan 

beberapa indikator kegiatan. 

Jika dilihat dari tabel Renja Tahunan, indikator hasil program dan kegiatan tahun 2010 

terdiri atas 

1. persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi 
SDM BPKP sebagai Auditor Presiden; 

2. persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas 
pengawasan BPKP; 

3. persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP;  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

III 
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4. persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan akuntabilitas 
keuangan negara; 

5. persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif. 
 

Capaian Kinerja Tahun 2010 
Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (performance plan) 

yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan pembandingan 

tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis 

untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap 

kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa 

datang (performance improvement).  

Dalam mengukur kinerja program, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. 

Capaian absolut program ini 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 berupa indikator kinerja input, indikator kinerja 

output, dan indikator kinerja outcome. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja 

program umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai 

penggerak kinerja terdekat. 

Dengan pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut maka 

pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi aritmatis pembobotan. 

Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. 

Namun untuk kepentingan penghitungan rata-rata capaian kinerja program, capaian 

kinerja hasil (outcome) dibatasi maksimal 200% agar tidak terjadi distorsi dalam 

menghitung angka capaian kinerja per program dan Puslitbangwas BPKP secara 

keseluruhan. 

Dalam rangka memudahkan penyajian ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja ke 

dalam lima kategori seperti pada Tabel 3.1. 

 

 

 

 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 19 



 
 
 

Bab III.  Akuntabilitas Kineja 

 
 
 

 

 

Tabel 3.1: 
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 

Keberhasilan capaian kinerja diukur dengan dua indikator, yaitu keberhasilan 

program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan kegiatan 

yang diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Dengan pola penghitungan 

ini, secara keseluruhan capaian kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 sebesar 

69,49% dari target sebesar 70,00% dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas 

BPKP adalah sebesar 99,27% atau sangat baik.  

Capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan utama penelitian dan 

pengembangan (litbang),  serta program dan kegiatan pendukung litbang pengawasan 

yang seluruhnya  berjumlah lima program. Hasilnya terlihat pada Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 

Capaian Keberhasilan Program dan Kegiatan 

Urutan Kategori Capaian Jumlah Program 
dan Kegiatan 

I Memuaskan 2 
II Sangat baik 3 
III Baik - 
IV Cukup - 
V Kurang - 

Jumlah 5 
 

Capaian kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2010 dapat dibagi dalam dua kelompok, 

yaitu capaian kinerja utama litbang sebanyak empat kegiatan dan capaian kinerja 

pendukung litbang sebanyak satu kegiatan, dengan uraian sebagai berikut: 

A. Capaian Kinerja Utama Litbang 

Program dan kegiatan utama litbang dilakukan Puslitbangwas BPKP dalam rangka 

mencapai tujuan (i) peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung peningkatan 
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kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, dan (ii) peningkatan hasil-hasil litbang 

yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara. 

1. Peningkatan Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kualitas 

BPKP Sebagai Auditor Presiden 

Tujuan ini diakomodasi oleh kegiatan litbang kompetensi SDM BPKP sebagai 

Auditor Presiden dan litbang pengawasan intern pemerintah, dengan capaian 

kinerja yang terdapat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Peningkatan Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung  
Peningkatan Kualitas BPKP Sebagai Auditor Presiden 

 

No. 
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR HASIL  CAPAIAN 

KINERJA 
OUTCOME 

(%) 
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI 

1. 1.1.1 
Capaian kinerja peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung 
peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden 
1.1.1.1 
Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kompetensi SDM BPKP 
sebagai Auditor Presiden 

 
% 

 
70 

 
66,06 

 
94,37 

1.1.1.2 
Pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kualitas pengawasan 

 
% 

 
70 

 
66,06 

 
94,37 

 
 

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa hasil-hasil litbang yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden belum mendapatkan 

respon positif dan kepercayaan dari stakeholders, yang tercermin dari rendahnya 

pemanfaatan stakeholders terhadap jasa dan produk Puslitbangwas BPKP. 

Penyebab utama rendahnya pemanfaatan stakeholders adalah judul topik yang 

menjadi kajian litbang dalam kelompok ini, seperti 

• Kajian peran BPKP sebagai pemberi assurance (sesuai dengan salah satu 
peran Internal Auditor menurut IIA dan dikaitkan dengan peran BPKP 
dalam PP No. 60 Tahun 2008); 

• Kajian peran BPKP dalam penugasan lintas sektoral; 
• Kajian metode konsultasi dalam menunjang peran konsultatif BPKP; 
• Penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan peran assurance BPKP; 
• Penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan peran konsultatif BPKP; 
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masih relatif baru, sehingga masih perlu ditingkatkan sosialisasi, ekspose, 

dan/atau seminar atas kajian litbang ini.  

2. Peningkatan Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan SPIP dan 

Akuntabilitas Keuangan Negara 

Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP dan 

akuntabilitas keuangan negara didukung oleh kegiatan litbang SPIP dan 

litbang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan capaian kinerja 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Peningkatan Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung 
Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara 

No. 
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR HASIL  CAPAIAN 

KINERJA 
OUTCOME 

(%) 
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI 

1. 1.2.1 
Capaian kinerja peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung 
pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara 
 
1.2.1.1 
Pemanfaatan hasil litbang untuk 
pengembangan SPIP 

 
% 

 
70 

 
84,42 

 
105,53 

1.2.1.2 
Pemanfaatan hasil pengembangan 
tentang akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara.  

 
% 

 
70 

 
76,26 

 
108,94 

 
Dari tabel 3.4 terlihat bahwa hasil-hasil litbang yang berkaitan dengan 

pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara telah mendapatkan 

respon positif dan kepercayaan dari stakeholders, yang tercermin dari tingginya 

pemanfaatan stakeholders terhadap jasa dan produk Puslitbangwas BPKP. 

Pencapaian indikator kinerja hasil tersebut didukung oleh realisasi kegiatan 

utama litbang dalam tahun 2010 sebanyak empat belas kegiatan litbang atau 

mencapai 116,68% dari kegiatan yang direncanakan sebanyak dua belas 

kegiatan litbang.  
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B. Capaian Kinerja Pendukung Litbang 
 
Program dan kegiatan utama litbang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan 

program dan kegiatan pendukung yang bertujuan meningkatkan kapasitas 

Puslitbangwas yang inovatif.  

Target indikator outcome kegiatan pendukung litbang berdasarkan ketetapan 

kinerja (Tapkin) Tahun 2010 adalah 60,00%, sedangkan realisasinya sebesar 

54,66%. Dengan demikian hasil penilaian kinerja outcome kegiatan pendukung 

Puslitbangwas BPKP selama tahun 2010 menunjukkan capaian kinerja  91,10% 

atau termasuk dalam kategori “sangat baik”.  

Rincian perhitungan capaian kinerja outcome terdapat pada Lampiran 4 dan 

pencapaian kinerja kegiatan terdapat pada Lampiran 5. 

Analisis Capaian Kinerja  
Analisis capaian kinerja Puslitbangwas BPKP meliputi analisis kegiatan utama dan 

kegiatan penunjang. Capaian kinerja sebanyak 14 LHT atau 116,67% dari jumlah 

Tapkin 2010 sebanyak 12 LHT. Realisasi penggunaan SDM (OH) tahun 2010 mencapai 

10.925 OH atau 96,04% dari target sebesar 11.376 OH. Realisasi penggunaan SDM yang 

di bawah target antara lain disebabkan efisiensi penggunaan waktu penugasan, 

kecuali dalam kegiatan penelitian sasaran 2 yang melampaui target sebesar 303,72% 

serta kegiatan  kerja sama internal dan eksternal BPKP sebesar 235,15%. 

A.  Kegiatan Utama Litbang 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP tahun 2010 ditujukan untuk mencapai empat 

sasaran stratejik melalui satu program yang masing-masing berisi satu atau beberapa 

kegiatan. Jumlah kegiatan litbang pada tahun 2010 sebanyak dua belas kegiatan. 

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Program dan Kerjasama dan Kepala 

Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi Puslitbangwas. Capaian kinerja sampai dengan 31 

Desember 2010 sebagai berikut: 

 

 
Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan 
kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden 

Sasaran 1.1.1 
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Sasaran ini direalisasikan melalui kegiatan ”Penelitian dan Pengembangan 

Kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden” (1.1.1.1) yang dituangkan dalam  

dua topik kegiatan litbang, yaitu Kajian Peran BPKP Sebagai Pemberi Assurance dan 

Kajian Peran BPKP Dalam Penugasan Lintas Sektoral. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, terhadap kedua topik tersebut dilakukan penyesuaian 

terhadap judulnya menjadi Kajian Peran BPKP Sebagai Pemberi Assurance dan Kajian 

Posisi dan Peran BPKP Dalam Pengawasan Program Lintas Sektoral. Kedua kegiatan 

kajian tersebut telah selesai seluruhnya atau tingkat capaiannya 100%. 

Kegiatan litbang tersebut didukung dengan kegiatan yang menunjang kualitas dan 

efektifitas pemanfaatan hasil kegiatan litbang berupa penulisan makalah pendukung 

litbang berupa penerjemahan “AS/NZS ISO 31000: Risk Management Guide”, seminar 

hasil litbang, serta sosialisasi hasil litbang, melalui leafleat, booklet, abstraksi di website, 

Warta Pengawasan, buletin, dan sosialisasi regional. 

Kajian Peran BPKP Sebagai Pemberi Assurance 

Sesuai dengan salah satu peran Internal Auditor menurut IIA dan 

dikaitkan dengan peran BPKP dalam PP 60/2008, salah satu jenis 

penugasan auditor internal adalah melakukan penugasan 

assurance. 

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran assurance yang 

telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, serta upaya 

yang perlu ditingkatkan BPKP, sehingga memberikan nilai 

tambah dan perbaikan bagi BPKP dalam mengoptimalkan perannya. Manfaat kajian 

bagi BPKP adalah sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan BPKP dalam rangka 

penguatan peran auditor intern BPKP khususnya dalam menjalankan peran assurance 

BPKP sebagai aparat pengawasan pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan 

negara. 

Berdasarkan hasil kajian terdapat peran assurance yang belum dilaksanakan oleh BPKP 

secara utuh untuk setiap penugasan. Peran yang belum dijalankan adalah peran 

assurance untuk memberi keyakinan memadai dan memberi kontribusi terhadap 

perbaikan dan nilai tambah terkait proses pengelolaan risiko, proses pengendalian, 

dan proses tatakelola.   
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Kajian Posisi dan Peran BPKP Dalam Pengawasan Program Lintas Sektoral 

PP 60/2008 pasal 49  ayat 2 huruf a menyebutkan bahwa BPKP 

melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan 

negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral. Dalam penjelasan PP 60/2008 

disebutkan bahwa kegiatan yang bersifat lintas sektoral 

merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah 

daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP 

kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan 

kewenangan.  

Sesuai dengan mandat yang diembannya, BPKP sebagai aparat pengawasan intern 

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (BAB I Pasal 1 butir 4 

PP 60/2008) diberi amanah untuk melakukan pengawasan terhadap program lintas 

sektoral. Untuk melakukan pengawasan dimaksud, harus terjalin sinergi antara BPKP 

dengan APIP lainnya yang melaksanakan pengawasan di instansinya masing-masing 

dan koordinasi untuk menghindari terjadinya overlapping pengawasan di 

kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. 

Kajian ini bertujuan untuk lebih memahami mengenai program lintas sektoral, 

termasuk memberikan kejelasan bentuk pengawasan serta peran BPKP dan APIP 

lainnya dalam pengawasan program/kegiatan lintas sektoral. 

Hasil kajian berupa pokok-pokok simpulan sebagai berikut: 

• Program lintas sektoral adalah program yang melibatkan dua atau lebih 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, atau BUMN/BUMD, untuk 
mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, yang pendanaannya 
bersumber dari APBN, BUMN, dan/atau BUMD; 

• Kebijakan pengawasan program lintas sektoral perlu mempertimbangkan faktor 
strategi, signifikan, dan material; 

• Pengawasan program lintas sektoral diawali dengan perencanaan, dilanjutkan 
dengan pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan akuntabilitas terhadap 
pelaksanaan kegiatan atau program, dengan tahapan sebagai berikut: tahap 
perencanaan program/kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap akuntabilitas 
tahunan, dan tahap akuntabilitas lima tahunan. 
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Kedua kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 720 OH atau 112,50% dari 

rencana sebanyak 640 OH dan dana yang digunakan sebesar Rp246.156.967,00 atau 

100,49% dari anggarannya Rp244.946.461,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1.1 

Judul Litbang OH Rp 

1. Kajian Peran BPKP Sebagai Pemberi Assurance 360 118.070.800,00 
2. Kajian Posisi dan Peran BPKP Dalam 

Pengawasan Program Lintas Sektoral 
360 128.086.167,00 

Jumlah 720 246.156.967,00 
 
  

 Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
dalam Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP 

 

Sasaran ini direalisasikan melalui kegiatan ”Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan Intern Pemerintah,” (1.1.2.1) yang dituangkan dalam satu topik kegiatan 

litbang, yaitu “Kajian Metode Konsultasi Dalam Menunjang Peran Konsultatif BPKP”. 

Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyesuaian judul terhadap topik tersebut menjadi 

“Kajian Tentang Peran Konsultatif BPKP”. Kegiatan kajian ini telah selesai seluruhnya 

atau tingkat capaiannya 100% dari rencana.  

Kegiatan litbang tersebut diakomodasi oleh kegiatan yang menunjang efektifitas 

pemanfaatan hasil litbang berupa “Sosialisasi Hasil Litbang, melalui leaflet, booklet, 

abstraksi di website, Warta Pengawasan, buletin, dan sosialisasi regional”. 

 

Kajian Tentang Peran Konsultatif BPKP 
Tujuan kajian Kajian Tentang Peran Konsultatif BPKP adalah 

teridentifikasinya peran konsultatif BPKP. Manfaat kajian ini 

bagi BPKP adalah membantu pimpinan BPKP dalam 

merumuskan kebijakan peran konsultatif BPKP. 

Dalam pelaksanaan peran sebagai auditor intern pemerintah 

telah banyak tugas-tugas konsultatif yang dilaksanakan oleh 

BPKP. Setelah terbit PP 60/2008, permintaan dan tuntutan 

atas jasa konsultatif BPKP semakin meningkat, serta lebih 

Sasaran 1.1.2 
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beragam jenis dan bentuknya. Semakin meningkatnya permintaan atas jasa konsultatif, 

di satu sisi dapat lebih meningkatkan peran BPKP sesuai dengan harapan para 

pemangku kepentingan, tetapi di sisi lain para auditor masih merasakan kurangnya 

pemahaman dan kompetensi yang dimilikinya untuk dapat memenuhi harapan 

tersebut. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

menyatakan bahwa “aktivitas audit intern tidak  boleh menerima begitu saja 

penugasan konsultasi, jika ia tidak memiliki staf yang kompeten melaksanakan tugas 

tersebut, atau ia dapat menggunakan tenaga ahli dari luar organisasi”.  The IIA’s Code 

of Etthics menyatakan bahwa “para auditor intern hanya akan melaksanakan tugas, jika 

mereka memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan”.  

Berdasarkan jenisnya, jasa konsultasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu 

peran konsultatif BPKP berupa pemberian nasihat (advisory consulting engagements), 

pendidikan dan pelatihan (training consulting engagements), fasilitasi (facilitative 

consulting engagements), serta penugasan campuran (blended engagement). 

Untuk dapat melaksanakan peran konsultatif BPKP secara efektif dan peran 

pengawasan intern pemerintah pada umumnya, diperlukan terpenuhinya dan 

terlaksananya prasyarat yang diperlukan, antara lain Peraturan Presiden tentang 

Penyelenggaraan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara; 

Penetapan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang BUN yang menjadi 

kewenangan dan tanggung jawab pengawasan oleh BPKP; Kode Etik APIP dan 

Standar Audit  Intern yang disusun oleh organisasi profesi auditor; Standar 

Kompetensi Auditor Intern Pemerintah; serta perluasan dukungan dari stakeholders. 

Kegiatan litbang ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 360 OH atau 112,50% dari 

rencana 320 OH dan menggunakan dana sebesar Rp127.440.558,00 atau 104,06% dari 

anggarannya Rp122.473.231,00. Adapun realisasi anggaran 1.1.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1.2 

Judul Litbang OH RP 
1. Kajian tentang Peran Konsultatif BPKP  360 127.440.558,00 
Kajian tambahan di luar Tapkin   
1. Penyusunan Bahan Pedoman Umum Pelaksanaan 

Peran Assurance BPKP 290 94.568.461,15 
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Judul Litbang OH RP 

2. Penyusunan Bahan Pedoman Umum Pelaksanaan 
Peran Konsultatif BPKP 290 90.449.535,85 

Sub Jumlah 580 185.017.997,00 
Jumlah 940 312.458.555,00 

 

 

 Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan 
SPIP 

Sasaran ini direalisasikan melalui kegiatan ”Penelitian dan Pengembangan untuk 

pengembangan SPIP” (1.2.1.1) yang dituangkan dalam lima topik kegiatan litbang 

sebagai berikut: 

• Kajian Penerapan Aktivitas Pengendalian yang Efektif; 

• Revisi Pedoman Identifikasi Risiko Sesuai Standar yang Baru; 

• Revisi Pedoman Analisis Risiko Sesuai Standar yang Baru; 

• Kajian Penerapan SKI di Puslitbangwas BPKP; 

• Strategi Percepatan Penerapan SPIP.  

Dalam pelaksanaan kajian, terhadap topik-topik tersebut dilakukan penyesuaian judul 

menjadi 

• Kajian Pedoman Telaahan Sejawat (Peer Review) Audit APIP; 

• Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Revisi); 

• Keterhubungan Antara Renstra BPKP Dengan Arahan Presiden dan Wakil 

Presiden; 

• Penyesuaian dan Penyempurnaan Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas BPKP; 

• Upaya Mencegah Korupsi Melalui Penerapan SPIP Terkait Dengan Hasil Survai 

PERC (Political & Economic Risk Consultancy). 

Kelima kegiatan kajian tersebut telah selesai seluruhnya atau tingkat capaiannya 100% 

dari rencana. Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

 
 
 
 

Sasaran 1.2.1 
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Kajian Pedoman Telaahan Sejawat (Peer Review) Audit APIP 

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai 

pengertian peer review dan beberapa praktik pelaksanaannya. 

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh organisasi 

profesi auditor sebagai acuan dalam penyusunan pedoman 

telaahan sejawat (peer review) APIP. PP 60/2008 pasal 55 ayat 1 

menyebutkan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit aparat 

pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilakukan telaahan 

sejawat (peer review). Selanjutnya dalam penjelasan PP 60/2008 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “telaahan sejawat” adalah kegiatan yang dilaksanakan unit 

pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan 

audit telah sesuai dengan standar audit. 

Hasil kajian menyimpulkan bahwa 

- peer review (telaahan sejawat) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian 
dan review yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yang setara guna mendapatkan 
keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang di-review telah patuh 
terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai 
dengan standar audit yang berlaku; 

- periode waktu dilakukannya peer review APIP minimal tiap tiga tahun sekali atau 
periode waktu lain yang disepakati oleh organisasi profesi auditor di Indonesia 
setelah mempertimbangkan lingkup dan kompleksitasnya; 

- terdapat beberapa persyaratan yang perlu ditetapkan untuk pelaksanaan peer review  
APIP sebagaimana dimandatkan dalam PP 60/2008, antara lain 
• adanya organisasi profesi yang merupakan asosiasi bagi APIP; 
• APIP merupakan anggota organisasi profesi auditor; 
• dilakukan oleh rekan sejawat yang setara, yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang minimal sama; 
• adanya standar audit yang diterbitkan oleh organisasi profesi auditor; 
• adanya sistem kendali mutu di setiap APIP yang diwajibkan oleh organisasi 

profesi auditor; 
• adanya Pedoman Peer Review audit yang dibuat oleh organisasi profesi auditor. 

- persyaratan/kualifikasi minimal yang perlu diperhatikan agar dapat menjadi 
pelaksana peer review adalah 
• mempunyai sertifikasi sebagai auditor/setifikasi peer review; 
• menjadi anggota aktif organisasi profesi yang bersangkutan; 
• mempunyai kedudukan yang setara untuk bidang audit; 
• berpengalaman minimal lima tahun sebagai auditor; 
• mempunyai pengetahuan terkini mengenai hal-hal yang akan di-review; 
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- pernyataan pendapat atau opini yang relevan untuk diberikan atas kepatuhan 
APIP terhadap sistem kendali mutu dan standar audit adalah full compliance, 
satisfactory compliance, dan non compliance. 

 
Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Revisi) 

Pedoman litbang Puslitbangwas BPKP ditujukan sebagai panduan 

dalam melaksanakan tugas litbang, baik berdasarkan Renja 

maupun permintaan dari external stakeholders/non Renja, dalam 

proses penyusunan Term of Reference (TOR)/proposal dan desain 

litbang yang akan dilaksanakan, penyusunan laporan hasil litbang 

pengawasan, termasuk untuk mewujudkan hasil litbang 

pengawasan yang berkualitas dan aplikatif. 

Berdasarkan pasal 240 Keputusan Kepala BPKP No.06.00.00-080/K/2001 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

Puslitbangwas BPKP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan, 

pembinaan, dan koordinasi kegiatan litbang pengawasan. Penyelenggaraan kegiatan 

litbang pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pokok BPKP maupun tugas lainnya.  

Menghadapi cepatnya perubahan lingkungan, mulai awal tahun 2007 BPKP berupaya 

melaksanakan reposisi dan revitalisasi fungsi untuk menjadi lembaga auditor internal 

pemerintah yang profesional. Puslitbangwas BPKP harus mendukung upaya tersebut 

dengan melakukan inovasi penelitian dan pengembangan (litbang) pengawasan yang 

berkualitas. 

Selain itu, Puslitbangwas BPKP dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga 

litbang, menurut pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, yang bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta menggali potensi pendayagunaannya. 

Untuk menjamin terlaksananya fungsi-fungsi tersebut dengan menghasilkan berbagai 

hasil litbang yang berkualitas serta dimanfaatkan oleh para stakeholders, diperlukan 

suatu pedoman litbang sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas litbang 

pengawasan.  
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Keterhubungan Antara Renstra BPKP Dengan Arahan Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Kajian  ini bertujuan untuk dapat lebih memahami dan mampu 

merancang langkah konkret tindak lanjut dari arahan Presiden 

dan Wakil Presiden. Puslitbangwas BPKP diminta untuk 

melakukan kajian mengenai arahan Presiden/Wakil Presiden 

dan keterhubungannya dengan rencana strategis BPKP. 

Pada tanggal 5–6 Agustus 2010 di Istana Kepresidenan Bogor 

telah diselenggarakan rapat kerja (raker) Presiden dengan para 

Menteri, Gubernur, dan Ketua DPRD Provinsi Seluruh 

Indonesia. Materi raker secara garis besar dibagi dalam empat sesi, yaitu 1) 

Perkembangan Ekonomi Makro; 2) APBN yang Sehat dan Berkesinambungan ; 3) 

Perencanaan dan Pengelolaan APBD; serta 4) Langkah Percepatan Penyerapan 

Anggaran dan Sosialisasi Revisi.   

Berdasarkan hasil raker disimpulkan beberapa permasalahan yang ditemui, yakni (1) 

aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah sudah cukup besar, tetapi terdapat 

kecenderungan untuk memperbesar alokasi transfer ke daerah terutama pada DAU; 

(2) sumber pendapatan pada APBD masih didominasi oleh Dana Perimbangan, 

sementara Pendapatan Asli Daerah masih rendah; (3) upaya peningkatan PAD oleh 

pemda dapat dilakukan jika perekonomian daerah mengalami peningkatan, kualitas 

belanja daerah masih belum efektif, ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang 

meningkat sebaliknya porsi belanja modal/infrastruktur justru menurun, (4) 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah dengan 

indikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) masih sedikit.  

Terhadap permasalahan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memberikan arahan 

untuk BPKP sebagai berikut:   

1. Arahan Presiden  

a. BPKP harus benar-benar dapat berperan dan berfungsi sebagai lembaga 
internal auditor pemerintah yang efektif; 

b. BPKP harus aktif dan bekerja sama yang baik, meningkatkan kerja sama 
kepada jajaran pemerintah, kementerian/lembaga (K/L), dan daerah; 
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c. BPKP agar bersinergi dan berkoordinasi serta melakukan sinkronisasi dengan 
BPK, dan lembaga-lembaga internal auditor di pemerintah lainnya; 

d. BPKP memberi atensi khusus terhadap pengawasan pengadaan barang dan 
jasa terutama K/L yang anggarannya besar karena rawan penyimpangan; 

e. BPKP juga memfokuskan diri pada pengelolaan keuangan daerah di 
pemprov/kab/kota, karena banyak pimpinan daerah belum memahami 
administrasi pengelolaan keuangan daerah. 
 

2. Arahan Wakil Presiden  

a. BPKP memberikan pendampingan bagi K/L dalam melakukan pengelolaan 
keuangan negara; 

b. BPKP memfokuskan diri untuk membantu K/L maupun pemda yg 
mendapatkan opini Disclaimer. 

 

Keterhubungan lima arahan Presiden dan dua arahan Wakil Presiden berkaitan 

dengan mandat BPKP untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah 

dengan Renstra BPKP 2010- 2014 sebagai berikut: 

- Peran yang dijalankan oleh BPKP adalah assurance dan consulting sebagai core 
bussines terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, yang 
meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan Kebendaharaan Umum 
Negara (BUN) berdasarkan penetapan oleh Menkeu selaku Bendahara Umum 
Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, telah dijabarkan 
secara tegas baik dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategisnya, tetapi 
penjabarannya dalam program dan kegiatan yang menjadi target pengawasan 
masih bersifat umum dan belum jelas program/kegiatan yang menjadi prioritas 
pengawasan intern BPKP. Dengan demikian sasaran dan target antara kedeputian 
BPKP belum terintegrasi menuju program/kegiatan prioritas yang akan dinilai 
oleh BPKP dalam rangka memberikan reasonable assurance kepada 
pemerintah/Presiden;   

- Salah satu kendala yang dapat menghambat terlaksananya peran BPKP sebagai 
lembaga audit intern yang efektif adalah belum terpenuhinya prasyarat minimal, 
terkait dengan pelaksanaan PP 60/2008, yakni a) penyelesaian Perpres tentang 
Penyelenggaraan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara 
dan Perpres tentang BPKP, untuk disampaikan dan ditandatangani oleh Presiden;  
b) pemrosesan Draf Penetapan Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara (BUN) 
yang menjadi kewenangan pengawasan BPKP, untuk disampaikan dan ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; serta c) melaksanakan 
langkah-langkah: pembentukan organisasi profesi auditor dan menyusun Standar 
Audit Intern, Kode Etik APIP, dan  Standar Kompetensi Auditor Intern 
Pemerintah. Renstra BPKP belum memasukan dukungan prasyarat untuk 
menjalankan peran auditor intern tersebut dan belum menetapkan penanggung 
jawab untuk mengawal berhasilnya dukungan prasyarat tersebut; 
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- Selain itu, berkaitan dengan kewenangan pengawasan BPKP terhadap  
BUMN/BUMD, BLUD, dan Badan Usaha Lainnya, serta kegiatan pengawasan 
investigatif, tidak tercakup di dalam PP 60/2008, tetapi dalam pelaksanaannya 
(praktik) BPKP sudah berperan dalam semua kegiatan tersebut sejak lama; 

- Kontribusi BPKP yang dimuat dalam Matrik Ekspektasi Stakeholders dan 
Kontribusi BPKP (Renstra, hal. 7—8) untuk memenuhi harapan stakeholders, antara 
lain berupa “Penyampaian hasil pengawasan makro, strategis, dan lintas 
sektoral,” tidak dijabarkan secara jelas apa dan bagaimana (kebijakan dan strategi)  
pelaksanaan pengawasan makro dan strategis tersebut; 

- Sistem informasi pengawasan sebagai sarana pendukung bagi pengambilan 
keputusan Presiden/Pemerintah, yaitu PASs dan SIM HP sudah dijabarkan di 
dalam misi ke-4 BPKP sebagai sistem informasi pengawasan BPKP, tetapi sistem 
tersebut belum berjalan optimal; 

- Sebagai upaya tercapainya pengawasan yang efektif, Renstra menjelaskan bahwa 
BPKP telah menyusun peta strategi BPKP, tetapi belum diturunkan ke dalam 
langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh BPKP pada setiap periode Renstra 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 

- Arahan Presiden yang ke-2, bahwa ”BPKP Harus Aktif dan Bekerja Sama yang 
Baik, Meningkatkan Kerja Sama Kepada Jajaran Pemerintah, Kementerian/ 
Lembaga dan Daerah”, telah tertuang di dalam Visi BPKP pada kata kunci 
”interaktif”. Dalam hal ini BPKP harus memperhatikan kebutuhan stakeholders, 
dengan membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan 
dengan stakeholders (Renstra, hal 23–24). Dalam praktik kerja sama ini antara lain 
banyak dilakukan dengan membuat MoU dengan K/L dan pemda;  

- BPKP agar bersinergi, berkoordinasi, dan melakukan sinkronisasi dengan BPK 
dan lembaga-lembaga internal auditor di pemerintah lainnya dalam kegiatan 
Renstra BPKP Tahun 2010-2014. Namun, Renstra tidak menggambarkan dengan 
jelas kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengatur bentuk maupun 
pola koordinasi dan sinkronisasi tersebut;  

- BPKP agar memberi atensi/perhatian khusus terhadap pengawasan Pengadaan 
Barang dan Jasa terutama K/L yang anggarannya besar karena rawan 
penyimpangan, tidak tergambarkan secara eksplisit di dalam rencana strategis 
BPKP Tahun 2010 – 2014. Uraian berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa 
hanya tercantum pada Sub Judul Kondisi Umum tentang Capaian Renstra Tahun 
2005 – 2009 yang menyatakan pengawasan kegiatan lain berdasarkan penugasan 
Presiden dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang menjadi perhatian 
Presiden. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain berupa percepatan 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;   

- BPKP agar memfokuskan diri pada pengelolaan keuangan daerah di 
pemprov/kabupaten/kota dan memberikan pendampingan bagi K/L dalam 
melakukan pengelolaan keuangan negara, di dalam Renstra, dituangkan dalam 
tujuan strategis pertama, yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan 
negara sebagai penjabaran dari misi pertama, yakni menyelenggarakan 
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata 
kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Namun, indikator keberhasilan 
kualitas pelaksanaan akuntabilitas adalah persentase IPP/IPD yang laporan 
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keuangannya memperoleh opini minimal WDP dari BPK RI perlu diperjelas atau 
dikaji kembali dan diselaraskan dengan BPKP menjalankan peran auditor intern 
melalui dua aktivitas, yaitu assurance dan konsultasi, yang dirancang untuk 
menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi/instansi.  

 
Penyesuaian dan Penyempurnaan Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas 

BPKP. 

PP 60/2008 pasal 5 menetapkan bahwa setiap instansi 

pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan 

perilaku. Aturan perilaku merupakan pedoman sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam 

pergaulan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat ketika 

seorang PNS sedang tidak menjalankan tugas. Dalam 

pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap 

PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, penyelenggaraan 

pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama 

Pegawai Negeri Sipil. 

BPKP sebagai induk organisasi Puslitbangwas BPKP telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan tersebut dengan menetapkan aturan perilaku sesuai Keputusan Kepala 

BPKP Nomor: KEP-1446/K/SU/2008 Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Aturan 

Perilaku Pegawai BPKP. Puslitbangwas BPKP sebagai salah satu unit pelaksana BPKP 

sepenuhnya mengadopsi dan memberlakukan aturan perilaku tersebut. 

Puslitbangwas BPKP sebagai unit peneliti yang memiliki kekhasan tersendiri dalam 

pelaksanaan tugasnya, menetapkan aturan perilaku yang merupakan adopsi dari 

Aturan Perilaku Pegawai BPKP ditambah dengan aturan perilaku yang lebih khusus 

sesuai kebutuhan disesuaikan dengan karakteristik dalam dunia penelitian. 

Penyusunan aturan perilaku dimaksudkan agar setiap peneliti Puslitbangwas BPKP 

dalam bekerja dan berperilaku senantiasa mengacu pada aturan yang berlaku sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dan kualitas hasil litbang, serta menumbuhkan dan 

memelihara citra Puslitbangwas BPKP.   
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Upaya Mencegah Korupsi Melalui Penerapan SPIP Terkait Dengan Hasil 

Survai PERC (Political & Economic Risk Consultancy) 

Tujuan kajian ini untuk mengetahui hasil survai PERC 

dalam kaitannya dengan gambaran permasalahan korupsi 

di Indonesia, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam 

pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, 

serta mengetahui bagaimana SPIP dapat mencegah korupsi 

di Indonesia.  

Kajian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, 

khususnya cara preventif melakukan pencegahan korupsi 

melalui penerapan SPIP dengan tetap meningkatkan langkah-langkah represif secara 

efektif. 

Beberapa media massa, baik di dalam maupun luar negeri (khususnya di kawasan 

Asia Pasifik) pada tanggal 8 Maret 2010 merilis hasil survai oleh Political and 

Economic Risk Consultancy (PERC), di mana Indonesia yang disebut-sebut sebagai 

salah satu bintang negara emerging markets, ternyata merupakan negara terkorup dari 

enam belas negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Indonesia menempati peringkat 

pertama sebagai negara terkorup, dengan skor 9,07.  

PERC adalah perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang spesialisasi informasi 

dan analisis bisnis strategis bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara Asia Pasifik. 

Salah satu jasanya adalah menghasilkan laporan-laporan risiko (risk reports), dengan 

perhatian utama terhadap variabel-variabel sosio-politik yang kritis (critical socio-

political variables), seperti korupsi. PERC sudah bertahun-tahun melakukan survai 

kepada para ekspatriat yang tinggal dan bekerja di negara-negara yang disurvai di 

kawasan Asia-Pasifik, untuk memeringkat korupsi di antara negara-negara tersebut. 

Selama ini hasil survai PERC selalu menempatkan Indonesia pada urutan bawah.  

Hasil survai tersebut sangat menarik untuk dikritisi dan dikaji, bukan dengan maksud 

untuk mencari-cari kelemahan atas pelaksanaan survai di atas, melainkan dalam 

rangka melakukan perbaikan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi untuk 

masa yang akan datang. Ini dilakukan dengan mencari tahu/menganalisis 

permasalahan yang ada.  
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Sebagai pembanding, misalnya kita lihat hasil survai Transparency International (TI). 

IPK Indonesia menurut hasil survai TI memperlihatkan peningkatan yang terus-

menerus. Sejak tahun 2005  - 2009  IPK di Indonesia meningkat rata-rata 0,16 poin (2,8-

2,2/4). Penurunan hanya terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,1 poin.  

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan PERC, terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, yaitu 

1. menurut hasil survai PERC, IPK Indonesia dari tahun ke tahun (2002–2010) secara 
magnitude mengalami peningkatan, kecuali pada periode 2009 dan 2010 mengalami 
penurunan kembali. Sedangkan hasil survai TI, pada periode 2002–2009 
menunjukkan IPK Indonesia mengalami peningkatan, baik secara magnitude 
maupun peringkatnya di antara negara-negara yang disurvai;  

2. survai PERC dilakukan terhadap para ekspatriat yang tinggal dan berbisnis di 
masing-masing negara yang disurvai (enam belas negara di kawasan Asia-Pasifik), 
dengan obyek survai masalah political corruption. Survai yang dilakukan TI lebih 
lengkap dan komprehensif karena menggunakan indikator pengukuran korupsi 
pada level aggregate; obyek survainya variatif mulai dari korupsi hingga tata kelola 
pemerintahan; respondennya adalah masyarakat, para pakar, dan para manajer 
perusahaan/instansi, dan negara yang disurvai saat ini ±180 negara; serta sumber 
data yang digunakan sebanyak sepuluh lembaga dengan reputasi yang prestisius 
yang ada di berbagai negara; 

3.  hasil survai PERC termasuk salah satu sumber data yang digunakan oleh TI dalam 
menetapkan IPK Indonesia sebesar 2,8 pada tahun 2009, yang berada pada posisi 
ke-111 dari 180 negara yang disurvai. Dengan demikian hasil survai PERC tersebut 
merupakan bagian kecil dari hasil survai yang dilakukan oleh TI, sehingga tidak 
perlu dijadikan polemik di masyarakat.; 

4. hasil survai PERC yang mengatakan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia 
Pasifik pada tahun 2009 dan 2010, tidak mewakili atau menggambarkan 
sepenuhnya atau secara menyeluruh buruknya kondisi pelayanan publik di 
Indonesia, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor/kondisi politik (political 
corruption) pada saat itu. Namun, hasil survai tersebut patut dijadikan sebagai 
bahan acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam pemberantasan 
korupsi dan peningkatan pelayanan publik, antara lain survai tersebut 
menggambarkan bahwa komitmen  pemberantasan korupsi yang dicanangkan 
oleh pemerintah belum dilaksanakan secara serius; masih lemahnya kepastian 
hukum yang dapat mengakibatkan  investor  enggan menanamkan modalnya di 
Indonesia; 

5.  lembaga pemerintah yang menangani perkara TPK belum berfungsi secara 
optimal, karena pemberantasan TPK yang selama ini dilakukan pada umumnya 
masih terfokus pada  penindakan/pemidanaan jenis TPK yang berkaitan dengan 
pasal 2 dan 3  (mengenai kerugian keuangan negara) dan  belum menyentuh  
pasal-pasal lainnya dari UU No. 31 Tahun 1999, yaitu 

a. suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12, dan 13); 
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b. penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, 10 a−c); 
c. perbuatan pemerasan (pasal 12e,  12f, dan 12 g); 
d. perbuatan curang (pasal 7.1.a, 7.1.b, 7.1.c, 7.1.d, 7.2., dan 12h); 
e. benturan kepentingan dalam penguasaan (pasal 12.i); 
f. gratifikasi (pasal 12 B Jo. Pasal 12 C);  

6.  pemberantasan TPK selama ini, belum optimal mencegah timbulnya penyebab 
mendasar timbulnya TPK, yaitu aspek administrasi, manusia, dan kultural/budaya 
yang mendorong munculnya perilaku koruptif, antara lain integritas pelayan 
publik yang masih rendah; penundaan layanan yang berlarut-larut, 
penyalahgunaan wewenang dalam pemberian layanan publik, penyimpangan 
terhadap prosedur yang telah ditetapkan, melakukan keberpihakan dalam 
pemberian layanan, inkompetensi dalam memberikan pelayanan, kurangnya 
komitmen dan keteladanan baik para pejabat maupun elite politik; 

7. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ruang lingkup, sistem pelayanan, 
pedoman penyusunan standar pelayanan, tata cara pengikutsertaan masyarakat 
dan pembayaran ganti rugi belum terbit, padahal dalam Undang-Undang No. 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diamanatkan paling lambat enam 
bulan sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tersebut harus diterbitkan. Hal 
tersebut mengakibatkan tertundanya para penyelenggara pelayanan publik 
menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik. 

Kelima kegiatan kajian tersebut menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.214 OH atau 

75,88% dari rencana sebanyak 1.600 OH, sedangkan dana yang digunakan sebesar 

Rp338.233.152,00 atau 55,23% dari anggarannya Rp612.366.152,00 yang terinci sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2.1 

Judul Litbang OH Rp 
1. Kajian Pedoman Telaahan Sejawat (Peer Review) 

Audit APIP 360 119.110.653,00 

2. Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Revisi) 80 14.088.936,00 
3. Keterhubungan antara Renstra BPKP dengan 

Arahan Presiden dan Wakil Presiden  126 43.931.663,00 

4. Penyesuaian dan Penyempurnaan Aturan Perilaku 
Peneliti Puslitbangwas BPKP  225 32.907.411,00 

5. Upaya Mencegah Korupsi Melalui Penerapan SPIP 
Terkait dengan Hasil Survai PERC (Political & 
Economic Risk Consultancy) 

423 128.194.489,00 

Jumlah 1.214 338.233.152,00 
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 Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
untuk pengembangan akuntabilitas keuangan negara.  

Sasaran ini direalisasikan melalui kegiatan ”Penelitian dan Pengembangan untuk 

pengembangan akuntabilitas keuangan negara” (1.2.2.1) yang dituangkan dalam 

empat topik kegiatan litbang sebagai berikut: 

• Penyusunan SBK (Standar Biaya Khusus) kegiatan BPKP Pusat dan revisi SBK 

kegiatan Perwakilan BPKP; 

• Efektivitas Perubahan Bentuk Hukum Rumah Sakit Daerah Menjadi BLUD 

Terhadap Pelayanan Kesehatan; 

• Kajian Perubahan (Kovergensi dan Konversi) Standar Akuntansi; 

• Revisi Pedoman Evaluasi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan kajian, terhadap topik-topik tersebut dilakukan 

penyesuaian judul menjadi 

• SBK (Standar Biaya Khusus) Kegiatan Perwakilan BPKP; 

• Penerapan PPK-BLUD di RSUD: Identifikasi Perubahan Infrastruktur dan Kinerja 

RSUD; 

• Kajian Konvergensi dan Konversi Standar Akuntansi Keuangan (IFRS) 

• Pedoman Evaluasi Kegiatan dan Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Puslitbangwas BPKP. 

Keempat kegiatan kajian tersebut telah selesai seluruhnya atau tingkat capaiannya 

100% dari rencana. Penjelasan atas kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

SBK (Standar Biaya Khusus) kegiatan Perwakilan BPKP 

Kajian ini bertujuan untuk menghitung besaran SBK 

kegiatan pengawasan intern dan Pembinaan 

Penyelenggaraan SPIP pada masing-masing perwakilan 

BPKP. Perhitungan SBK ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran BPKP Tahun 2011. Manfaat lainnya adalah untuk 

mempercepat proses penyusunan dan penelaahan anggaran 

BPKP oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Serta tersedianya 

Sasaran 1.2.2 
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alat pengendalian untuk peningkatan efisiensi setiap jenis kegiatan Perwakilan BPKP. 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 14 ayat (1) 

menyatakan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. Ayat (2) undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun harus berdasarkan 

prestasi kerja yang akan dicapai dengan menggunakan sistem Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK). 

Dalam sistem ABK, penyusunan anggaran merupakan proses yang terintegrasi dengan 

perencanaan tahunan instansi pemerintah. sebagai operasionalisasi atas rencana 

stratejik yang telah disusun untuk periode lima tahunan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. pasal 7 ayat (2).  

menyatakan bahwa dalam penyusunan ABK diperlukan indikator kinerja, standar 

biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Ayat (4) PP tersebut 

menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat 

umum maupun yang bersifat khusus bagi instansi pemerintah pusat setelah 

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam rangka penyusunan RKA-KL sejak tahun 

2008 telah menggunakan Standar Biaya Khusus (SBK) kegiatan Pengawasan untuk 

setiap perwakilan. Sejak terbitnya PP 60/2008. jenis kegiatan BPKP harus disesuaikan 

dengan PP tersebut, yaitu Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.  

Demikian pula halnya dengan SBK kegiatan di BPKP juga perlu disesuaikan untuk 

setiap jenis kegiatan pengawasan intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang 

dilaksanakan oleh BPKP. 

 

Penerapan PPK-BLUD di RSUD: Identifikasi Perubahan Infrastruktur dan 

Kinerja RSUD. 

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi perubahan yang telah dilakukan oleh RSUD 

setelah penerapan PPK-BLUD terkait infrastruktur (kebijakan internal, peralatan 

medis, sarana prasarana, dan SDM), serta dampaknya terhadap kinerja. Sedangkan 
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manfaatnya bagi BPKP diharapkan hasil kajian dapat dapat 

digunakan sebagai referensi/acuan dalam melakukan kajian 

terkait dengan penerapan PPK-BLU. Selain itu, dengan kajian 

ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dalam 

pembuatan kebijakan terkait penerapan PPK-BLU di RSUD.  

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, disebutkan bahwa “Kesehatan merupakan 

kebutuhan pokok, sehingga setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau” (pasal 4:2). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 

14). Selain itu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya 

kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau (pasal 19). 

Salah satu wadah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah melalui 

Rumah Sakit Umum, baik itu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) maupun Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD). Rumah Sakit yang didirikan oleh pemerintah tersebut harus 

berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, 

instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan 

Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang dikenal dengan BLU/D (UU Nomor 

44 Tahun 2009 pasal 7:3). 

BLU merupakan “instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas” (PP Nomor 23 Tahun 2005). Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) 

merupakan “pola pengelolaan keuangan yang memberikan fasilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa”.  

Dampak rumah sakit daerah menjadi BLUD secara umum adalah terjadinya perbaikan 

pada sarana dan prasarana, peralatan medis, mutu layanan, kesejahteraan pegawai, 
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kinerja SDM, serta kinerja keuangan dengan tingkatan yang berbeda pada tiap rumah 

sakit.  

Tujuan rumah sakit daerah menjadi BLUD adalah untuk meningkatkan kualitas 

layanan kepada masyarakat. Dengan adanya penerapan PPK-BLUD tersebut, rumah 

sakit akan mendapatkan berbagai kelonggaran yang memudahkan dalam pengelolaan 

keuangan. Kelonggaran yang dimiliki tersebut memungkinkan RSUD melakukan 

kegiatan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan PBJ pemerintah apabila ada 

alasan efektivitas/efisiensi.  

Berdasarkan jawaban dari kuesioner mengenai ada tidaknya perubahan infrastruktur 

dan kinerja RSUD setelah penerapan PPK-BLUD dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kebijakan/Peraturan Internal  
Terhadap 29 kebijakan/peraturan internal yang seharusnya dipenuhi oleh RSUD 
setelah penerapan PPK-BLU, ternyata masih banyak RSUD yang belum 
memenuhinya. Dari 45 RSUD yang disurvai hanya satu RSUD telah memenuhi 
seluruh kebijakan, yaitu RS Tabanan yang status BLUD-nya ditetapkan pada bulan 
November 2008.  

2. Peralatan Medis, Sarana dan Prasarana, serta SDM 
Dari hasil Uji McNemar didapati bahwa penerapan PPK–BLU ternyata memberi  
pengaruh pada  sebagian besar  peralatan medis di instalasi RSUD, yaitu sebanyak 
10 instalasi dari total 14 instalasi. Sedangkan terhadap sarana prasarana, hanya 
sebagian saja yang terpengaruh, yaitu sebanyak 12 sarana prasarana dari total 24 
sarana prasarana. Untuk SDM, PPK BLUD hanya berpengaruh pada pegawai non 
dokter dan pegawai administrasi, sedangkan untuk lima kelompok dokter tidak 
terpengaruh.  

3. Banyak RSUD yang Belum Melakukan Perubahan 
setelah penerapan PPK BLUD seharusnya RSUD memanfaatkan sejumlah 
keleluasaan yang diperoleh dengan melakukan perubahan-perubahan bagi 
perbaikan layanan kepada masyarakat. Namun, dari hasil survai diketahui 
sejumlah RSUD belum melakukan perubahan sama sekali atas infrastruktur yang 
dimilikinya.  

Untuk Peralatan Medis, jumlah RSUD yang belum melakukan perubahan sebanyak 
7 RSUD penetapan BLUD tahun 2007 & 2008 dan 9 RSUD penetapan BLUD tahun 
2009. Untuk Sarana Prasarana, jumlah RSUD yang belum melakukan peubahan 
sebayak 7 RSUD penetapan BLUD tahun 2007 &2008 dan 7 RSUD penetapan BLUD 
tahun 2009 ke atas. Sedangkan untuk SDM terdapat 9 RSUD penetapan tahun 
2007&2008 dan 17 RSUD penetapan tahun 2009 ke atas belum melakukan 
perubahan sama sekali.  

4. Alasan/Hambatan yang Dihadapi Oleh RSUD 
Terdapat beberapa alasan atau hambatan RSUD belum melakukan perubahan. 
Alasan yang banyak dikemukakan oleh RSUD terkait pemenuhan infrastrukturnya 
adalah karena keterbatasan anggaran atau dana. Khusus untuk kebijakan atau 
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peraturan internal, hambatan yang dihadapi oleh sebagian besar RSUD adalah 
keterbatasan waktu (dihitung dari masa penetapan BLUD). Sedangkan untuk 
SDM, alasan utama selain keterbatasan dana adalah kurangnya peminat/pelamar 
untuk bekerja sebagai dokter RSUD.  

5. Upaya-Upaya yang Dilakukan RSUD untuk Perbaikan Kinerja 
Untuk meningkatkan Efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, sebagian 
besar RSUD telah menunjuk panitia pengadaan barang & jasa serta membuat 
pedoman teknis pengadaan. Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi atas pengelolaam barang inventaris, RSUD telah menyusun pedoman 
teknis tatacara penghapusan serta SOP tatacara pemeliharaan dan penghapusan 
inventaris  

6. Dampak  
secara umum rumah sakit daerah yang menjadi BLUD, dapat memberikan dampak 
yang positif pada perbaikan sarana prasarana, peralatan medis, mutu layanan, 
kesejahteraan pegawai, kinerja SDM, dan kinerja keuangan  dengan tingkatan yang 
berbeda pada tiap rumah sakit. 

 
Kajian  Kovergensi dan Konversi Standar Akuntansi 

Kajian bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal 

mengenai standar akuntansi berdasarkan IFRS dari berbagai 

literatur yang relevan dan kendala atau dampak yang timbul 

dalam penerapannya di lapangan, khususnya BUMN di bawah 

naungan pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa masukan kepada BPKP c/q Deputi 

Pengawasan BPKP Bidang Akuntan Negara sebagai Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan fungsi 

konsultatif melalui sosialisasi, asistensi, dan implementasi kepada BUMN, BUMD, dan 

BLU dalam memahami SAK setelah dilakukan konvergensi. 

Semakin banyaknya bisnis yang dilakukan melintasi batas-batas negara dan 

meningkatnya integrasi perekonomian negara, perusahaan harus mampu 

menggunakan laporan keuangannya untuk berkomunikasi dengan pemakai eksternal 

di seluruh dunia. Praktik yang berbeda di masing-masing negara di dunia akan 

memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Sebagai akibatnya, 

praktik-praktik akuntansi nasional yang berbeda-beda mulai berpusat ke suatu standar 

global yang menyeluruh atau satu standar akuntansi global (one global accounting 

standard ). 
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Pada saat ini, terdapat dua kekuatan besar di bidang standar akuntansi keuangan yang 

diterima secara internasional, yaitu United States Generally Accepted Accounting 

Principles (U.S GAAP) dan Financial Accounting Standards Board (FASB). Perbedaan 

utama antara U.S GAAP dan IFRS adalah U.S GAAP “berbasis aturan/mengatur” 

(“rules-based”) dan menggunakan konsep historical cost, sedangkan IFRS lebih ”berbasis 

prinsip” (”principles-based”) dan banyak menggunakan konsep fair value dalam 

penilaian aset dan liability. IFRS merupakan kesepakatan global standar akuntansi 

yang tunggal yang berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berdasarkan prinsip 

yang meliputi pertimbangan profesional yang kuat dan pengungkapan yang jelas, 

serta transparan mengenai substansi ekonomi transaksi hingga mencapai simpulan 

tertentu. 

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 2008 telah mencanangkan 

konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012.  Tujuan konvergensi IFRS 

adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi 

signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan standar internasional (IFRS). 

Konversi standar akuntansi tidak hanya masalah latihan akuntansi, melainkan juga 

terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan keberhasilan 

penerapannya, yaitu kesiapan akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan 

pendidik/ akademisi,  akuntan pemerintah,  dewan komisaris/pengawas, komite 

audit, satuan pengawasan intern, regulator, dan profesi pendukung lainnya seperti 

aktuaris dan penilai.  

Dalam konteks Indonesia, dengan dilakukannya adopsi IFRS ke PSAK, hal ini berarti 

seluruh PSAK yang telah konvergen dengan IFRS bersifat principles-based. 

Implikasinya, principles-based accounting standard memerlukan pertimbangan 

profesional, kompetensi, dan integritas yang lebih baik dibandingkan dengan rules-

based. Sebaliknya, dari sisi penyusun laporan keuangan dan auditor (dalam proses 

audit) lebih mudah memahami dan menerapkan berbasis aturan dibandingkan 

berbasis prinsip, karena memiliki sesuatu atau seperangkat  aturan rinci yang harus 

diikuti ketika menyusun laporan keuangan.  
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Pedoman Evaluasi Kegiatan dan Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Puslitbangwas BPKP 

 Pedoman evaluasi dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan 

kegiatan evaluasi atau penilaian baik terhadap kegiatan litbang 

maupun terhadap hasil dari kegiatan litbang. Evaluasi secara 

umum didefinisikan sebagai proses penentuan nilai atau manfaat 

seseorang, kinerja, program, atau produk berdasar standar-

standar yang relevan/ketentuan yang berlaku. Merujuk pada 

pengertian tersebut, evaluasi atas pelaksanaan litbang adalah kegiatan penilaian atas 

pelaksanaan kegiatan litbang yang telah dilaksanakan di Puslitbangwas BPKP. 

Tindakan tersebut terdiri dari dua hal, yaitu penilaian atas proses pelaksanaan litbang, 

dan penilaian atas hasil dari proses litbang. Penilaian atas proses pelaksanaan litbang 

dilakukan berupa pemantauan atas ketaatan terhadap prosedur litbang pengawasan 

yang berlaku di Puslitbangwas BPKP. Sedangkan penilaian atas hasil dari proses 

litbang dilakukan melalui survei terhadap pemanfaatan litbang pengawasan. 

Tujuan evaluasi kegiatan litbang sebagai berikut: 

1) Memperoleh informasi mengenai ketaatan implementasi prosedur litbang, 

mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan prosedur litbang, serta 

memberikan rekomendasi  untuk pemecahan masalah; 

2) Memperoleh informasi tentang sejauh mana pemanfaatan hasil litbang dapat 

memenuhi harapan stakeholderss dari Puslitbangwas BPKP. 

Dalam mengevaluasi setiap tahap kegiatan litbang, digunakan teknik penilaian 

ketaatan berdasarkan kriteria evaluasi, di mana kriteria yang digunakan bersumber 

dari buku Pedoman Penelitian dan Pengembangan Puslitbangwas BPKP.  Kriteria ini 

menunjukkan sejauh mana ketaatan  yang dilakukan dalam setiap kegiatan penelitian 

dan pengembangan.  

Kriteria dan indikator yang digunakan dalam evaluasi atas kegiatan litbang sebagai 

berikut: 

1) Untuk evaluasi implementasi sistem atau prosedur digunakan kriteria yang 

merujuk pada buku Pedoman Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010; 

2) Untuk evaluasi pemanfaatan hasil litbang digunakan kriteria berdasarkan lembar 

isian sosialisasi dan pemanfaatan hasil litbang. 
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Penilaian dengan menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi merupakan bagian 

dari evaluasi kinerja. Untuk ini perlu ditetapkan indikator yang mampu mengukur 

capaian kinerja. Indikator tersebut harus disepakati bersama oleh seluruh personil 

Puslitbangwas dan Kapuslitbangwas BPKP. 

Untuk evaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan litbang diusulkan kriteria tentatif 

sebelum diperoleh kriteria dan indikator kinerja yang cocok dengan tujuan evaluasi.   

Penilaian dan penyimpulan atas suatu kriteria didasarkan pada pertimbangan 

berdasarkan 

1) pedoman prosedur penelitian dan pengembangan Puslitbangwas;  

2) praktik-praktik terbaik logis yang dapat dibenarkan.  

Simpulan hasil evaluasi litbang dilakukan dengan memberi nilai Baik (B), Cukup (C), 

atau Kurang (K).  

Keempat kegiatan kajian tersebut menggunakan tenaga SDM sebanyak 913 OH atau 

87,79% dari rencana sebanyak 1.040 OH, dana yang digunakan sebesar 

Rp260.346.634,00 atau 66,57% dari anggarannya Rp391.096.156,00, serta kegiatan di 

luar Tapkin dengan menggunakan SDM sebanyak 242 OH dan dana sebesar 

Rp149.189.714,00 yang terinci sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2.2 

Judul Litbang OH RP 
1. SBK (Standar Biaya Khusus) kegiatan 

Perwakilan BPKP 235 98.460.882,00 
 

2. Penerapan PPK-BLUD di RSUD: 
Identifikasi Perubahan Infrastruktur dan 
Kinerja RSUD  

360 73.890.708,00 

3. Kajian Kovergensi dan Konversi Standar 
Akuntansi Keuangan (IFRS) 250 62.780.719,00 

 
4. Pedoman Evaluasi Kegiatan dan Hasil 

Penelitian dan Pengembangan 
Puslitbangwas BPKP 

68 25.214.325,00 

Sub Jumlah 913 260.346.634,00 
Kegiatan diluar Tapkin   
1. Penerapan PPK – BLUD Survai 

Kepuasan Pegawai dan  Pelanggan 
BLUD (Sebagian tahapan kegiatan telah 
dilaksanakan ditahun 2010, sebagian 

242 149.189.714,00 
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kegiatan lainnya sampai pelaporan, akan 
dilanjutkan ditahun 2011) 

Jumlah 1.155 409.536.348,00 

Secara total kegiatan litbang dalam tahun 2010 telah menyelesaikan 14 topik dari target 

sebanyak 12 topik, atau mencapai 116,67% dengan menyerap anggaran sebesar 

Rp972.177.311,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.370.882.000,00 atau mencapai 

70,92%. Seluruh kegiatan penelitian tersebut di atas didukung oleh kegiatan penunjang 

sebagai berikut: 

1) Penulisan Makalah Litbang 

Untuk menunjang penelitian utama dilakukan kegiatan penulisan makalah sebagai 

referensi bagi penelitian utama. Dalam tahun 2010 telah dilakukan kegiatan 

penulisan makalah berupa penerjemahan AS/NZS ISO 31000: Risk Management 

Guide dan Kajian Istilah-Istilah Audit. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan SDM sebanyak 133 OH dari 

target sebesar 367 OH atau sebesar 49,81% dengan dana sebesar Rp33.880.235,00 

dari targetnya sebesar Rp25.800.000,00 atau 131,32%. 

2) Ekspose dan Seminar Hasil Litbang  

Kegiatan seminar yang dilaksanakan untuk mendukung pemasyarakatan hasil 

litbang kepada stakeholder sebagai berikut: 

• Kajian peran BPKP sebagai pemberi assurance (sesuai dengan salah satu peran 

Internal Auditor menurut IIA dan PP 60/2008); 

• Kajian Upaya Mencegah Korupsi melalui penerapan SPIP: Terkait dengan hasil 

survai Political Economic Risk Consultancy (PERC). 

Kegiatan tersebut di atas menggunakan SDM sebanyak 324 OH atau 67,08% dari 

rencana 483 OH. Sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp101.838.000,00 

atau 92,62% dari rencana Rp109.950.000,00. 

3) Sosialisasi Hasil Litbang  

Pada tahun 2010, dengan terbitnya PP 60/2008, Puslitbangwas BPKP sebagai Center 

of Excellence telah bertindak proaktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

mendukung peran BPKP terkait dengan pelaksanaan PP 60/2008, selain 

melakukan kegiatan sosialisasi hasil litbang sendiri. 
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Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 sebagai berikut: 

1) Pemaparan Hasil Litbang 

Kegiatan ini dilakukan dengan memaparkan hasil litbang di empat perwakilan 

BPKP. Materi yang dipaparkan adalah “Penelitian Revisi Standar Biaya Khusus 

Kegiatan Perwakilan BPKP” dan “Kajian Peran Assurance dan Konsultatif 

BPKP”, serta “Kajian Tentang Upaya Pencegahan Korupsi melalui SPIP”.  

2) Buletin Kampung Sebelas  

Pada tahun 2010, Puslitbangwas BPKP mempunyai Buletin yang terbit setiap 

tiga bulan sekali dengan nama “Buletin Kampung Sebelas”. Tujuan pembuatan 

Buletin untuk menyosialisasikan hasil litbang kepada stakeholders. Penyajian 

buletin ini melalui cara diunggah ke mailing list warga BPKP dan Forum 

Pecinta Litbang dan website Puslitbangwas BPKP. Selain itu, Buletin 

didistribusikan ke beberapa perwakilan dan beberapa unit kerja di BPKP Pusat. 

Buletin yang telah diterbitkan sebanyak satu edisi, yaitu edisi Triwulan 1 yang 

terbit bulan Juni 2010, sedangkan edisi selanjutnya sampai dengan tanggal 31 

Desember 2010 belum terbit.  

3) Penyiapan Bahan Abstraksi Hasil Penelitian Tahun 2010 Untuk Website 

Puslitbangwas dan pemutakhiran isi Web Puslitbangwas. 

Sosialisasi hasil litbang dilakukan juga dengan membuat abstraksi hasil 

penelitian sekaligus diunggah ke website Puslitbangwas BPKP. Pada tahun 2010 

telah dilaksanakan penyusunan abstraksi atas penelitian litbang tahun 2009 

sebanyak empat belas topik dan pemutakhiran isi web Puslitbangwas untuk 

menyesuaikannya. 

Kegiatan tersebut di atas menggunakan SDM sebanyak 482 OH atau 128,53% dari 

rencana 375 OH dan realisasi anggaran sebesar Rp101.028.400,00 atau 65% dari 

rencananya Rp155.942.000,00. 

b. Kegiatan Pendukung Litbang 
Kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP tahun 2010 ditujukan untuk mencapai    

satu sasaran stratejik melalui satu program yang berisi satu kegiatan dengan lima 

subkegiatan. Kegiatan yang bersifat manajerial ini dikoordinasikan oleh Kepala Bagian 
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Tata Usaha Puslitbangwas. Capaian kinerja kegiatan pendukung sampai dengan 31 

Desember 2010 sebagai berikut: 

 

 Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan 
sistem informasi yang menunjang peningkatan kapasitas 
Puslitbangwas yang inovatif.  

Sasaran ini direalisasikan melalui kegiatan ”Peningkatan kapasitas Puslitbangwas 

BPKP yang kompeten dan inovatif” (1.3.1.1) yang dituangkan dalam lima kegiatan 

litbang sebagai berikut: 

1) Peningkatan Kapasitas Perencanaan 

Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan merupakan serangkaian siklus 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Rencana Strategis Puslitbangwas 2010-2014; 

b. Program dan Renja Puslitbangwas Tahun 2010; 

c. Penetakan Kinerja Puslitbangwas Tahun 2010; 

d. Penyusunan dan Revisi RKT; 

e. Pemutakhiran Data Perencanaan; 

f. Forum Perencanaan; 

g. Desain Penelitian Tahun 2011. 

Dalam tahun 2010 seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana dengan penggunaan 

sumber daya manusia sebesar 964 OH dari target sebesar 1.287 OH atau 74,90%, 

serta menyerap anggaran sebesar Rp289.679.280,00 dari rencana sebesar 

Rp220.203.000,00 atau 127,46%. 

2) Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja 

Kegiatan pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja merupakan kegiatan untuk 

mendukung pengembangan SDM, Keuangan, Administrasi Umum, Sarana dan 

Prasarana, serta Penilaian Kinerja. Kegiatan ini berupa 

a. Pengelolaan dan Pengembangan SDM terdiri dari 

•   Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

Dalam kegiatan ini termasuk kegiatan Penilaian Angka Kredit, Pembinaan 

Kenaikan Pangkat dan Jabatan, serta Administrasi Pengelolaan Kepegawaian. 

Sasaran 1.3.1 
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Kegiatan Administrasi Kepegawaian dalam tahun 2010 telah dilaksanakan 

dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 320 OH dari 

target 361 OH atau 88,64% dan menyerap dana sebesar Rp109.836.565,00 dari 

target Rp109.649.000,00 atau 99,27%. Namun, untuk kegiatan Penilaian Angka 

Kredit semester I tahun 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 belum 

diselesaikan. 

•   Pengembangan SDM 

Kegiatan pengembangan SDM terdiri dari kegiatan Seminar, Workshop, Diklat, 

Studi Banding, Pengembangan Budaya Kerja, dan PKS. 

Kegiatan Pengembangan SDM dalam tahun 2010 telah dilaksanakan dengan 

menggunakan sumber daya manusia sebanyak 1.372 OH dari target sebesar 

1.768 OH atau 77,60% dan menyerap dana sebesar Rp326.086.565,00 dari 

target Rp395.894.000,00 atau sebesar 82,37%. Rincian masing-masing kegiatan 

di atas sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Daftar Seminar Tahun 2010 

Seminar/ Workshop Peserta 
1) Membangun Integritas di Era Reformasi dalam rangka Implementasi 

SPIP 
23 

2) Pedoman Pengawasan Intern atas Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral 2 
3) IFRS Penerapan dan Aspek Perpajakannya 12 

4) Institutional Development Plan of Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan As Per Government Regulation No. 60/2008 

3 

5) Masalah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam 
rangka Penguatan Ekonomi Domestik  

2 

6) The IIA - Indonesia National Conference, Recognized - Trusted and Valued 
Internal Auditor 

4 

7) Mengikuti Sosialisasi Public Private Partnership : Perpres No. 67 Tahun 
2005 

16 

8) Public Hearing Exposure Draft PSAK 5 
9) Workshop SAI 5 
10) Workshop Pedoman Pemetaan 2 
11) Workshop Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi 1 

Jumlah 75 
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Tabel 3.10 

Daftar Diklat Tahun 2010 

Diklat Peserta 
1) Diklat Analisis Pemecahan Masalah 2 
2) Diklat Audit Migas 2 
3) Diklat Certified Control Self Assessment (CCSA) 1 
4) Diklat Certified Government Auditor Professional (CGAP) 1 
5) Diklat Certified Risk Management Professional (CRMP) 1 
6) Diklat ISO 9001 : 2008 di Pusdiklat BPKP Ciawi 1 
7) Diklat Jurnalistik 1 
8) Diklat Peningkatan Kompetensi Peneliti 23 
9) Diklat Penjenjangan Ketua TIM 1 
10) Diklat Perpustakaan 1 
11) Diklat Protokoler 1 
12) Diklat Program Pengembangan Eksekutif 2010 "Management for 

Professional Secretary" 
1 

13) Diklat Program Pengembangan Eksekutif 2010 "Managing People" 4 
14) Diklat SAPP 1 
15) Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Pengendali Teknis 1 
16) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 9 
17) Diklat TOT Calon Instruktur Diklat SPIP 2 
18) Training Auditing Governance, Strategic, Ethic and Risk Management 2 
19) Tailor Made Training di Groningen Belanda PFA (Public Financial 

Accountability) dan ICS (Internal Control System) 
3 

20) Training on Knowledge Management Essential 1 
21) COSO Based Internal Auditing Training in Florida 1 
22) Japan PFI (Private Finance Initiative)/PPP (Public Private Partnership) 1 
23) Training of Trainer (TOT) Draft Pedoman Pengawasan Intern atas 

Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral 
2 

24) Comparative Study Evaluating Government Program Effectiveness 1 
25) Training Web Design 1 

Jumlah 64 

Tabel 3.11 

Daftar Forum Tahun 2010 

Forum Peserta 
1) Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2010 2 
2) Forum Kehumasan dan Website BPKP Tahun 2010 2 
3) Forum Perencanaan 2010 3 
4) Mengikuti Forum Budaya Kerja Tahun 2010 5 
5) Mengikuti Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2010 di Solo Jateng 3 
6) Mengikuti Forum Website 1 

Jumlah 16 
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Capaian kinerja dalam outcomes dari pengikutsertaan SDM dalam diklat dan 

seminar belum dapat dinilai karena belum dibangun ukuran indikator dan 

targetnya. 

Kegiatan Budaya Kerja  

Penyelenggaraan kegiatan budaya kerja dimaksudkan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai. Kegiatan budaya kerja merupakan jabaran dari enam program 

yang telah ditetapkan BPKP dan telah direalisasikan, yaitu peningkatan akhlak 

dan etika, peningkatan kebersamaan dan kesejahteraan, peningkatan efektivitas 

kebijakan serta kepemimpinan yang visioner dan inspiratif, peningkatan 

komitmen terhadap ketepatan waktu, peningkatan organisasi yang responsif dan 

antisipatif, dan peningkatan transparansi organisasi. 

 

Hambatan dan Usulan/Saran  

Terdapat beberapa kendala dan saran sebagai berikut: 
•  Partisipasi Struktural, PFA, dan Staf TU dalam mendukung pelaksanaan dan 

pengembangan KBK secara umum cukup baik. Masih terdapat kendala karena 
kesibukan tugas-tugas rutin dan crash program, misalnya kegiatan pembinaan 
SPIP dan OPN, serta kegiatan lainnya; 

•  Terdapat keterbatasan sarana, prasarana, dan dana dalam menunjang 

pelaksanaan KBK terutama untuk kegiatan yang dilakukan di luar kantor.  

 
Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 

Dalam tahun 2010 ditetapkan target sebanyak empat laporan pelaksanaan PKS 

dan telah tercapai seluruhnya (100%). Adapun materi PKS yang disampaikan 

sebanyak tiga belas topik, yaitu 

Tabel 3.12 

Daftar PKS Tahun 2010 

Topik PKS 
1) Indeks Pembangunan Manusia 
2) International Financial Report Satandard (IFRS) 
3) Ketentuan Jabatan Fungsional Auditor 
4) Pengolahan Data dengan LISREL 
5) Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; 
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6) Internal Control and Audit System : The Netherland and   Indonesia 
Comparison 

7) Langkah-langkah Menyusun Infrastruktur  SPIP Unsur  Lingkungan 
Pengendalian 

8) Public Financial Accountability 
9) Risk Based Audit 
10) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Penunjang Puslitbang 
11) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik                                                                                  
12) Sosialisasi  sub unsur kepemimpinan yang kondusif, serta  subunsur 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab  yang tepat 
13) Sosialisasi Subunsur Identifikasi Risiko 

 
 

Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan PKS sebesar Rp5.541.000,00 atau 103% 

dari anggaran sebesar Rp.5.400.000,00. 

3) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Puslitbangwas BPKP 

Evaluasi kegiatan litbang yang direncanakan antara lain evaluasi atas proses 

litbang tahun 2010. Target output sebanyak empat laporan evaluasi dan telah 

direalisasikan seluruhnya. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa secara umum 

penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian penugasan adalah karena adanya 

penugasan lain yang dilaksanakan secara multi tasking. Selain itu, dalam tahun 2010 

telah juga dilaksanakan evaluasi triwulanan atas kegiatan PKS, GDN, dan 

Pertanggungjawaban Keuangan.  

Kegiatan evaluasi menggunakan tenaga SDM sebanyak 489 OH atau 93,14% dari 

rencana sebanyak 523 OH, sedangkan realisasi keuangannya sebesar 

Rp58.758.840,00 atau 60,33% dari anggarannya sebesar Rp97.400.000,00. 

4) Penyelenggaraan SPIP 

Sesuai amanat PP No. 60 Tahun 2008, Tim Penyelenggara SPIP pada Puslitbangwas 

BPKP telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Puslitbangwas No: Kep-37LB/2010 

tanggal 12 Januari 2010. Kegiatan yang telah diselenggarakan adalah  

• pembahasan lingkungan pengendalian subunsur integritas dan nilai etika; 

• pembahasan lingkungan pengendalian subunsur komitmen pada kompetensi; 

• evaluasi penyelenggaraan SPIP. 
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Kegiatan penyelenggaran SPIP menggunakan tenaga SDM sebanyak 224 OH atau 

93,33% dari rencana sebanyak 240 OH, sedangkan realisasi keuangannya sebesar 

73.550.000,00 atau 98,07% dari anggarannya sebesar Rp75.000.000,00. 

5) Kerja Sama di Bidang Litbang 

Kegiatan kerja sama litbang dilakukan baik dengan unit kerja di lingkungan BPKP 

maupun pihak luar BPKP. Bentuk kerja sama dengan unit di lingkungan BPKP 

dapat berupa pengiriman tenaga peneliti Puslitbangwas BPKP ke unit tersebut atau 

penelitian yang dilakukan Puslitbangwas dengan sumber pembiayaan dari unit 

lain. Kegiatan kerja sama untuk tahun 2010 belum dapat ditargetkan output-nya 

dalam Renja karena sangat tergantung permintaan unit kerja BPKP lainnya. Output 

yang dicapai tahun ini sebanyak lima belas kegiatan, yaitu dua belas kegiatan 

berupa bantuan tenaga SDM dan tiga kegiatan kajian litbang, yang dilakukan 

secara bersama antara Puslitbangwas BPKP dengan unit/instansi lain, sebagai 

berikut: 

a) Kerja sama dengan unit di BPKP 

(1) Kerja sama lintas unit kerja BPKP dalam rangka Satuan Tugas Pembinaan 

dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

terhitung mulai tanggal 1 Jamuari 2010. Penugasan hingga saat ini masih 

berlangsung; 

(2) Kerja sama dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka bantuan tenaga 

untuk melakukan penyelesaian pedoman Diagnostic Assessment terhitung 

mulai tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan  29 Juni 2010. Kondisi saat ini  

dalam tahap pelaksanaan; 

(3) Kerja sama dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka bantuan tenaga 

untuk penyusunan buku PP 60/2008 dengan format dua sisi terhitung 

mulai tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 31 Mei 2010. Kondisi saat ini 

sudah selesai; 

(4) Kerja sama dengan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang 

Investigasi, dalam rangka melakukan kajian “Upaya Menurunkan Tingkat 
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Korupsi Melalui Penerapan SPIP : Terkait Hasil Survai oleh Political 

Economic Risk Consultancy (PERC)” terhitung mulai tanggal 12 Maret 2010 

sampai dengan 6 Agustus 2010. Penugasan saat ini telah selesai 

dilaksanakan;  

(5) Kerja sama dengan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris 

Utama BPKP dalam rangka pengiriman narasumber PKS  Identifikasi dan 

Penilaian Risiko tanggal 10 Mei 2010. Kondisi penugasan saat ini sudah 

selesai; 

(6) Kerja sama dengan Biro Umum, Sekretariat Utama BPKP, dalam rangka 

pengiriman Nara Sumber PKS Penilaian Risiko tanggal 4 Juni 2010. Kondisi 

penugasan saat ini sudah selesai; 

(7) Kerja sama dengan Satuan Tugas Management Assessment Center Biro 

Kepegawaian dan Organisasi, Sekretarias Utama BPKP, dalam rangka 

pengiriman narasumber PKS Pengelolaan Hasil Kuesioner Menggunakan 

Statistik tanggal 24 Mei 2010. Kondisi penugasan saat ini sudah selesai; 

(8) Kerja sama dengan Inspektorat,  BPKP, dalam rangka pengiriman 

narasumber PKS Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat  tanggal 24 

Maret  2010. Kondisi penugasan saat ini sudah selesai. 

(9) Kerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Utama 

BPKP, Tim Pengembangan Budaya Kerja Pusat dalam rangka menyusun 

Kriteria Penilaian Lomba Pengembangan Budaya Kerja BPKP Tahun 2010, 

terhitung mulai tanggal 19 April 2010. Penugasan saat ini telah selesai 

dilaksanakan;  

(10) Kerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dalam rangka 

melakukan kajian atas tarif PNBP penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan  kehutanan terhitung mulai 

tanggal 20 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Penugasan 

saat ini masih berlangsung dengan kondisi pada tahap penyusunan 

laporan; 

(11) Kerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dalam rangka 

melakukan kajian tentang implementasi mekanisme pungutan royalti 
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timah terhitung mulai tanggal 20 September 2010 sampai dengan 31 

Desember 2010. Penugasan saat ini masih berlangsung dengan kondisi 

pada tahap penyusunan laporan; 

(12) Kerja sama dengan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam penyusunan 

Pedoman Internal Control System dan asistensi survey kepuasan 

stakeholder kinerja SPI Pertamina (Persero) terhitung mulai tanggal 20 

September 2010 sampai dengan 20 November 2010. Penugasan saat ini 

telah selesai dilaksanakan;  

(13) Kerja sama dengan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam melakukan 

asistensi peer review atas kegiatan SPI PT Pertamina (Persero) terhitung 

mulai tanggal 26 November 2010 sampai dengan 28 Januari 2011. 

Penugasan saat ini masih berlangsung pada tahap pengolahan data. 

b) Kerja sama dengan unit Non BPKP 

(1) Kerja sama dengan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai anggota Tim Penilaian Kinerja 

Unit Pelayanan Publik  dalam rangka Citra Pelayanan Prima terhitung 

mulai tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan 30 Oktober 2010. Penugasan 

saat ini telah selesai dilaksanakan;  

(2) Kerja sama dengan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia, sebagai narasumber dalam rangka Pembangunan dan 

Penerapan SPIP pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2010. Penugasan saat ini 

masih berlangsung. 

Dalam tahun 2010, Puslitbangwas melakukan kerja sama dengan Satuan Tugas 

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas PP 

SPIP) Pusat dalam rangka penyusunan pedoman teknis SPIP. Kerja sama 

dilaksanakan dengan menyertakan SDM-nya sebagai tim teknis dan kesekretariatan 

di satgas PP SPIP Pusat. Penggunaan sumber daya manusia untuk kerja sama ini 

sebanyak tiga belas orang dengan pemakaian hari kerja sebanyak 780 OH. Kerja 

sama ini didasarkan kepada SK Kepala BPKP Nomor: KEP-166/K/SU/2010 tentang 
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Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP).  

Kerja sama dengan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Investigasi, 

dalam rangka melakukan kajian “Upaya Menurunkan Tingkat Korupsi Melalui 

Penerapan SPIP: Terkait Hasil Survai oleh Political Economic Risk Consultancy 

(PERC)” menggunakan SDM sebanyak tiga  orang dengan pemakaian hari kerja 

sebanyak 340 OH dilaksanakan berdasarkan ST No.: ST-207/LB/2010 Tanggal 12 

Maret 2010 dan No.: ST-410/LB/2010 Tanggal 17 Juni 2010. 

Kerja sama berupa Kajian/Evaluasi Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) yang 

merupakan permintaan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang 

Perekonomian BPKP terdiri dari 

(a)   kajian PNBP atas tarif PNBP penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan; 

(b)   kajian implementasi mekanisme pungutan royalti timah. 

Kajian/Evaluasi OPN menggunakan tenaga SDM sebanyak delapan orang 

dengan pemakaian hari kerja sebesar 520 OH dilaksanakan berdasarkan ST 

No.: ST-16/OPN. Teknis.1.3/09/2010 Tanggal 20 September 2010 dan No.: ST-

13/OPN.Teknis.1.3/09/2010 Tanggal 20 September 2010.  

Kerja sama dengan Deputi Akuntan Negara dalam rangka 

(a) Asistensi survey kepuasan stakeholder kinerja SPI PT Pertamina (Persero); 

(b) Asistensi peer review atas kegiatan SPI PT Pertamina (Persero).  

Menggunakan tenaga kerja sebanyak satu orang dengan pemakaian hari kerja 

sebanyak 80 OH yang dilaksanakan berdasarkan ST No.: 592/D504/1/2010 

Tanggal 6 September 2010 dan No.: 757/D504/1/2010 Tanggal 29 November 

2010.  

Kerja sama dengan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi dalam rangka Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 

Publik dalam rangka Citra Pelayanan Prima menggunakan SDM sebanyak 

dua orang dan menggunakan hari kerja sebanyak 320 OH dilaksanakan 

berdasar ST No.: ST-130/LB/2010 Tanggal 22 Februari 2010.  
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Di luar kegiatan kerja sama di atas, masih terdapat kerja sama baik dengan 

pihak intern BPKP maupun pihak ekstern BPKP yang tidak cukup signifikan 

atau tidak dapat diidentifikasi penggunaan hari kerjanya seperti kerja sama 

dengan 

• Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP; 

• Biro Hukum dan Humas BPKP; 

• Biro Umum BPKP; 

• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 

Secara keseluruhan pada tahun 2010 kerja sama yang telah dilakukan oleh 

Puslitbangwas telah mencapai 2240 OH dari target sebesar 880 OH atau 

mencapai 254,55%. Kerja sama tersebut menghasilkan dua buah laporan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%. Penyusunan laporan 

ini menggunakan tenaga SDM sebesar 54 OH dan penggunaan dana sebesar 

Rp15.955.227,00. Pada kerja sama ini tidak terdapat rencana penggunaan dana 

dalam Renja 2010 (PM).  

3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan, SDM, serta Sarana dan Prasarana 

a.   Keuangan 

Realisasi belanja Puslitbangwas BPKP tahun 2010 sebesar Rp5.285.918.644,00 

atau 93,96 % dari anggaran DIPA tahun 2010 sebesar Rp5.625.952.000,00. 

Rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya secara garis besar 

sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Realisasi Belanja Tahun 2010 

Belanja Anggaran  Realisasi  % Sisa 
Anggaran  

1) Belanja Pegawai 2.354.352.000 2.167.484.621 92,06 186.867.379 

2. Belanja Barang 3.221.600.000 3.073.147.023 95,39 148.452.977 

3. Belanja Modal 50.000.000 45.287.000 90,57 4.713.000 

Jumlah 5.625.952.000 5.285.918.644 93,66 340.033.356 
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Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.354.352.000 telah direalisasikan 

sebesar Rp2.167.484.621,00 atau 92,06% dari anggarannya. Realisasi anggaran 

tersebut merupakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. 

Jumlah produk litbang tahun 2010 sebanyak empat belas topik dengan 

realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp5.285.918.644,00, tahun 2009 

sebanyak empat belas topik dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 

Rp5.152.152.940,00. Dengan demikian, terjadi kenaikan penggunaan anggaran 

untuk menghasilkan jumlah hasil kajian yang sama.  

b.   Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP per 31 Desember 2009 

sebanyak 49 orang dan per 31 Desember 2010 sebanyak 45 orang. Jumlah 

pegawai selama periode tersebut telah mengalami penambahan dan 

pengurangan masing-masing sebanyak sepuluh dan empat belas orang. SDM 

Puslitbangwas BPKP dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, 

pendidikan, dan usia sebagai berikut: 

1) Berdasarkan Golongan 

Tabel 3.14 

Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2010 

Uraian Posisi Awal 
(31-12-2009)  

Tambah Kurang Posisi Akhir 
(31-12-2010) 

Golongan IV 15 6 5 16 

Golongan III 25 4 6 23 

Golongan II 9 0 3 6 

Jumlah 49 10 14 45 

Dari segi golongan/kepangkatan, 16 pegawai golongan IV, 23 pegawai 

golongan III, dan 6 pegawai golongan II. 
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2) Berdasarkan Jabatan 

Tabel 3.15 

Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2010 

Uraian Posisi Awal 
(31-12-2009)  

Tambah Kurang Posisi Akhir 
(31-12-2010) 

Struktural     
• Eselon II 1 1 1 1 

• Eselon III 3 3 3 3 

• Eselon IV 6 3 3 6 

Fungsional Auditor 20 4 3 21* 

Fungsional Umum 19 0 5 14** 

Jumlah 49 11 15 45 
*   Terdapat pegawai atas nama Deddy Eriantono dalam proses mengajukan 

pengunduran diri  
**  Dalam jumlah ini belum termasuk empat pegawai yang ditempatkan 

sementara di Puslitbang  

Jumlah pegawai Puslitbangwas BPKP per 31 Desember 2010 sebanyak 

45 orang, yaitu 10 pejabat struktural, 21 pegawai fungsional auditor, dan 

14 pegawai fungsional umum. 

Pada tahun 2010 telah terjadi pergantian seluruh pejabat eselon II dan III 

di lingkungan Puslitbangwas dan pada jabatan eselon IV terjadi tiga 

pergantian pejabat. Dari tujuh pergantian pejabat ini, lima pejabat 

berasal dari luar Puslitbangwas dan dua pejabat adalah hasil promosi 

intern di Puslitbangwas.  

3) Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 3.16 

Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010 

Uraian Posisi Awal 
(31-12-2009)  

Tambah Kurang Posisi Akhir 
(31-12-2010) 

S3 2 0 1 1 

S2 12 7 4 15 

S1 16 4 5 15 

D.III 2 0 0 2 

SLTA 16 0 4 12 

SD 1 0 1 0 
Jumlah 49 11 15 45 
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Berdasarkan latar belakang pendidikan, 1 orang berpendidikan 

setingkat S3, 15 orang setingkat S2, 15 orang setingkat S1, 2 orang 

setingkat D.III, dan 12 orang setingkat SLTA. Seluruh peneliti minimal 

setingkat sarjana (S1) dengan latar belakang mayoritas dari akuntansi.  

4) Berdasarkan Usia 

Tabel 3.17 

Daftar Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2010 

Uraian Posisi Awal 
(31-12-2009)  

Tambah Kurang Posisi Akhir 
(31-12-2010) 

21-30 1 0 0 1 

31-40 14 0 6 8 

41-50 29 9 7 31 

51-60 5 3 3 5 

Jumlah 49 12 16 45 

Jika dilihat dari keempat tabel tersebut di atas dan dibandingkan 

dengan penggunaan SDM dalam kegiatan litbang dalam tahun 2010, 

maka jumlah SDM di Puslitbangwas BPKP masih jauh dari memadai, 

terutama jumlah PFA/Peneliti. Selain itu sebanyak lima orang pegawai 

telah berusia antara 51-60 orang, yang berarti menjelang usia pensiun. 

c. Prasarana dan Sarana Penunjang 

Berdasarkan data Laporan kuasa pengguna barang tahun 2010,      

prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP 

Per 31 Desember 2010 terdiri atas peralatan dan mesin sebanyak 475 unit 

senilai Rp2.062.037.524,00; serta aset tetap lainnya senilai Rp48.293.185,00. 

1) Pengolah Data 

Selama tahun 2010 peralatan pengolah data Puslitbangwas BPKP 

mengalami penambahan jumlah, berupa sebuah LCD dan dua buah 

laptop. Secara keseluruhan jumlah peralatan pengolah data sebagai 

berikut: 

- Komputer desktop  : 55 unit;  
- Laptop                : 27 buah; 
- Printer  : 44 buah;  
- Audio Visual (LCD)  :   8 buah;  
- Berbagai software yang mendukung pengolahan data penelitian. 
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Secara kuantitatif peralatan tersebut telah cukup memadai untuk 

mendukung kegiatan litbang, tetapi spesifikasinya belum sepenuhnya 

memadai. 

Pada prasarana dan sarana penunjang tersebut tidak terdapat 

- aktiva yang dikuasai, tetapi tidak digunakan untuk menunjang 
operasional;   

- aktiva milik Puslitbangwas BPKP, tetapi dikuasai oleh pihak III.  

Terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan sumbangan 

dari pihak di luar Puslitbangwas BPKP dan bukan milik Puslitbangwas 

BPKP berupa enam buah televisi berwarna dan sebuah VCD player. 

2) Kendaraan Bermotor 

Puslitbangwas BPKP memiliki tiga unit mobil merek Toyota, satu unit 

mobil merek Mitsubishi, dan empat unit sepeda motor merek Honda 

yang dua unit di antaranya dalam keadaan rusak berat. Kendaraan 

bermotor tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 

operasional litbang. 

3) Buku Perpustakaan 

Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan diperlukan 

referensi/kepustakaan. Sampai dengan tahun 2010 koleksi buku 

perpustakaan sebanyak 1.744 buah. 

Realisasi belanja modal sebesar Rp45.287.000,00 berupa pengadaan  

a) satu unit mebel Rp.  12.485.000,00 

b) tiga unit alat pengolah data Rp.  25.410.000,00 
c) buku perpustakaan Rp.    7.392.000,00 

Jumlah Rp   45.287.000,00 

Realisasi belanja modal tersebut menyerap dana sebesar 90,57% dari 

anggarannya sebesar Rp50.000.000,00. 

Pelaksanaan pengadaan barang di Puslitbangwas dilakukan oleh            

Tim Pengadaan Barang dan Jasa melalui prosedur pengadaan barang dan 

jasa sebagaimana telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. 
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1. Simpulan 

Pelaksanaan kegiatan utama penelitian dan pengembangan (litbang) tahun 2010 

yang diarahkan pada lima sasaran stratejik dengan dua belas kegiatan seluruhnya 

tercapai.  

Adapun capaian kinerja dari masing-masing sasaran sebagai berikut: 

a. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP 

sebagai Auditor Presiden. 

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 66,06% dari rencana 70%, yaitu dengan 

direalisasikannya kedua kegiatan litbang yang direncanakan, penulisan 

makalah pendukung litbang, seminar, dan sosialisasi hasil litbang.  

b. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan 

BPKP. 

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 66,06% dari rencana 70%. Capaian ini 

diperoleh melalui sebuah kegiatan  penelitian dan sosialisasi hasil litbang. Pada 

sasaran ini terdapat realisasi dua buah kegiatan di luar Tapkin berupa 

penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan peran assurance dan 

konsultatif BPKP. 

c. Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP.  

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 84,42% dari rencana 80%, yang diperoleh 

dengan direalisasikannya lima kegiatan litbang yang direncanakan, penulisan 

makalah pendukung litbang, serta ekspose, seminar, dan sosialisasi hasil 

litbang. 

d.  Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan akuntabilitas keuangan 

negara. 

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 76,26% dari rencana 70%, yaitu melalui 

realisasi empat kegiatan litbang yang direncanakan, serta seminar dan 

PENUTUP 
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sosialisasi hasil litbang. Sebuah kegiatan di luar Tapkin telah direalisasikan 

pada sasaran ini berupa kegiatan survai terhadap kepuasan pegawai dan 

pelanggan BLUD dalam rangka penerapan penerapan PPK-BLUD. 

e. Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi yang 

menunjang peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif. 

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 54,66% dari rencana 60% diperoleh melalui 

kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

kinerja, penyelenggaraan SPIP, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan kerja 

sama.  

Realisasi OH sebesar 10.925 atau 96,04% dari rencana sebesar 11.376.  Sedangkan 

penggunaan  anggaran sebesar Rp5.285.918.644,00 atau 93,96% dari rencana 

Rp5.625.952.000,00. 

Kinerja Puslitbangwas BPKP lainnya di luar kegiatan utama sebagai berikut: 

a. Kegiatan survai terhadap kepuasan pegawai dan pelanggan BLUD dalam 

rangka penerapan penerapan PPK-BLUD; 

b. Penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan peran assurance dan 

konsultatif BPKP. 

Penyusunan LAKIP tahun 2010 menghadapi beberapa kendala yang terkait dengan 

beberapa kelemahan dalam Rencana Kinerja (Renja) 2010, pengumpulan data 

kinerja, dan pemantauan atas pelaksanaan Renja, antara lain 

a. terdapat perubahan topik litbang, tetapi tidak disertai penjelasan latar belakang 

perubahan; 

b. dokumen hasil kegiatan litbang belum diadministrasikan secara tertib;  

c. hambatan dalam pengumpulan data kinerja, misalnya adanya unit eselon IV 

yang terlambat membuat laporan hasil kegiatannya. 

2. Strategi Peningkatan Kinerja 

Walaupun kegiatan utama tahun 2010 telah dapat dilaksanakan, di masa 

mendatang Puslitbangwas BPKP akan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sebagai berikut: 
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a. Menegaskan kembali peran Renja sebagai dokumen yang dibuat sebagai dasar 

penugasan, sehingga 

• untuk memudahkan pemantauan, pembuatan Surat Tugas (ST) setiap 

kegiatan penelitian dan pengembangan, terutama pemanfaatan SDM, serta 

waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Sekretariat Penelitian (seklit) mengacu pada Renja; 

• dalam rangka lebih melibatkan SDM secara luas, penugasan perbantuan 

dan penerjemahan/penyaduran/penulisan karya ilmiah tidak dilaksanakan 

pada saat padatnya kegiatan penelitian (kegiatan utama litbang) atau 

menjelang akhir tahun; 

• untuk memantau pemanfaatan hasil litbang, Puslitbangwas BPKP akan 

menyusun dan menguji instrumen survai pemanfaatan hasil litbang; 

• menggiatkan kembali pembuatan data kinerja (LAKIP) Triwulanan sesuai 

keputusan Kepala Puslitbangwas BPKP yang masih berlaku; 

b) Dalam rangka pelaksanaan PP 60/2008 dan menyesuaikan dengan reposisi dan 

redefinisi New BPKP, Puslitbangwas BPKP tetap membangun dan 

mengembangkan SPIP dalam kajian kelitbangan; 

c) Puslitbangwas BPKP perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan 

Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP (c.q Bagian Tata Laksana) untuk 

menggali langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka 

menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja. 

Kami berharap mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita 

pemahaman hidup (renew life), penyegar semangat (refreshing spirit), dan 

emphaty/menyentuh kalbu (touching heart) untuk meningkatkan kinerja 

(performance) Puslitbangwas BPKP. 

--o0o-- 
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