


 
KATA PENGANTAR 

 

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip good 
governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP tahun 2012 merupakan 
pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tahun anggaran yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2012. LAKIP Tahun 2012 ini disusun sesuai 
dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan  Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Negara, yang memuat informasi mengenai kegiatan 
atas program kerja yang dilaksanakan dalam tahun 2012 dalam rangka 
memenuhi sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 
2012. 

Penyusunan LAKIP Puslitbangwas BPKP tahun 2012 dimaksudkan 
untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang 
menjadi kewenangan Kepala Puslitbangwas BPKP kepada semua pihak yang 
berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran 
keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi 
pelaksanaan tugas-tugas pokok Puslitbangwas BPKP yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPKP dan stakeholders lainnya.  

LAKIP Puslitbangwas BPKP mencakup rencana dan realisasi 
pelaksanaan tugas maupun fungsi yang dilaksanakan Puslitbangwas BPKP 
dalam tahun 2012. Selain itu, LAKIP Puslitbangwas BPKP ini juga mencakup 
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya tidak 
direncanakan oleh Puslitbangwas BPKP pada tahun 2012. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Puslitbangwas BPKP merupakan unit kerja mandiri yang bertanggung jawab

langsung kepada Kepala BPKP mempunyai fungsi sebagai pemberi

dukungan bagi pimpinan dan unit kerja lain di lingkungan BPKP dalam

rangka mencapai tujuan, misi, serta visi BPKP. Bentuk dukungan yang

diberikan oleh Puslitbangwas berupa hasil penelitian dan pengembangan

yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan BPKP dalam

pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,

pengendalian, dan pelaporan kegiatan pengawasan.  Selain itu, beberapa

hasil penelitian dan pengembangan berupa inovasi di bidang pengawasan

dapat digunakan langsung oleh unit kerja, satgas, dan pegawai dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sebagai unit kerja mandiri, Puslitbangwas diberikan kewenangan untuk

mengelola penggunaan sumber daya organisasi BPKP berupa dana, SDM,

dan peralatan untuk mencapai sasaran dan target penelitian dan

pengembangan yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensinya, setiap tahun

Puslitbangwas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan sumber daya

yang dikelolanya tersebut dibandingkan dengan sasaran dan target yang

telah ditetapkan berupa laporan kinerja.  Atas dasar tersebut, Puslitbangwas

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap

tahun untuk dikompilasi dengan LAKIP BPKP secara keseluruhan. Sebagai

bentuk pertanggungjawaban berupa pelaporan secara tertulis, LAKIP

Puslitbangwas juga berfungsi sebagai media evaluasi baik secara mandiri

maupun oleh pimpinan BPKP.

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga realisasi Renstra Puslitbangwas BPKP

2010-2014. Kegiatan yang dicapai dalam tahun 2012 merupakan pijakan

kegiatan Puslitbangwas BPKP berikutnya untuk tahun-tahun mendatang.
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Target indikator outcome berdasarkan Tapkin Tahun 2012 adalah 75,00%,

sedangkan realisasinya 72,54%. Dengan demikian hasil penilaian kinerja

outcome Puslitbangwas BPKP tahun 2012 menunjukkan rata-rata capaian

kinerja 96,72% atau termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Capaian kinerja tahun 2012 tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok,

yaitu capaian kinerja utama penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak

empat sasaran dan capaian kinerja pendukung litbang sebanyak satu sasaran

sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Outcome

N
O

INDIKATOR HASIL PROGRAM CAPAIAN
INDIKATOR

HASILURAIAN SATUAN TARGET REALISAS
I

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

% 75 72,92 97,27

2. Pemanfaatan hasil litbang
untuk peningkatan
kualitas pengawasan

% 75 74,31 99,08

3. Pemanfaatan hasil litbang
untuk pengembangan
SPIP

% 85 79,42 93,44

4. Pemanfaatan hasil
pengembangan tentang
akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara.

% 75 69,74 92,56

5. SDM Puslitbangwas yang
profesional dan inovatif % 65 66,33 102,05

Rata-rata % 75 72.54

Tabel 1. menunjukkan bahwa capaian kinerja dari empat sasaran kegiatan

utama litbang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja tersebut

masih di bawah kategori “Memuaskan” karena berdasarkan hasil evaluasi

yang dilakukan oleh Puslitbangwas sendiri mengenai pemanfaatan hasil

ii
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litbang oleh pengguna menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil litbang masih

belum optimal.

Beberapa penyebab tidak optimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh

pengguna antara lain:

1. Beberapa hasil penelitian mengenai topik litbang masih memerlukan

pengembangan lebih lanjut (belum langsung siap pakai oleh pengguna);

2. Topik litbang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna;

3. Di lingkungan BPKP secara umum belum diterapkan perlunya

pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan berdasarkan pada

kajian akademik;

4. Pengguna sudah melaksanakan sendiri kegiatan litbang.

Target indikator outcome kegiatan pendukung litbang tahun 2012 sebesar 65%,

dan realisasinya sebesar 66,33%. Dengan demikian hasil penilaian kinerja

outcome kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP selama tahun 2012

menunjukkan capaian kinerja 102,05% atau termasuk dalam kategori

“Memuaskan”.

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 Rp6.172.295.677 atau 90,53%

dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 6.818.198.000.

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 11.795 orang hari (OH) atau

108,99% dari rencana sebanyak 10.822 OH.

Berdasarkan LAKIP Puslitbangwas Tahun 2012 terdapat beberapa hal penting

yang perlu dilakukan pembenahan pada masa yang akan datang antara lain:

1. Perlu strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi hasil litbang,

misalnya dengan lebih sering melakukan ekspose kepada pimpinan BPKP

maupun para pengguna lainnya.

iii
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2. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan

kebutuhan para pengguna.

3. Perlu strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja SDM

Puslitbangwas agar dapat tercapai hasil penelitian dan pengembangan

yang lebih optimal. Kurang optimalnya hasil penelitian dan

pengembangan terutama disebabkan oleh (a) adanya ketidakseimbangan

komposisi jabatan fungsional auditor yaitu jumlah pengendali teknis yang

terlalu banyak dibandingkan dengan ketua tim dan anggota tim, dan (b)

adanya pegawai-pegawai yang kurang nyaman di Puslitbang karena tidak

familiar dengan dunia penelitian.

iv
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

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

2001 tentang Organisasidan 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:

1. Analisis kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan

pengembangan;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

3. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;

4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan serta  hasil  penelitian

dan pengembangan;

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

B. Aspek Strategis Organisasi

Faktor penentu keberhasilan (key success factors) pencapaian kinerja

Puslitbangwas BPKP adalah komitmen pimpinan BPKP, pengguna hasil

litbang, dan faktor pendukung internal, dengan uraian sebagai berikut:

1. 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 melakukan pengambilan keputusan.

Terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan

pengembangan, komitmen pimpinan BPKP antara lain tercermin dari

perhatian terhadap penetapan topik-topik litbang dan penekanan
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terhadap pemanfaatan hasil penelitian, terutama jika pengguna hasil

penelitian adalah unit kerja di lingkungan BPKP.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam sambutan pembukaan seminar

hasil litbang tahun 2012 oleh Kepala BPKP yang dapat menjadi

pengungkit bagi peningkatan kinerja Puslitbangwas, yaitu:

a. Peran litbang harus benar-benar dioptimalkan;

b. Litbang diisi dengan orang-orang pilihan;

c. Litbang harus mencermati BPKP ke depan itu seperti apa?;

d. Pemilihan topik harus merepresentasikan dinamika yang yang

berkembang,  harus dilakukan penelitian yang benar melalui due

process oleh peneliti yang pure scientist, tidak terpolitisasi.

2. 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.

3. Faktor Pendukung Internal

a. Penataan Kembali Perencanaan dan Program Litbang

Puslitbangwas BPKP telah memperbarui sistem dan prosedur

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. Perencanaan topik litbang dilakukan

melalui seleksi ketat terhadap topik-topik yang diusulkan pengguna di

lingkungan BPKP. Seleksi dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu

yang dikembangkan Puslitbangwas seperti keurgensian, aktual, kelayakan,

strategis,  kekhalayakan, dan kontinuitas.
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b. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Puslitbangwas BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang

dibantu oleh tiga orang pejabat eselon III, yaitu Kepala Bidang

Program dan Kerjasama, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi,

serta KepalaBagian Tata Usaha;

Dengan total SDM sebanyak 44 orang yang dikategorikan menjadi

tiga yaitu sepuluh Pejabat Struktural,  dua puluh tiga Pejabat

Fungsional Auditor (PFA)/Peneliti, dan sebelas Pegawai Tata Usaha.

Sepuluh orang pejabat struktural terdiri atas satu orang dengan

pendidikan setingkat S3, enam orang setingkat S2, dan tiga orang

S1. Kelompok peneliti terdiri atas dua belas orang yang memiliki

pendidikan setingkat S2, dan sepuluh orang setingkat S1, dan satu

orang setingkat D3. Adapun pegawai tata usaha terdiri atas dua

orang dengan pendidikan setingkat S1, satu orang setingkat D3, dan

10 orang setingkat SLTA.

c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas pengolahan data yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP

untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan antara

lain terdiri atas 46 unit desktop dan 30 unit laptop serta 33 unit printer,

dengan akses internet dan berbagai software pengolahan data. Selain

komputer dan kemudahan akses ke internet, Puslitbangwas BPKP juga

memiliki seperangkat mesin pendukung lainnya,  seperti scanner,

electric white board, mesin penghancur kertas, dan mesin fotokopi.

Adapun mobilitas Puslitbangwas BPKP didukung dengan enam

kendaraan dinas berupa empat unit kendaraan roda emapat dan dua

unit kendaraan roda motor. Sebagai pusat litbang, buku dan literatur

lainnya merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saat ini

Puslitbangwas memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan 2.043

judul buku (posisi per 31 Des 2012).
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d. Komitmen Bersama

Komitmen seluruh jajaran Puslitbangwas BPKP untuk memaksimalkan

perannya dan terus meningkatkan kompetensi dirasakan merupakan

hal terpenting 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.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP adalah melakukan penelitian dan

pengembangan di bidang pengawasan. Kegiatan ini guna melayani kebutuhan

stakeholders Puslitbangwas BPKP yang 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 yang dibutuhkan para pengguna.

Dari sisi proses, pengguna juga merupakan salah satu pihak yang menjadi

sumber data dan informasi litbang. Dari sisi keluaran, sangat diperlukan

penilaian pengguna sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh mana

hasil litbang telah memenuhi harapan pengguna dan memberikan kontribusi

dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Dalam tahun 2012, beberapa hasil litbang telah dimanfaatkan oleh pengguna

hasil litbang sebagai referensi, misalkan Biro Perencanaan Pengawasan BPKP,

Pusat Informasi Pengawasan BPKP, juga oleh Deputi Perekonomian dan

Deputi Polsoskam. Di samping itu hasil kerja Puslitbang juga telah

dimanfaatkan oleh Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebagai acuan

untuk merumuskan draft Perka BPKP berkenaan dengan SPIP.
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D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Puslitbangwas BPKP serta personil yang menduduki

jabatan per 31 Desember 2012 adalah sebagaimana disajikan pada gambar di

bawah ini:

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Puslitbangwas BPKP didukung oleh pegawai

sebanyak  46 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Puslitbangwas BPKP Tahun 2012

Jabatan Jumlah (orang) %

Pejabat Struktural 10 23
Pejabat Fungsional Auditor 23 52
Pegawai Fungsional Umum 11 25

Jumlah 44 100

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun

2012 mengomunikasikan capaian kinerja Puslitbangwas  BPKP selama tahun
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2012. Capaian  kinerja tahun 2012 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2012. Jadi, dalam hal ini Renja berfungsi

sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi per tahun.

Renja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012 merupakan jabaran untuk

mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010-

2014. Indikator yang ditetapkan atas Renja Tahun 2012 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 2012 akan

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah performance gap sebagai masukan

yang penting  bagi perbaikan  kinerja di masa  datang.  Dengan  pola pikir

ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas

BPKP Tahun 2012digambarkan dalam bagan berikut:

PENDAHULUAN
Data Umum Organisasi

Struktur Organisasi
Faktor Penentu Keberhasilan

Sistematika Penyajian

BAB I

PENUTUP
Simpulan

Strategi Peningkatan Kinerja BAB IV

PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)
Perjanjian Kinerja 2012

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja 2012

Analisis Capaian Kinerja BAB III
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis 2010 – 2014

Puslitbangwas BPKP sebagai salah satu unit organisasi BPKP telah

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

RenstraPuslitbangwas BPKP mencakup hal-hal sebagaiberikut:

1. Pernyataan Visi

Visi Puslitbangwas BPKP periode 2010―2014 adalah:

Makna visi Puslitbangwas BPKP tersebut terkandung dalam tiga kata

kunci, yaitu PusatLitbang, Pengawasan, dan Tepercaya.

a. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Puslitbangwas merupakan unit kerja pendukung BPKP yang tugas

dan fungsi utamanya di bidang penelitian dan pengembangan. Wujud

dukungan Puslitbangwas adalah sebagai pusat acuan dan rujukan

bagi pimpinan BPKP dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan

penyusunan prosedur  pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Selain

bagi BPKP, hasil-hasil litbang juga diharapkan dapat menjadi pusat

rujukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya,

mengingat tugas dan fungsi APIP  saling terkait dengan fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh BPKP sebagai Auditor Presiden,

khususnya di bidang akuntabilitas keuangan negara.

Lebih jauh lagi, hasil-hasil Puslitbangwas BPKP diharapkan menjadi

pusat referensi bagi kalangan yang lebih luas, yaitu jajaran

manajemen pemerintahan dan publik terkait lainnya, mengingat

fungsi pengawasan intern pemerintah dewasa ini memiliki cakupan

yang sangat luas, untuk menghasilkan nilai tambah bagi proses tata

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Yang Tepercaya



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
8

kelola pemerintahan (governance),  manajemen risiko, dan

pengendalian intern. Dengan menjadi pusat acuan dan rujukan

nasional di bidang pengawasan, hasil kajian Puslitbangwas BPKP

dapat dimanfaatkan olehsiapapun yang memerlukan referensi di

bidang pengawasan.

b. Pengawasan

Obyek penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP adalah di

bidang pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan

intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam

mencapai tujuannya. Ruang lingkup pengawasan di atas meliputi

proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern atas

pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemda, khususnya terkait

dengan masalah-masalah makro, nasional, lintas sektoral, BUN, dan

tugas-tugas khusus dari Presiden, yang menjadi tugas dan fungsi

BPKP. Mengingat bidang tugas ini sangat luas, maka kegiatan

pengawasan BPKP difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas

keuangan negara yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,

terutama yang pro growth, pro job, dan pro poor.Selain itu, BPKP juga

memiliki tugas sebagai pembina SPIP di Indonesia.

Terkait dengan tugas tersebut, banyak konsep dan metode

pengawasan yang perlu dikaji dan dikembangkan guna mendukung

peran BPKPsebagai Auditor Presiden, agar sasaran pengawasan BPKP

menjadi efektif. Demikian pula halnya dalam rangka pelaksanaan

tugas BPKP sebagai pembina SPIP, Puslitbangwas perlu

mengembangkan metode penyelenggaraan dan pembinaan SPIP yang

tepat guna dan tepat sasaran, sehingga SPIP tidak berbalik menjadi

sesuatu yang kontraproduktif dan membebani pimpinan instansi

pemerintah.
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c. Terpercaya

Puslitbangwas BPKP sebagai “Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pengawasan Terpercaya”, mengandung arti bahwa hasil kerja

Puslitbangwas harus dapat diandalkan, berkualitas, dan bermanfaat

bagi kepentingan stakeholders. Kepercayaan tersebut timbul jika

Puslitbangwas didukung oleh staf dan peneliti kompeten, yang

senantiasa melaksanakan kegiatan berdasarkan kaidah-kaidah  dan

metode ilmiah secara sistematis dengan menjaga standar mutu.

Kepercayaan juga timbul jika para peneliti memiliki integritas yang

tinggi dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas/mandat yang diberikan kepadanya, serta memahami dan

menerapkan etika dan aturan perilaku peneliti.

Pusat litbang dapat dipercaya, jika hasil kerja dan produk-produknya

inovatif dan antisipatif. Inovatif yaitu memanfaatkan teori atau ilmu

pengetahuan yang telah ada untuk meningkatkan fungsi, manfaat,

dan aplikasi/penerapan praktis, dengan menggunakan cara, metode,

teknik, atau proses. Antisipatif mengandung arti sikap dan perilaku

peneliti yang bersifat tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi

pada masa yang akan datang, baik di internal maupun eksternal

organisasi yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsinya.

Keyakinan dan kepercayaan atas hasil kerja dan produk-produknya,

akan menjadikan Puslitbangwas BPKP sebagai pusat acuan dan

rujukanbagi kajian yang terkait dengan pengawasan, baik oleh pihak

intern BPKP, APIP, maupun pihak manajemen pemerintahan pusat

dan pemerintahandaerah serta lingkup pengawasan secara nasional.

2. Pernyataan Misi

Mengacu pada tugas dan fungsi serta visi Puslitbangwas BPKP

2010−2014, misi Puslitbangwas BPKP adalah untuk melaksanakan:
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1. Penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan

kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden.

2. Pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara.

3. Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif.

Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Peningkatan

Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden.

Untuk melaksanakan peran sebagai auditor intern pemerintah yang

mendukung tugas-tugas Presiden, modal utama yang harus dimiliki

oleh BPKPadalah para auditor yangmemiliki kompetensi yang

handaldan dipercaya oleh Presiden untuk membantunya menjalankan

fungsi pengawasan. Auditor intern yang berkualitas adalah auditor

yang:

a. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang

dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai auditor intern. Kompetensi ini akan lebih dapat

diandalkan jika mereka memiliki sertifikasi sebagai auditor intern

yang berkualitas;

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

bersama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas auditnya.

Selain itu, secara kolektif mengembangkan dan memelihara

program penjaminan kualitas pekerjaannya secara terus-menerus

serta mengevaluasinya;

c. Memahami dan menerapkan sepenuhnya kode etik profesi dan

aturan perilaku auditor intern 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-
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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,perlu juga

peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasannya 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 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 BPKP adalah melakukan

pengembangan standar audit intern pemerintah serta pedoman

penerapannya yang sesuai dengan kebutuhan BPKP maupun APIP

lainnya. Selain itu, pengembangan aturan perilaku profesi auditor

intern pemerintah dan praktik penerapannya juga, serta

pengembangan program penjaminan kualitas pekerjaan auditor

intern.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan,

misi Puslitbangwas BPKP adalah melakukan kajian kebijakan dan

prosedur pengawasan intern pemerintah serta pengembangan

pedoman umum pengawasan sesuai dengan kebutuhan para auditor.

Selain itu, Puslitbangwas melakukan kajian mengenai kebutuhan dan

kualifikasi SDM, baik yang dibutuhkan oleh unit kerja maupun BPKP

secara keseluruhan yang sesuai dengan tugas-tugas  pengawasannya

dalam kurun waktu Renstra.
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Berkaitan dengan metode kerja dan sistem pangawasan intern, misi

Puslitbangwas adalah melakukan kajian dan pengembangan

berkaitan dengan metode pengawasan yang tepat guna dan tepat

sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya. Dalam penugasan-penugasan periode

sebelumnya, BPKP secara umum belum memiliki metode kerja yang

tepat sasaran dengan kebutuhan tersebut.Metode kerja yang perlu

dikaji dan dikembangkan lebih spesifik/khusus berkaitan dengan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan makro nasional,

serta berkaitan dengan penugasan-penugasan khusus dari Presiden

yang biasanya dituntut cepat dan tepat sasaran.

Puslitbangwas BPKP akan melakukan pengembangan berkaitan

dengan pola hubungan BPKP dengan APIP lainnya, karena dengan

peran dan posisi saat ini sebagai Auditor Presiden, BPKP juga belum

memiliki pola hubungan, kerja sama, dan sinergi pengawasan, baik

dengan APIP lainnya, maupun dengan BPK, serta jajaran manajemen

Instansi Pemerintah, khususnya terkait dengan terbitnya PP Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hal ini juga memerlukan pengembangan dan peningkatan kualitas

sistem pengawasan secara nasional.

2. Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, selain berkewajiban

menyelenggarakan SPIP, BPKP juga ditugasi sebagai pembina

penyelenggaraan SPIP. Berkaitan dengan tugas dan peran ini, misi

Puslitbangwas BPKP adalah melaksanakan pengembangan SPIP yang

terkait dengan tugas penyelenggaraan SPIP oleh instansi serta tugas

pembinaan SPIP oleh BPKP. Banyak konsep SPIP yang memerlukan

penjabaran lebih lanjut terkait penerapannya, misalnya berkaitan

dengan subunsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
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penilaian sendiri, dan metode penilaian pengendalian tingkat entitas

setiap instansi. Di samping itu, perlu dikembangkan metode/cara

yang lebih efektif untuk melakukan pembinaan serta pedoman-

pedoman umum untuk dapat melaksanakan pembinaan SPIP.

Sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada

Presiden, peran BPKP adalah menilai dan memperbaiki/

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Pengertian

akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, tidak

sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses

pengelolaannya, akan tetapi yang terpenting adalah

pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan

keuangan negara.

3. Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas yang Inovatif

Untuk dapat mewujudkan misi pertama dan kedua, maka

Puslitbangwas BPKP harus didukung dengan sumber daya yang

memadai antara lain SDM, sarana dan prasarana. Dalam hal ini,

Puslitbangwas BPKP sebagai institusi yang mempunyai tugas dan

fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, harus terus menerus

meningkatkan kompetensi SDM-nya, agar dapat menguasai berbagai

metodologi penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan

serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan obyek

litbangnya. Selain itu, SDM Puslitbangwas BPKP perlu memiliki

integritas yang tinggi, dan senantiasa bersikap independen, obyektif,

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

memberikan nilai tambah bagi kepentingan mitra kerja dan pengguna

hasil. Kompetensi SDM tersebut perlu didukung dengan lingkungan

kerja yang baik, sarana dan prasarana, serta dana yang memadai.

Konsekuensi dari mandat dan peran baru yang diemban BPKP,

Puslitbangwas harus mampu menciptakan lingkungan dan kultur

peneliti yang senang dan tertantang untuk membuat terobosan baru,

dengan memanfaatkan teori atau ilmu pengetahuan yang terus



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
14

berkembang. Dengan demikian, hasilnya adalah  produk baru berupa

metode pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya

terkait dengan bidang pengawasan atas akuntabilitas keuangan

negara dan SPIP, serta hal lainnya yang terkait.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi

potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Puslitbangwas BPKP, serta

memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/ kelemahan dan

sumber daya yang dimiliki.

Tujuan Puslitbangwas BPKP sesuai dengan misi yang telah ditetapkan

adalah:

Misi 1: Penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan

kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, dengan tujuan:

Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang

mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden.

Misi 2: Pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara,  dengan

tujuan:

Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang

mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan

negara.

Misi 3: Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif, dengan tujuan:

meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif.
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4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran setiap tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran Puslitbangwas adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan, yang dialokasikan

dalam periode tahunan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan

dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional.

Sasaran Puslitbangwas merupakan bagian integral dari proses

perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya

pelaksanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh, serta untuk

memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran Puslitbangwas untuk masing-masing tujuan dapat dijabarkan

sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai

Auditor Presiden, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan

kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan

kualitas pengawasan BPKP.

Tujuan 2: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas

keuangan negara, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan

pengembangan yang mendukung pengembangan

SPIP.

2. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan

pengembangan yang mendukung pengembangan

tentang akuntabilitas keuangan negara.
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Tujuan 3: Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif,

dengan sasaran sebagai berikut:

Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan mengacu kepada aturan perundangan yang

mendasari tugas dan fungsi Puslitbangwas, Renstra BPKP periode 2010-

2014, serta mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan

yang dihadapi oleh Puslitbangwas BPKP.

1. Kebijakan

Kebijakan Puslitbangwas BPKP terdiri atas kebijakan yang telah

ditetapkan pimpinan BPKP berupa kebijakan pengawasan BPKP, dan

kebijakan intern Puslitbangwas. Suatu kebijakan dapat mendasari

lebih dari satu program/kegiatan. Berbagai kebijakan yang mendasari

pelaksanaan tujuan dan sasaran Puslitbangwas sebagai berikut:

a. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran ”Termanfaatkannya Hasil-

hasil Litbang untuk Peningkatan Kompetensi SDM BPKP sebagai

Auditor Presiden” adalah “Mendorong Peningkatan Kualitas

Manajemen SDM BPKP”.

b. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran ”Termanfaatkannya Hasil-

hasilLitbang untuk Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP”

adalah ”Meningkatkan Peran dan Fungsi BPKP Sejalan dengan

Kebutuhan Lingkungan”.

c. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran ”Termanfaatkannya hasil-

hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung

pengembangan SPIP” adalah ”Mendorong Peningkatan Penelitian

dan Pengembangan yang Mendukung Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah”.

d. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran ”Termanfaatkannya Hasil-

hasil Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung

Pengembangan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara” adalah
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”Mendorong Peningkatan Penelitian dan Pengembangan yang

Mendukung Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara”.

e. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran ”Peningkatan Kapasitas

Puslitbangwas yang Inovatif” adalah ”Memfasilitasi Peningkatan

Kapasitas Puslitbangwas”.

2. Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), untuk

mencapai tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran

dan/atau kegiatan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh K/L.

Berdasarkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas,

terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan generik.

Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan

pelayanan kepada kelompok masyarakat (pelayanan eksternal),

sedangkan program generik merupakan program-program yang

digunakan oleh beberapa organisasi Eselon IA yang bersifat

pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau

administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Setiap LPNK menggunakan satu program teknis yang spesifik dan

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 lainnyaBPKP.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur negaraBPKP.

Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam program ”Dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, yaitu program
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generik yang ada pada K/L dan  bersifat pelayanan internal, yang dalam

hal ini untuk mendukung pelayanan aparatur BPKP.

Berdasarkan program, disusun kegiatan yang merupakan bagian dari

program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II.

Kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya,

baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Puslitbangwas BPKP  termasuk dalam kegiatan generik berupa

”Penelitian dan pengembangan pengawasan”,1 yang menghasilkan output

berupa ”hasil penelitian dan pengembangan”  dan outcome berupa

”termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan”. Kegiatan

penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran tersebut di atas

adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi SDM BPKP

Sebagai Auditor Presiden.

Kegiatan penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden, baik

dalam peran sebagai assurer maupun sebagai konsultan, serta sebagai

pembina SPIP. Kegiatan litbang ini antaralainberkaitan dengan

pengembangan standar audit intern pemerintah beserta pedoman

penerapan atauinterpretasinya, sesuai dengan kebutuhan BPKP

maupun APIP lainnya; pengembangan aturan perilaku profesi auditor

intern pemerintah dan praktik penerapannya; pengembangan

program penjaminan kualitas pekerjaan auditor intern, kajian

kebutuhan dan kualifikasi SDM.

1Meskipun adanya restrukturisasi program di atas, kegiatan Puslitbangwas selain mengacu
kepada program tersebut, juga tetap mengacu pada dua program dalam Kertas Kerja RKA-KL
T.A. 2012, yaitu a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPKP Penerapan Pemerintahan yang Baik; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara.
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b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan

Kualitas Pengawasan BPKP

Kegiatan litbang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan

intern yang dilakukan oleh BPKP. Kegiatan litbang berkaitan dengan

metode dan sistem pangawasan intern yang tepat guna dan tepat

sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya, khususnya mengenai pengawasan akuntabilitas

keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan makro

nasional, serta berkaitan dengan penugasan-penugasan khusus dari

Presiden. Termasuk dalam hal ini,penelitian dan pengembangan

mengenai pola hubungan BPKP dengan APIP lainnya, BPK, dan

Instansi Pemerintah, khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untukPengembangan SPIP

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP

berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di K/L dan Pemda dan tugas

pembinaan SPIP oleh BPKP. Pengembangan di sini berkaitan dengan

konsep maupun praktik penerapan unsur lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, penilaian sendiri, metode penilaian pengendalian,

serta metode  pembinaan SPIP. Berkaitan dengan  manajemen risiko,

antara lain pengembangan konsep, metode, dan teknik identifikasi

maupun analisis risiko yang lebih sesuai dengan tugas pokok, fungsi,

dan proses bisnis setiap instansi pemerintah.

d. Kegiatan Penelitian dan Pengembanganuntuk Pengembangan

Akuntabilitas Keuangan Negara

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan

akuntabilitas keuangan negara berkaitan dengan tugas BPKP dalam

rangka memperbaiki/meningkatkan proses tata kelola pemerintahan,

khususnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang

berkualitas. Dalam hal ini, Puslitbangwas telah melakukan kajian
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konsep akuntabilitas keuangan negara, pengembangan ke depan

berkaitan dengan indikator pengukuran dan tools pengawasan/

penilaiannya.

e. Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas BPKP

Peningkatan kapasitas Puslitbangwas BPKP lebih bersifat kegiatan

pendukung yang berperspektif internal, baik berupa kegiatan

penelitian dan pengembangan maupun peningkatan kapasitas SDM

dan kelembagaan litbang, seperti mengikutsertakan SDM

Puslitbangwas BPKP dalam seminar/workshop/studi banding, PKS,

forum-forum, kepegawaian, budaya kerja, peningkatan perencanaan,

metode kerja, peningkatan kerja sama, pengelolaan keuangan dan

sarpras, serta penyelenggaraan SPIP.

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja ditetapkan agar kinerja Puslitbangwas BPKP dalam

melaksanakan program dan kegiatan dapat diukur capaiannya. Indikator

kinerja dalam Renstra harus memenuhi kriteria/karakteristik kualitatif

yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Indikator kinerja output Puslitbangwas BPKP berupa ”laporan hasil

penelitian atau pengembangan”, sedangkan indikator kinerja outcome-nya

berupa:

a. Persentase pemanfaatan hasil litbang;

b. Persentase pemanfaatan hasil pelaksanaan pengawasan intern dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dijadikan bahan pengambilan

keputusan oleh stakeholders.

Indikator kinerja utama Puslitbangwas BPKP yang ditetapkan dalam

Renstra BPKP, hanya untuk indikator kinerja dalam ”perspektif manfaat

bagi stakeholders,” yaitu berkaitan dengan tujuan strategis pertama dan

kedua, yang merupakan tugas dan fungsi utama Puslitbangwas dalam

mendukung peran pengawasan BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan SPIP. Sedangkan indikator kinerja



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
21

untuk tujuan ketiga adalah bersifat pendukung dalam”perspektif

pertumbuhan dan pembelajaran internal Puslitbangwas BPKP”, tidak

dicantumkan dalam Renstra BPKP.

Indikator kinerja utama Puslitbangwas BPKP untuk masing-masing

sasaran strategis, tersaji pada tabel 1.1.di bawah ini.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Puslitbangwas BPKP

No Sasaran Strategis Indikator Hasil
Target

2012 2014

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

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

75% 80%

2. Meningkatnya pemanfaatan
hasil litbang untuk
peningkatan kualitas
pengawasan BPKP.

Persentase pemanfaatan
hasil litbang untuk
peningkatan kualitas
pengawasan BPKP.

75% 80%

3. Meningkatnya pemanfaatan
hasil-hasil litbang untuk
pengembangan SPIP.

Persentase pemanfaatan
hasillitbang untuk
pengembangan SPIP. 85% 90%

4. Meningkatnya pemanfaatan
hasil-hasil litbang untuk
pengembangan tentang
akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara

Persentase pemanfaatan
hasil litbang untuk
pengembangan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Negara.

75% 80%

5. Meningkatnya kapasitas
Puslitbangwas yang inovatif.

Persentase peningkatan
kapasitas Puslitbangwas
BPKP yang inovatif.

65% 80%

Indikator hasil butir ketiga, merupakan indikator kinerja penunjang, yang

sifatnya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM, serta

kelembagaan internal Puslitbangwas BPKP. Indikator penunjang  memiliki

kaitan sebab-akibat dan mengembangkan aspek manajemen internal, dengan

indikator kinerja hasil  pertama dan kedua,  yang akan  meningkatkan

penerimaan hasil-hasil litbang oleh para stakeholder, sebagai Pusat Litbang

Pengawasan yang dapat dipercaya.
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Indikator hasil dapat dirinci dan persentase pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan dapat dihitung sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.2. di bawah

ini:

Tabel 2.2 Daftar Nilai (Persentase) Indikator
Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP

No
Initial outcome Intermediate Outcome End Outcome

Indikator Nilai
(%)

Indikator Nilai
(%)

Indikator Nilai
(%)

A. Pengguna Utama (90%) Pengguna Utama 90,00 Pengguna Utama 90,00
1. Penyampaian laporan

hasil litbang kepada
pengguna utama

29,70 Salah satu dari
indikator berikut:
1. Permintaan dari

pengguna utama
untuk melakukan
expose atas suatu
hasil litbang.

2. Permintaan dari
pengguna utama
untuk melakukan
sosialisasi atas suatu
hasil litbang.

29,70 Pengguna utama
menggunakan hasil
litbang sebagai dasar
pengambilan
keputusan atau
kebijakan

30,60

B. Pengguna Lainnya (10%) Pengguna Lainnya
(10%)

Pengguna Lainnya
(10%)

1. Penyajian isi/ringkasan/
abstraksi hasil litbang
dalam intranet atau
website BPKP (2%)

0,66 Salah satu dari
indikator berikut:
1. Permintaan dari

pengguna lainnya
untuk melakukan
sosialiasi atas suatu
hasil litbang;

2. Permintaan dari
pengguna lainnya
terhadap suatu
laporan hasil litbang
secara lengkap;

3. Hasil litbang
digunakan oleh
pengguna lainnya,
sebagai referensi
dalam suatu
penulisan atau karya
ilmiah.

3,30 Pengguna lainnya
menggunakan hasil
litbang sebagai dasar
pengambilan
keputusan  atau
kebijakan

3,40

2. Penyajian isi/ringkasan/
abstraksi hasil litbang
dalam majalah/jurnal
internal BPKP (2%)

0,66

3. Penyajian isi/ringkasan/
abstraksi hasil litbang
dalam majalah/jurnal
eksternal BPKP (2%)

0,66

4. Sosialisasi hasil litbang,
baik kepada pihak
internal maupun
eksternal BPKP,
berdasarkan inisiatif
Puslitbangwas  (2%)

0,66

5. Penyajian hasil litbang
dalam
workshop,seminar, atau
konferensi  (2%)

0,66

Sub Jumlah 33,00 Sub Jumlah 33,00 Sub Jumlah 34,00
Jumlah seluruh tahapan outcome(initial + intermediate + end) 100,00

Outcome tersebut di atas dibagi atas tiga jenis, sebagaimana disebutkan

dalam Buku Indikator dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Atas Hasil

Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangwas, 2011), yaitu initial outcomes,

intermediate outcomes, dan long-term outcomes. Pada literatur lain long-term

outcomes disebut sebagai ultimate outcomes atau end outcomes.
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Initial outcome adalah outcome yang diperoleh berdasarkan inisiatif dan upaya yang

dilakukan oleh Puslitbangwas BPKP sendiri terhadap laporan hasil litbang, dalam

rangka change knowledge. Upaya tersebut berupa penyampaian informasi yang

disajikan dalam laporan. Oleh karena itu, indikator intial outcome merupakan

controllable outcome bagi Puslitbangwas, artinya menjadi suatu kewajiban bagi

Puslitbangwas. Intermediate outcome adalah outcome yang didapat dari response

pengguna  atas laporan hasil litbang. Response tersebut menggambarkan

peningkatan kepedulian dari pengguna. End Outcome adalah outcome yang didapat

dari tindak lanjut atas initial maupun intermediate outcome, dengan menjadikan hasil

litbang sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan, sehingga

menimbulkan implikasi yang luas yang dikategorikan sebagai meaningful change.

Pengukuran outcome hasil litbang dilakukan dengan pembobotan pengguna

langsung dan pengguna lainnya/pengguna tidak langsung, serta  pembobotan

komponen outcome. Pengguna  langsung diberi bobot sebesar 90% dan pengguna

lainnya diberi bobot sebesar 10%. Secara individual, komponen outcome diberi bobot

sebesar 34%, sehingga bobot initial outcome adalah sebesar 34%, bobot kumulatif

intermediate outcome adalah sebesar 66%, sedangkan bobot kumulatif end outcome

adalah sebesar 100%.

B. Perjanjian Kinerja 2012

Penetapan Kinerja Tahun 2012 merupakan perjanjian kinerja Kepala Puslitbangwas

BPKP kepada Kepala BPKP selaku atasan langsung. Kepala Puslitbangwas BPKP

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja

dalam rangka mencapai terget kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Puslitbangwas BPKP.

Penetapan/perjanjian kinerja tahun 2012 disajikan pada Tabel 2.3.
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Tabel 2.3: Penetapan Kinerja 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kinerja Outcome:
Meningkatnya kualitas dukungan
manajemen dan kapasitas
penyelenggaraan pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP

Presentase Pemanfaatan Hasil
Litbang

75%

Kinerja Output:
Hasil penelitian dan pengembangan
pengawasan

1. Laporan Hasil Litbang 12 Laporan
2. Seminar Hasil Litbang 2 Laporan
3. Sosialisasi Hasil Litbang 3 Laporan

Jumlah anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan Rp 2.425.362.000,00
Jumlah anggaran pengadaan dan penyeluran sarana dan prasarana Rp 4.642.310.000,00

Jumlah anggaran Rp 7.067.672.000,00

C. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2012

Rencana Kinerja (Renja) Puslitbangwas BPKP disusun berdasarkan Renstra

Puslitbangwas tahun 2010 – 2014  dan Penetapan Kinerja tahun 2012. Secara global

target di dalam renja tahun 2012 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4. Target Kinerja Puslitbangwas Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun
2012

Target
Output

1. Berdasarkan Perencanaan Tahunan

a. Meningkatnya pemanfaatan
hasil litbang untuk
peningkatan kompetensi
SDM BPKP sebagai Auditor
Presiden.

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

75,00% 2 laporan

b. Meningkatnya pemanfaatan
hasil litbang untuk
peningkatan kualitas
pengawasan BPKP

Persentase pemanfaatan hasil
litbang untuk peningkatan
kualitas pengawasan BPKP

75,00% 2 laporan

c. Meningkatnya pemanfaatan
hasil-hasil pengembangan
SPIP

Persentase pemanfaatan hasil
litbang untuk pengembangan
SPIP

85,00% 3 laporan

d. Meningkatnya pemanfaatan
hasil-hasil pengembangan
tentang akuntabilitas
pengelolaan keuangan
negara

Persentase pemanfaatan
hasil litbang untuk
pengembangan
Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara

75,00% 5 laporan

e. Meningkatnya kapasitas
Puslitbangwas sebagai pusat
litbang yang inovatif

Persentase peningkatan
kapasitas Puslitbangwas
yang kompeten dan
inovatif

65,00% 21 laporan
5paket

7 kegiatan

2. Kajian Dukungan

Sasaran 1−4 Sesuai dengan sasaran 1−4 100% 3 laporan

(Rincian target kegiatan tahun 2012 disajikan pada Lampiran 2)
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja Tahun 2012

LAKIP Puslitbangwas BPKP Tahun 2012 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 initial outcome, intermediate outcome, dan

end/ultimate 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.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2012, indikator hasil program dan

kegiatan tahun 2012 terdiri atas:
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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;
4. persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan

akuntabilitas keuangan negara;
5. persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif.

B. Capaian Kinerja Tahun 2012

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
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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.

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 realisasi kinerja

Puslitbangwas BPKP Tahun 2012 sebesar 72,54% dari target sebesar 75%

dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas BPKP adalah sebesar 96,72%

atau masuk dalam kategori sangat baik.

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra BPKP. Target

indikator outcome tahun 2012 adalah 75% dengan realisasi 72,54%, bila

dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 80%, maka telah tercapai

90,68% dari target tersebut. Realisasi kinerja outcome dihitung sejak laporan

litbang 2010 sd 2012. Outcome yang diperoleh merupakan rata-rata outcome

sampai dengan Desember 2012 dari kegiatan litbang 2010, 2011, dan 2012

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2

Realisasi Outcome Per 31 Desember 2012

No
Penelitian dan Pengembangan

(tahun)
Outcome

Per 31 Des 2012

1. 2010 78,49%

2. 2011 77,95%

3. 2012 61,20%

Rata-rata per Desember 2012 72,54%

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh program dan kegiatan utama

litbang serta program dan kegiatan pendukung litbang, yang seluruhnya

berjumlah 5 program,  seperti  terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3

Capaian Keberhasilan Program

Urutan Kategori Capaian 2012

I Memuaskan 1 program
II Sangat baik 4 program
III Baik
IV Cukup
V Kurang

Jumlah

Capaian kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2012 dapat dibagi 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:

1. Capaian Kinerja Utama Litbang

Kegiatan utama litbang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan

meningkatkan hasil-hasil litbang yang mendukung peningkatan kualitas

BPKP sebagai Auditor Presiden, dan meningkatkan hasil-hasil litbang yang

mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara.
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a. Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP

Sebagai Auditor Presiden

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran strategis dan diakomodasi oleh

kegiatan litbang dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPKP

sebagai Auditor Presiden dan peningkatan kualitas pengawasan, dengan

capaian kinerja sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan

Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden

No
INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian

indikator
hasilUraian Satuan Target Realisasi

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

% 75 72,92 97,27

2 Pemanfaatan hasil litbang
untuk pengingkatan
kualitas pengawsan

% 75 74,31 99,08

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil litbang

yang berkaitan dengan “Peningkatann Kualitas BPKP sebagai Auditor

Presiden” belum optimal hasilnya, walaupun sudah mendekati target yang

ditetapkan.  Hal ini menunjukkan bahwa topik/tema hasil litbang yang

terkait dengan hal tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh

pengguna.

Rincian capaian outcome sd Desember 2012 disajikan pada Lampiran.

b. 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

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini:
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Tabel 3.5
Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan

SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara

No
INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian

indikator
hasilUraian Satuan Target Realisasi

1 Pemanfaatan hasil litbang
untuk pengembangan
SPIP

% 85 79,42 93,44

2 Pemanfaatn hasil litbang
untuk akuntabilitas
pengelolaan keuangan
negara

% 75 69,74 92,56

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil litbang

yang berkaitan dengan “Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan

Negara” belum optimal hasilnya, masih dibawah target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa topik/tema hasil litbang yang terkait dengan

hal tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna.

Rincian capaian outcome sd Desember 2012 disajikan pada Lampiran.

Beberapa penyebab tidak optimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh

pengguna antara lain:

1. Beberapa hasil penelitian mengenai topik litbang masih memerlukan

pengembangan lebih lanjut (belum langsung siap pakai oleh pengguna);

2. Topik litbang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna;

3. Di lingkungan BPKP secara umum belum diterapkan perlunya

pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan berdasarkan

pada kajian akademik;

4. Pengguna sudah melaksanakan sendiri kegiatan litbang.

Untuk mengoptimalkan kinerja outcome, Puslitbangwas perlu

mengembangkan strategi yang lebih taktis dan agresif menyosialisasikan

hasil-hasil  litbang serta jeli melihat kebutuhan pengguna.
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2. Capaian Kinerja Pendukung Litbang

Kegiatan pendukung litbang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan

program dan kegiatan utama litbang. Tujuan pelaksanaan kegiatan

pendukung ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM

Puslitbangwas yang profesional dan inovatif. Capaian kinerja  peningkatan

kualitas SDM Puslitbangwas yang profesional dan inovatif disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Pendukung Litbang

No
INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian

indikator
hasilUraian Satuan Target Realisasi

1 Persentase litbang
pendukung yang
mendukung
pengembangan SDM
Puslitbangwas yang
profesional dan
inovatif

% 65 66,33 102,05

Target indikator outcome kegiatan pendukung litbang tahun 2012 adalah 65% dan

realisasinya sebesar 66,33% sehingga capaian kinerja outcome 102,05%.

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja kegiatan Puslitbangwas BPKP meliputi analisis kegiatan

utama dan kegiatan pendukung. Indikator output kegiatan utama berupa laporan

hasil penelitian dan indikator output kegiatan pendukung berupa laporan kegiatan.

Target kinerja tahun 2012 yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2012 adalah,

1. Dua belas laporan hasil penelitian (LHT)

2. Dua laporan seminar hasil litbang

3. Tiga laporan sosialisasi hasil litbang
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1. Kegiatan Utama Litbang

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP tahun 2012 ditujukan untuk mencapai

empat sasaran strategis melalui program yang berisi satu atau beberapa

kegiatan untuk setiap program. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala

Bidang Program dan Kerja Sama Puslitbangwas. Selain 12 laporan hasil

penelitian, Puslitbangwas juga mempunyai kewajiban menghasilkan dua

laporan  seminar dan tiga laporan hasil sosialisasi hasil litbang. Kegiatan ini

dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi. Capaian

kinerja sampai dengan 31 Desember 2012 diuraikan sebagai berikut:

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,

a. Standar dan Sasaran Kinerja Individu Pejabat Struktural Teknis dan

Auditor pada Puslitbangwas BPKP

b. Desain Pengembangan dan Implementasi Managemen Pengetahuan di

BPKP.

Realisasi kegiatan tersebut mengalami perubahan judul menjadi

a. Ukuran dan Indikator Kinerja Individu Auditor pada Puslitbangwas

BPKP

b. Pengembangan dan Implementasi Manajemen Pengetahuan di BPKP

Kedua kajian tersebut telah selesai semua, sehingga realisasi kinerja output

mencapai 100%.

Kegiatan litbang tersebut didukung dengan kegiatan yang menunjang

kualitas dan efektivitas pemanfaatan hasil kegiatan litbang berupa seminar

hasil litbang, sosialisasi hasil litbang melalui leaflet, abstraksi di website,

pemuatan di Warta Pengawasan, buletin, dan sosialisasi regional.

Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan
kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden

Sasaran 1.1.1
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Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut:

 Kajian Indikator Kinerja Individu Auditor yang Bekerja sebagai Peneliti

pada Puslitbangwas BPKP

Tujuan

Memberikan pengetahuan tentang kegiatan penelitian dan

nonpenelitian yang dilakukan oleh auditor di

Puslitbangwas, serta menghasilkan rumusan mengenai

indikator kinerja individu (IKI) auditor yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja auditor yang menjadi

peneliti di Puslitbangwas BPKP.

Hasil

Penetapan ukuran dan IKI dilakukan berdasarkan aspek-aspek peran,

kegiatan penelitian dan non penelitian, ukuran indikator, data yang

dibutuhkan, serta sumber data.

 Pengembangan dan Implementasi Manajemen Pengetahuan di BPKP

Tujuan

Mendapatkan potret atau mapping yang dapat menjelaskan

praktik manajemen pengetahuan pada lima unit kerja di

lingkungan BPKP, dan mengusulkan rencana tindak

pengembangan implementasi manajemen pengetahuan

pada lima unit kerja di lingkungan BPKP.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

tentang manajemen pengetahuan di lingkungan BPKP, baik kepada

pimpinan maupun para pegawai BPKP. Selain itu, dapat memberikan

masukan bagi pimpinan BPKP untuk mengambil kebijakan bagi

pengembangan manajemen pengetahuan BPKP.
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Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep manajemen pengetahuan belum

cukup dikenal dibandingkan dengan konsep budaya organisasi/budaya

kerja yang lebih dulu telah diperkenalkan di BPKP. Manajemen pengetahuan

di BPKP belum dipahami sebagai kegiatan yang melibatkan empat proses

manajemen pengetahuan secara utuh. Yang paling mudah dipahami adalah

manajemen pengetahuan sebagai proses penyimpanan pengetahuan,

selanjutnya adalah sebagai proses pengkreasian pengetahuan dan berbagi

pengetahuan. Konsep yang paling kurang dipahami adalah manajemen

pengetahuan sebagai upaya organisasi dalam menerapkan pengetahuan.

Kedua kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 508 OH atau 105,83%

dari rencana sebanyak 480 OH, sedangkan dana yang digunakan

sebesar Rp 196.689.969,00 atau 103,35% dari anggaran sebesar

Rp190.323.200,00,-dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.7
Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1.1

Judul Kajian OH Rp.

1. Indikator Kinerja Individu Auditor
yang Bekerja sebagai Peneliti pada
Puslitbangwas

295 94.681.969

2. Pengembangan dan Implementasi
Manajemen Pengetahuan di BPKP

213 102.008.000

Jumlah 508 196.689.969

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan
dalam Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP

Kegiatan penelitian dan pengembangan kualitas pengawasan BPKP

dituangkan dalam dua topik kegiatan litbang yaitu “Manajemen

Pengawasan BPKP Perwakilan” dan “Hambatan Keberhasilan Implementasi

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Indonesia dari Sudut Pandang

Sasaran 1.1.2
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Pengawasan”. Realisasi kegiatan menjadi tiga dengan perubahan topik

sebagai berikut,

a. Kajian Manajemen Pengawasan BPKP Perwakilan

b. Kajian Literatur: Sistem Pelaporan PHLN

c. Kajian Instrumen Pengukuran Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan

Litbang

Kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja output

mencapai  150,00%.

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut:

 Manajemen Pengawasan BPKP pada Perwakilan

Tujuan

Mendapatkan kebijakan atau pola manajemen

pengawasan seperti apa yang tepat dan cocok digunakan

agar sejalan dengan perkembangan tugas-tugas

Perwakilan BPKP saat ini.

Hasil

Manajemen pengawasan dalam organisasi yang bergerak di bidang

pengawasan, merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan karena hal

tersebut berhubungan dengan mutu hasil pengawasan. Manajemen

pengawasan perlu dilaksanakan dalam semua tahapan, mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan

pelaksanaan manajemen mutunya. Dalam rangka perbaikan kualitas

manajemen pengawasan ke depan, tidak hanya menyangkut perwakilan

BPKP, melainkan juga Biro Perencanaan Pengawasan dan kedeputian

sebagai rendal.
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 Kajian Literatur Sistem Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Tujuan Kajian

a. Mengetahui bagaimana sistem akuntansi dan format

laporan keuangan untuk pinjaman luar negeri (loan) dan

hibah dari luar negeri (grant) dilakukan di berbagai

negara (benchmarking), termasuk sistem akuntansi dan

format laporan keuangan untuk pinjaman dan hibah luar

negeri di Indonesia.

b. Menghasilkan output berupa rincian unsur atau komponen atau kriteria

untuk menyusun sistem akuntansi pinjaman dan hibah luar negeri serta

format pelaporan keuangannya.

Manfaat kajian adalah menjadi latar belakang untuk studi/penelitian

lanjutan pada objek yang sama di masa mendatang guna merumuskan

sistem akuntansi dan pelaporan pinjaman dan hibah luar negeri.

Hasil Kajian

Memberikan saran kepada pihak yang berwenang mengelola PHLN sebagai

berikut:

a. Menyusun kerangka kerja konseptual laporan keuangan PHLN sebagai

basis untuk menyusun standar akuntansi PHLN, dengan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1) Karena akuntansi PHLN belum mengatur mengenai masalah

penganggaran, padahal penganggaran sudah menjadi ketentuan

perundang-undangan, maka selayaknya dalam menyusun kerangka

kerja konseptual laporan keuangan PHLN memasukkan unsur

penganggaran di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya

harus terdapat budgetary accounting dalam akuntansi PHLN ini sudah

barang tentu satu paket dengan allotment accounting untuk

penjatahan/plafon anggaran.
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2) Karena pelaksanaan proyek bersifat multiyears, harus digunakan

metode akuntansi yang cocok untuk proyek yang sedang berjalan ini

dengan metode percentage of completion contract atau metode completed

contract. Dalam hal pembayaran kembali utang bisa dipertimbangkan

penggunaan metode installment.

b. Menyusun laporan keuangan entitas PHLN berisi (1) Laporan posisi

keuangan; (2) Laporan realisasi anggaran; (3) Laporan arus kas untuk

periode bersangkutan; (4) Catatan laporan keuangan; (5) Laporan kinerja.

c. Melakukan kajian lanjutan penyusunan standar akuntansi PHLN dan

sistem  akuntansi laporan keuangan PHLN.

 Kajian Sistem Prosedur dan Instrumen Pembinaan dan Koordinasi
Kegiatan Litbang

Tujuan

Kajian ini disusun untuk merumuskan sistem, prosedur,

dan instrumen pembinaan dan koordinasi kegiatan

penelitian dan pengembangan yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala BPKP.

Hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat digunakan

oleh Puslitbangwas sebagai acuan dalam melakukan

pembinaan  dan koordinasi atas kegiatan penelitian dan

pengembangan pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja lain di

lingkungan BPKP agar dapat menghasilkan penelitian dan pengembangan

yang memenuhi standar, terkendali, dan termanfaatkan.

Hasil

Tersusunnya prosedur pembinaan dan koordinasi kegiatan litbang di

lingkungan BPKP yang sebelumnya belum diatur secara tegas sehingga

tidak terjadi lagi duplikasi topik penelitian  dan terciptanya standardisasi

mutu penelitian/kajian yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BPKP.



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
38

Kajian ini akan mengusulkan kepada Kepala BPKP untuk menetapkan

peraturan mengenai pembinaan dan koordinasi penelitian dan

pengembangan di BPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP

Ketiga kajian menggunakan tenaga SDM sebanyak 985 OH atau 126,93%

dari rencana sebanyak 640 OH, sedangkan dana yang digunakan

sebesar Rp306.024.3000,00 atau 116,75% dari anggaran sebesar

Rp262.121.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1.2

Judul Kajian OH Rp.

1. Manajemen Pengawasan BPKP pada
Perwakilan

348 119.657.300

2. Kajian Literatur: Standar Laporan
PHLN

150 82.596.000

3. Kajian Sistem Prosedur dan
Instrumen Pembinaan dan
Koordinasi Kegiatan Litbang

487 103.771.000

Jumlah 985 306.024.300,00

Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan
SPIP

Sesuai Rencana Kinerja 2012  sasaran termanfaatkannya hasil litbang untuk

pengembangan SPIP,  dilaksanakan melalui tiga kajian dengan topik sebagai

berikut,

a. Indikator Keberhasilan dan Identifikasi Hambatan Penyelenggaraan

Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP

c. Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di BPKP

Tiga rencana kegiatan tersebut hanya terealisasi dua kegiatan yaitu,

Sasaran 1.2.1
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a. Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP

Capaian kinerja output adalah 75% karena tiga kegiatan yang direncanakan

hanya terealisasi dua kegiatan.

Kegiatan litbang tersebut didukung dengan kegiatan yang menunjang

kualitas dan efektivitas pemanfaatan hasil kegiatan litbang berupa seminar

hasil litbang, sosialisasi hasil litbang melalui leaflet, abstraksi di website,

pemuatan di Warta Pengawasan, buletin, dan sosialisasi regional.

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut:

 Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

Tujuan

Memperoleh rumusan indikator dan penilaian yang

dapat digunakan untuk menilai efektivitas

penyelenggaraan SPIP instansi pemerintah.

Hasil

Kajian ini mengusulkan penggunaan indikator proses dalam menilai

efektivitas penyelenggaraan SPIP dengan melihat pencapaian tujuan

pengendalian utama yang dilakukan secara holistik. Indikator yang

disarankan untuk digunakan meliputi atribut dokumentasi,

kesadaran/pemahaman, sikap dan tindakan, prosedur pengendalian, dan

pemantauan. Cara penilaian keandalan SPIP yang disarankan penilaian

dengan menggunakan beberapa langkah, meliputi identifikasi, uji, dan

evaluasi terhadap pengendalian utama.
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 Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP

Tujuan

Secara umum untuk mengetahui pemahaman reputasi

dan risiko reputasi, faktor-faktor yang memengaruhi,

dan pengelolaan risiko reputasi di BPKP.

Hasil

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam meningkatkan

(reputasi) public value organisasi diantaranya adalah sebagai berikut

a. Adanya perubahan stratejik di lingkungan BPKP,  menimbulkan

tantangan bagi organisasi dalam rangka menjaga kontinuitas

keberlangsungan organisasi. Ekspetasi stakeholder menjadi perhatian

penting dalam menumbuhkan reputasi organisasi. Hanya sebagian kecil

unit kerja BPKP yang telah melaksanakan analisis kepuasan stakeholder

atas layanan jasa dan produk BPKP

b. Mengelola reputasi organisasi dilakukan dengan monitoring media

massa, menjaring dan menganalisa isu-isu risiko reputasi secara real

time dan secara konsisten, serta peningkatan peran tim/satgas yang

mampu mengawal dan menjalankan pengelolaan reputasi organisasi.

c. Pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mengelola risiko reputasi

perlu dilaksanakan.

Kedua kajian menggunakan tenaga SDM sebanyak 739 OH atau 72,31% dari

rencana sebanyak 1.022 OH, sedangkan dana yang digunakan sebesar

Rp186.678.000,00 atau 58,09% dari anggaran sebesar  Rp321.385.800,00

dengan rincian sebagai berikut:



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
41

Tabel 3.9
Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2.1

Judul Kajian OH Rp.

1. Indikator dan Penilaian Efektivitas
Penyelenggaraan SPIP

350 123.760.000

2. Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP 389 62.918.000

Jumlah 739 186.678.600

Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan
akuntabilitas keuangan negara

Sesuai Rencana Kinerja 2012  sasaran termanfaatkannya hasil litbang untuk

pengembangan akuntabilitas keuangan negara,  dilaksanakan melalui lima

kajian dengan topik sebagai berikut,

a. Konten Dashboard Pimpinan BPKP dan Codering Kegiatan Akuntabilitas

Keuangan Negara di BPKP

b. Penetapan Variabel Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

di BPKP

c. Renstra BPKP 2015–2019 dengan Pendekatan Balance Scorecard

d. Implementasi Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2012 pada Kegiatan

di Kementerian/Lembaga dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja

e. Identifikasi Bottlenecking Penyerapan Anggaran

Realisasi kegiatan untuk mendukung sasaran di atas tetap lima kegiatan

dengan perubahan topik sebagai berikut,

a. Konten laporan hasil pengawasan berkala BPKP

b. Kebutuhan dan pengelolaan informasi pimpinan BPKP terkait current

issue

c. Instrumen pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

d. Implementasi penganggaran berbasis kinerja pada BPKP

Sasaran 1.2.2
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e. Implementasi standar biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor

Tahun 2012

Kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja output

mencapai  100,00%.

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut:

 Konten Laporan Hasil Pengawasan Berkala BPKP

Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana ukuran kualitas

akuntabilitas keuangan negara berdasarkan empat

perspektif akuntabilitas;Untuk mengetahui bagaimana

konten laporan hasil pengawasan terkait akuntabilitas

keuangan negara berkala yang telah disusun oleh BPKP;

dan untuk merumuskan bagaimana konten yang

seharusnya dari laporan hasil pengawasan berkala BPKP.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan

BPKP mengenai bagaimana konten seharusnya dari laporan hasil

pengawasan berkala BPKP terkait dengan empat perspektif akuntabilitas

yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-

1511/K/IP/2011, yaitu: akuntabilitas  pelaporan keuangan, akuntabilitas

kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas

perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, dan

akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral.

Hasil

Berdasarkan kajian atas kualitas ke empat akuntabilitas yang ditetapkan

dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1511/IP/2011, dapat disimpulkan

bahwa ukuran kualitas yang ditetapkan belum menggambarkan kualitas

akuntabilitas masing-masing perspektif akuntabilitas.

Dari hasil kajian atas konten informasi hasil pengawasan  berkala BPKP tahun

2011 yang disampaikan kepada Presiden dan gubernur, terdapat informasi
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hasil pengawasan atas peran pengawasan BPKP yang belum sesuai dengan

masing-masing perspektif akuntabilitas.

 Kebutuhan dan Pengelolaan Informasi Pimpinan BPKP terkait Current

Issue di BPKP

Tujuan
Untuk memeroleh gambaran umum tentang konsep

Current Issue sebagai bahan dalam pemenuhan

kebutuhan informasi dashboard bagi pimpinan (pengguna)

secara cepat dan bernilai tambah. Hasil kajian diharapkan

dapat menjadi masukan bagi pimpinan BPKP dalam

merumuskan konten informasi Current Issue terkait

dengan pengawasan atas akuntabilitas keuangan Negara.

Hasil

Dari hasil kajian diperoleh gambaran tentang katagori dasar untuk

mengenali, menganalisis, dan menetapkan informasi terkait Current Issue

stratejik yang layak untuk menjadi bahan bagi pimpinan yang selanjutnya

dapat diteruskan masukan kepada pihak-pihak terkait. Katagori dasar

tersebut berkaitan dengan parameter dan dimensi isu yang dapat digunakan

sebagai basis pertimbangan untuk memilah isu menjadi informasi yang

bernilai bagi pimpinan.

Selain itu kajian juga menguraikan berbagai hal tentang proses manajemen

isu sebagai satu set prosedur yang membantu organisasi mengelola isu-isu

yang menjadi perhatian publik. Aspek-aspek penting yang berperan dalam

manajemen isu adalah adanya komponen pendukung dan prosedur

manajemen isu. Komponen pendukung manajemen isu terdiri dari kebijakan,

peran, kepemimpinan, kultur organisasi, serta sumber daya yang dibutuhkan.

Sementara prosedur manajemen isu merupakan rangkaian dari proses

identifikasi, analisis, pilihan strategi perubahan, program penanganan, dan

evaluasi hasil.
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 Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Tujuan

Tujuan kajian adalah mendapatkan rumusan variabel dan

indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan

pengukurannya yang terdiri dari rumusan variabel

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan

rumusan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah.

Hasil

Diperolehnya seperangkat indikator untuk akuntabilitas pengelolaan

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah

pusat terdiri dari pengelolaan keuangan di pengelola fiskal dan pengguna

anggaran. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (nasional) diperoleh

dari gabungan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan skala yang digunakan (1-3) maka hasil pengukuran

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dikelompokkan ke dalam tiga

katagori yaitu:

a. Baik (hijau) jika nilai atau score mencapai di atas 2,34

b. Sedang (kuning) jika nilai atau score 1,68 sd  2,34

c. Kurang (merah) jika nilai atau score dibawah 1,68

 Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada BPKP

Tujuan

Memperoleh pemahaman mengenai kondisi penerapan

penganggaran berbasis kinerja (PBK) terutama hambatan

dalam penerapannya dan apa strategi untuk solusinya.



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
45

Hasil

Standar kinerja dan standar biaya belum sepenuhnya digunakan dalam

proses perencanaan dan penganggaran; telah terjadi inkonsistensi antara

Renstra, PKP2T, Tapkin dan RKA; indikator yang digunakan belum

sepenuhnya menggambarkan kinerja unit kerja; dan SBK kurang valid untuk

digunakan sebagai kriteria efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-

tugas pengawasan di unit kerja.

 Implementasi Standar Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor
Tahun 2012

Tujuan

Mengidentifikasi implikasi penerapan ketentuan “Satuan

Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor”

dan “Satuan Biaya Uang Saku Paket

Fullboard/Fullday/Halfday”; dan mengidentifikasi solusi

untuk mengatasi implikasi penerapan ketentuan tersebut.

Hasil

Pada umumnya responden telah memahami substansi peraturan tentang

kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebagaimana tertuang pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya

Tahun Anggaran 2012 dan telah diterapkan secara konsisten di kementerian

negara/lembaga dalam tahun 2012.

Pada umumnya responden menyadari bahwa uang saku perjalanan dinas

bukan merupakan unsur penambah penghasilan. Namun kenyataan yang

terjadi selama ini sering kali terdapat sisa uang saku perjalanan dinas yang

dapat dibawa pulang ke rumah dan menjadi tambahan penghasilan untuk

keluarga (take home pay). Kondisi ini menimbulkan harapan (menimbulkan

motivasi) dan membiaskan pemahaman responden bahwa uang saku

perjalanan dinas bukan merupakan unsur penambah penghasilan.
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan ini

mengalami resistensi (penolakan) dari responden. Penerapan peraturan ini

menimbulkan terjadinya penurunan motivasi. Penerapan peraturan ini tidak

mendorong terjadinya efisiensi penggunaan dana APBN. Hal ini didasarkan

atas pertimbangan bahwa jumlah pengeluaran negara per OH (orang-hari)

tidak menurun secara signifikan.

Responden mempersepsikan bahwa pemberlakuan peraturan ini memiliki

implikasi samping berupa meningkatnya penerimaan hasil penjualan jasa

perhotelan. Lebih lanjut, pada waktu yang sama bisnis perhotelan menaikkan

tarif jasa fullboard-nya. Responden juga mempersepsikan bahwa

pemberlakuan peraturan ini tidak berimplikasi secara signifikan pada

menurunnya frekuensi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Kelima kajian menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.296 OH atau 81,00%

dari rencana sebanyak 1.600 OH, sedangkan dana yang digunakan

sebesar Rp431.924.101,00 atau 90,78% dari anggaran sebesar

Rp475.813.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2.2

Judul Kajian OH Rp.

1. Konten laporan hasil pengawasan
berkala BPKP

224 89,247,250

2. Kebutuhan dan pengelolaan informasi
pimpinan BPKP terkait current issue

225 89,247,250

3. Instrumen pengukuran akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara

441 81,037,000

4. Implementasi penganggaran berbasis
kinerja

119 68,108,000

5. Implementasi standar biaya kegiatan
rapat

287 104,284,601

Jumlah 1296 431,924,101

Selain keduabelas topik di atas, Puslitbangwas juga telah menyelesaikan

empat topik lain yang dapat menjadi referensi kegiatan-kegiatan  litbang.

Topik-topik tersebut adalah,
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1. Kajian Sarana dan Prasarana Rapat Dinas di Dalam Kantor

2. Kajian Literatur Metode Pengukuran Manfaat Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri (PHLN)

3. Kajian Perbandingan Konsep CBHRM dan TBHRM

4. Kriteria Penentuan Topik Penelitian dan Pengembangan

Selain empat topik tersebut, masih ada satu topik yang sampai dengan 31

Desember 2012 belum dapat diselesaikan, karena terkendala dalam

pengumpulan data  yaitu “Kualitas dan Manfaat Laporan Hasil Pengawasan

BPKP bagi Pengguna”.

Kelima kajian tersebut menggunakan tenaga SDM sebanyak 454 OH dan

dana sebesar Rp366.116.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi OH dan Anggaran Kegiatan di Luar Tapkin

Judul Kajian OH Rp.

1. Kajian Sarana dan Prasarana Rapat
Dinas di Dalam Kantor

251 68.475.000

2. Kajian Literatur Metode
Pengukuran Manfaat Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri (PHLN)

515 114.706.000

3. Kajian Perbandingan Konsep
CBHRM dan TBHRM

283 44.386.500

4. Kriteria Penentuan Topik Penelitian
dan Pengembangan

189 47.343.000

5. Kualitas dan Manfaat Laporan Hasil
Pengawasan BPKP bagi Pengguna

189 91.206.000

1.427 366.116.500

Secara total dalam tahun 2012 Puslitbangwas BPKP telah menyelesaikan

penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak 16 topik dari 12 topik yang

dianggarkan atau mencapai 133% dengan menyerap anggaran sebesar

Rp1.487.432.870,00 atau 92,56% dari yang dianggarkan sebesar

Rp1.606.927.000,00
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Proses berikutnya adalah menjadikan output dapat dimanfaatkan oleh

pengguna. Beberapa kegiatan untuk menunjang optimalisasi pemanfaatan

hasil litbang adalah:

a. Ekspose dan Seminar hasil Litbang

Kegiatan seminar dilaksanakan untuk mendukung pemasyarakatan hasil

litbang kepada pengguna. Target kinerja yang dituangkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah dua laporan dan

realisasinya baru satu laporan. Perlu ditekankan bahwa walaupun hanya

satu laporan tetapi hasil litbang yang diseminarkan menjadi lebih banyak

yaitu lima laporan. Laporan yang diseminarkan adalah,

1) Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2) Pengembangan dan Implementasi Manajemen Pengetahuan di BPKP

3) Konten Laporan Hasil Pengawasan Berkala BPKP

4) Kebutuhan dan pengelolaan informasi pimpinan BPKP terkait current

issue

5) Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran yang terealisasi sebesar

Rp83.245.411 atau 48,13% dari rencana Rp 172.950.000,00

b. Sosialisasi Hasil Litbang

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk mendukung pemasyarakatan

hasil litbang kepada stakeholder. Target kinerja yang dituangkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah tiga laporan. Realisasinya

lebih dari 166,67% yaitu lima laporan sosialisasi regional, dua dokumen

buletin, dan  dokumen abstraksi yang siap diunggah di website.

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai

berikut,
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1) Pemaparan Hasil Litbang

Pemaparan hasil litbang dilakukan dengan memaparkan hasil litbang

tahun 2012 di beberapa Perwakilan BPKP (Kalsel, NTT, Bali, Kaltim,

Jateng, dan Sumsel). Laporan yang dihasilkan sebanyak lima laporan.

Materi yang dipaparkan adalah hasil litbang dengan topik,

a) Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b) Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara

c) Pengembangan dan Implementasi Manajemen Pengetahuan di

BPKP

2) Buletin Kampung Sebelas

Buletin Kampung Sebelas terbit setiap enam bulan sekali, sehingga

dalam tahun 2012 mengahsilkan dua output. Tujuan pembuatan buletin

adalah untuk menyosialisasikan hasil litbang kepada stakeholder.

Penyajian buletin melalui cara diunggah ke mailing list warga BPKP,

Forum Pecinta Litbang, dan Website Puslitbangwas. Selain itu, bulletin

didistribusikan ke beberapa perwakilan dan beberapa unit kerja di

BPKP Pusat.

3) Penyiapan Bahan Abstraksi Hasil Litbang Tahun 2012

Bahan abstraksi hasil litbang tahun 2012 digunakan untuk bahan

sosialisasi kepada pimpinan dan pemutakhiran isi Website

Puslitbangwas BPKP.

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran sebesar

Rp186.786.010,00 atau sebesar 86,92% dari rencana Rp214.889.000,00.

c. Pemutakhiran Data Litbang

Bentuk kegiatan pemutakhiran data litbang adalah melakukan update hasil

kegiatan kelitbangan di website maupun di data arsip.



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
50

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran sebesar Rp8.282.000,00

atau sebesar 75,27% dari rencana Rp11.000.000,00

d. Monitoring dan Laporan Pemanfaatan

Monitoring dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang

pemanfaatan hasil litbang yang dilakukan oleh pegawai maupun unit

kerja di lingkungan BPKP. Dalam tahun 2012 monitoring telah

dilaksanakan kepada sembilan unit kerja Eselon II BPKP. Hasil monitoring

dituangkan ke dalam laporan pemanfaatan hasil litbang. Laporan ini

selain memuat hasil monitoring juga memuat data kinerja pemanfaatan

seperti pendistribusian laporan, pemuatan ringkasan eksekutif di website,

seminar, sosialisasi, dan ekspose atas inisiatif Puslitbang maupun

permintaan pengguna.

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran sebesar 23.425.000,00

atau sebesar 67,71% dari rencana Rp34.595.000,00

Keempat kegiatan tersebut secara total menggunakan tenaga SDM sebanyak

586 OH atau 71.64% dsri yang dianggarkan 818 OH dan dana sebesar

Rp301.736.421,00 atau 69,62% dari yang dianggarkan Rp433.434.000.

2. Kegiatan Pendukung Litbang

Kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP tahun 2012 ditujukan untuk

mencapai    satu sasaran stratejik melalui satu program yang berisi satu

kegiatan dengan lima subkegiatan. Kegiatan yang bersifat manajerial

dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Puslitbangwas. Capaian

kinerja kegiatan pendukung sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai

berikut:



Lap0ran Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2012
51

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

Sasaran ini dituangkan ke dalam lima kegiatan litbang sebagai berikut:

a. Penulisan Makalah

b.Peningkatan Kapasitas Perencanaan

c. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja

d.Kerja Sama di Bidang Litbang

e. Pemantauan dan Evaluasi

a. Penulisan Makalah Litbang

Output penulisan makalah ditujukan untuk menjadi referensi bagi

penelitian utama. Kegiatan ini telah menghasilkan satu output dari target

tiga output yaitu “Terjemahan Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah”.

Sumber daya yang digunakan adalah, SDM sebanyak 300 OH atau 100%

dari rencana 300 OH dan realisasi anggaran sebesar atau sebesar

Rp21.089.989 atau 45,65% dari rencana Rp46.200.000.

b. Peningkatan Kapasitas Perencanaan.

Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan merupakan serangkaian

siklus kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Program Litbang 2012

2) Rencana Kinerja BPKP dan Puslitbangwas Tahun 2012

3) Pembahasan dan Finalisasi Rencana Kerja Unit Kerja

4) Penyusunan dan Revisi RKT

Dalam tahun 2012 seluruh kegiatan tersebut diatas telah terlaksana

dengan penggunaan sumber daya manusia sebesar 717 OH dari target

sebesar 542 OH atau sebesar 132,29% serta menyerap anggaran sebesar

Rp147.683.700,00 dari rencana sebesar Rp 211.878.000,00 atau sebesar

69,70%.

Sasaran 1.3.1
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c. 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 terbagi

menjadi :

1) Peningkatan Kapasitas SDM Puslitbangwas BPKP terdiri dari :

a) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

b) Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

c) Seminar/workshop/studi banding.

d) Pendidikan dan Pelatihan (diklat).

e) Forum JFA kepegawaian, dan budaya kerja.

Kegiatan Pengembangan SDM dalam tahun 2012 telah dilaksanakan

dengan menggunakan sumber daya manusia 1.971 OH dari target

sebesar 850 OH atau 231,88% dan menyerap dana sebesar

Rp369.452.274,00 dari target sebesar Rp466.108.000,00 atau sebesar

79,26%. Rincian masing-masing kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12

Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

No Judul Jml
Peserta

Triwulan I
1 Pengelolaan Perpustakaan 18
2 Teknik Evaluasi dan Curah Pendapat (Kasus:

Kegiatan Puslitbangwas BPKP Tahun 2011) 22
3 Ekonomi Kreatif, Suatu Pengenalan 19
4 Membangun Personal Branding 23

Triwulan II
1 Metodologi Penelitian Sosial di Bidang Pengawasan 29
2 Aplikasi Metodologi Penelitian di Bidang

Pengawasan 31
3 Pengembangan Materi Penelitian dan Kegiatan

Puslitbangwas BPKP 36
4 Public Private Partnership 33

Triwulan III
1 Menerapkan Metode CSA dalam Penilaian Risiko 21
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No Judul Jml
Peserta

2 Updating Assessment dan Identifikasi Risiko Sesi
Pertama 25

3 Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP 24
4 Pengenalan ISO 9001:2008 38

Triwulan IV
1 Penulisan yang Efektif: Pedoman Umum EYD 25
2 Green Economic 21
3 Perencanaan, Penganggaran, dan Pemantauan yang

Berpihak pada Masyarakat Miskin 24
4 Pengadaan Barang dan Jasa 19
4 Metode Design Thinking dalam Menghasilkan

Produk yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna 34

Tabel 3.13

Seminar/Workshop/Studi banding

No Judul Jml Peserta

1
Workshop : Using Strategy Maps & Scorecards
for Effective Strategy Execution

2

2
Workshop Analisis Beban Kerja dan Jabatan
(ABKJ) bagi Pegawai dilingkungan BPKP

2

3
Menghadiri Und Rapat Penyusunan Draft
Outline APEC Economic Policy Report (AEPR)
2013

1

4
Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas
APIP dan Penerapan JFA bagi Pegawai

2

5 Workshop SPIP 1

Tabel 3.14

Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

No Judul Diklat
Jml

Peserta

1. Diklat "Pro-Poor Planning and Budgeting" 2

2.
Diklat Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa serta
BMN

2

3. Diklat Perbendaharaan 1

4. Diklat Manajemen Kesekretariatan 1

5. Diklat Dasar-dasar audit bagi pegawai non Auditor 3

6. Diklat Menulis yang Efektif 6
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No Judul Diklat
Jml

Peserta

7. Diklat Analisis Pemecahan Masalah 20

8. Diklat Teknologi Informasi 1

9. Diklat Pengelolaan APBN 2

10. Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 1

11. Diklat TOT oleh Pusdiklat 3

12. Diklat Analisis Kebijakan Publik 14

13. Diklat Green Ecomony 3

14. Diklat Manajemen Perpustakaan 1

15. diklat PBJ 1

16. Diklatpim Tingkat IV

17. Diklat Public Private Partnership (PPP) 5

2) Pengelolaan Keuangan

Kegiatan pengelolaan keuangan terdiri dari penyusunan laporan

keuangan, penyusunan laporan realisasi anggaran, penyediaan uang

sesuai prosedur, penyusunan dan revisi RKA-KL, forum rekonsiliasi

laporan keuangan.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dalam tahun  2012 telah

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia  1512 OH

dari rencana sebesar 1212 OH atau 124,75% dan menyerap dana

sebesar Rp 3.130.182.000,00 dari anggaran sebesar  Rp

3.196.290.577.000,00  atau  sebesar 97,92%.

3) Pengelolaan Administrasi Umum

Kegiatan pengelolaan administrasi umum terdiri dari inventarisasi

BMN, pengelolaan kearsipan, pemutakhiran contentwebsite,

penyusunan laporan berkala BMN, forum humas dan website, forum

arsiparis.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dalam tahun  2012 telah

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia  404 OH

dari target sebesar 572 OH atau 70,63% dan menyerap  dana sebesar
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Rp.106.711.500,00 dari anggaran sebesar  Rp.127.435.000,00  atau

sebesar 83,74%.

4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana terdiri dari pengadaan

barang modal, ATK kegiatan rutin kantor, biaya pemeliharaan.

Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana dalam tahun  2012 telah

dilaksanakan dengan menggunakan SDM sebesar 260 OH dari target

sebesar 650 OH atau 40% dan menyerap dana sebesar

Rp.336.484.924,00 dari anggaran sebesar  Rp369.204.000,00  atau

dengan capaian  91,14%.

5) Pelaporan Kinerja

Kegiatan pelaporan kinerja berupa penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja. Sumber daya yang digunakan sebanyak 103 OH dari rencana

sebanyak 76 OH atau dengan capaian 135% dan dana sebesar

Rp35.175.000,00 dari anggaran sebesar Rp36.270.000,00 atau dengan

capaian 96,98%.

6) Penyelenggaraan SPIP

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

Puslitbangwas BPKP telah dibentuk. Penerapan SPIP dilaksanakan

secara learning by doing dengan mengacu pada pedoman yang ada.

Dalam  tahun  2012, penerapannya masih berada pada tahapan

norming berupa kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP (kebijakan,

SOP, mekanisme kerja).

Sumber daya yang digunakan sebanyak 245 OH dari rencana

sebanyak 258 OH atau dengan capaian 94,96% dan dana sebesar

Rp43.990.200,00 dari anggaran sebesar Rp62.000.000,00 atau dengan

capaian 70,95%.
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d. Kerja Sama di Bidang Litbang

Kegiatan kerja sama penelitian dan pengembangan dilakukan dengan

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

kerja sama dapat berupa pengiriman tenaga (peneliti) Puslitbangwas

BPKP ke unit tersebut atau penelitian dilakukan Puslitbangwas dengan

sumber pembiayaan dari unit lain.

Output yang dicapai dalam tahun 2012 adalah dua laporan kegiatan

semester I dan II. Rincian kerja sama Puslitbangwas BPKP dengan

unit/instansi lain, sebagai berikut:

1) Kerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP dalam rangka pengiriman

tenaga pengajar

2) Kerjasama dengan Pusinfowas BPKP dalam rangka sosialisasi

Templete LHP Gubernur dan pelaksanaan kajian

3) Kerjasama dengan Kedeputian Perekonomian dalam rangka

pelaksanaan kajian

4) Kerjasama dengan Kesekretariatan Utama dalam rangka pelaksanaan

kajian dan pengelola pedoman serta SOP

5) Kerjasama dengan Tim OPN dalam rangka pengiriman tenaga peneliti

6) Kerjasama dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam

rangka pengiriman pegawai untuk menjadi tim satgas serta dalam

rangka pelaksanaan kajian

7) Kerjasama dengan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPKP

8) Kerjasama dengan Satuan Tugas Penjaminan Kualitas Reformasi

Birokrasi dalam rangka pengiriman tenaga untuk menjadi tim

9) Kerjasama dengan Biro Perencanaan BPKP dalam rangka Satuan

Tugas Perencanaan Pengawasan dan Pembinaan

10) Kerjasama dengan Pusinfowas BPKP dalam rangka Satuan Tugas

Pengelolaan Informasi Dashboard dan Satuan Tugas Peningkatan

Kualitas Laporan Berkala

11) Kerjasama lintas unit kerja BPKP dalam rangka Pengelolaan Unit

Pelaksana Proyek Hibah Bank Dunia
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12) Kerjasama lintas unit kerja BPKP dalam rangka pemanfaatan Tim

Pengkaji Penelitian (TPP) dalam rangka pemberian arah dan

kelayakan teknis penelitian.

Selain kerjasama dengan unit-unit kerja di lingkungan BPKP,

Puslitbangwas juga menjalin kerja sama dengan instansi lain, yaitu dalam

tahun 2012 seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

penggunaan sumber daya manusia sebesar 92 OH dari target sebesar 135

OH atau sebesar 68.15% serta menyerap anggaran sebesar

Rp17.680.000,00 dari rencana sebesar Rp29.350.000,00 atau sebesar

60,24%.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi meliputi kegiatan evaluasi kegiatan litbang dan

evaluasi RKT. Target output evaluasi kegiatan litbang adalah sebanyak 4

laporan, realisasinya empat laporan sehingga capaian kinerja output

100%. Hasil evaluasi antara lain menyebutkan bahwa hambatan yang

ditemui tim adalah adanya penugasan lain yang dilaksanakan secara

multi tasking, lamanya mendapatkan kesepakatan mengenai sasaran yang

akan dicapai, kesulitan merumuskan model/rerangka/desain, dan

kesulitan mendapatkan referensi.

Dalam tahun 2012 evaluasi kegiatan litbang menggunakan sumber daya

manusia sebesar 238 OH dari target sebesar 176 OH atau sebesar 135,23%

serta menyerap anggaran sebesar Rp 88.624.605,00 dari rencana sebesar

Rp 107.000.000,00 atau sebesar 82,83%.

Selain evaluasi kegiatan litbang, juga dilakukan evaluasi RKT, dengan

menggunakan sumber daya manusia sebesar 376 OH dari target sebesar

223 OH atau sebesar 168,61% serta menyerap anggaran sebesar Rp

70.452.194,00 dari rencana sebesar Rp 97.215.500,00 atau sebesar 72.47%.
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3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan,  Sumber Daya Manusia, dan Sarana

Prasarana

a. Keuangan

DIPA Puslitbangwas tahun 2012 adalah sebesar Rp7.067.672.000,00. Dari

jumlah tersebut, dilakukan penghematan sebesar Rp249.474.000,00,

sehingga jumlah anggaran belanja Puslitbangwas setelah penghematan

adalah sebesar Rp6.818.198.000,00. Selanjutnya dalam laporan ini, jumlah

anggaran yang digunakan dalam pembandingan dengan realisasi adalah

jumlah anggaran setelah penghematan. Realisasi belanja Puslitbangwas

BPKP tahun 2012 sebesar Rp6.172.295.677,00 atau 90,53% dari anggaran

tahun 2012. Rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran

disajikan pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Tahun 2012

No Uraian Anggaran Realisasi % Sisa

1 Belanja Pegawai 2.909.657.000 2.934.545.411 100,86 (24.888.411)

2 Belanja Barang 3.808.541.000 3.140.563.132 82,46 631.727.040

3 Belanja Modal 100.000.000 97.187.134 97,19 2.812.866

Jumlah 6.818.198.000 6.172.295.677 90,53 609.651.495

Anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp2.909.657.000,00  telah

direalisasikan sebesar Rp 2.934.545.411,00 atau 100,86% dari anggaran.

Realisasi anggaran tersebut merupakan pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai. Belanja barang terealisir Rp 3.140.563.132,00 atau 82,46% dari

anggaran sebesar Rp 3.808.541.000,00 dan belanja modal terealisir Rp

97.187.134,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
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b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP per 1 Januari  2012

adalah sebanyak 46 orang. Jumlah pegawai selama tahun 2012 telah

mengalami penambahan dan pengurangan sebanyak masing-masing  10

dan 8 orang sehingga jumlah pegawai per 31 Desember 2012 adalah

sebanyak 46 orang. SDM Puslitbangwas BPKP dapat diklasifikasikan

berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan, dan usia sebagai berikut:

1) Berdasarkan Golongan

Tabel 3.16

Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2012

Uraian
Posisi Awal
(1-1-2012) Tambah Kurang

Posisi Akhir
(31-12-2012)

Golongan IV 19 3 2 19

Golongan III 23 7 8 22

Golongan II 4 0 1 3

Jumlah 46 10 8 44

Posisi per 31 Desember 2012, dari  segi  golongan/kepangkatan adalah

19 orang memiliki  pangkat  golongan IV, 22 orang memiliki pangkat

dalam golongan III, dan 3 orang dengan pangkat dalam golongan II.

2) Berdasarkan Jabatan

Tabel 3.17
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2012

Uraian
Posisi Awal

(1-1-2012) Tambah Kurang
Posisi
Akhir

(31-12-2012)

Struktural

 Eselon II 1 1 1 1
 Eselon III 3 1 1 3
 Eselon IV 6 3 3 6
Fungsional
Auditor

23 3 3 23

Fungsional Umum 13 2 4 11
Jumlah 46 10 8 44
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Jumlah pegawai Puslitbangwas BPKP per 31 Desember 2012 sebanyak

46 orang, yaitu 10 pejabat struktural, 23 pegawai fungsional auditor,

dan 11 pegawai fungsional umum.

Adapun pejabat struktural Puslitbangwas BPKP adalah:

a) Kepala Puslitbangwas BPKP (eselon 2);

b) Kepala Bagian  Tata Usaha  (eselon  3),  membawahi dua pejabat

eselon 4, yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian & Keuangan, dan

Kepala Subbagian Umum;

c) Kepala Bidang Program dan Kerja sama  (eselon  3), membawahi

dua pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang Program dan Kepala

Subbidang Kerja Sama;

d) Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi (eselon 3), membawahi

dua pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang Evaluasi dan Kepala

Subbidang Pemanfaatan.

Dalam  tahun  2012  telah  terjadi  pergantian  pejabat eselon II di

lingkungan Puslitbangwas, sedangkan pada jabatan eselon III terjadi

satu pergantian pejabat, dan pada jabatan eselon IV terjadi tiga

pergantian pejabat.

3) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.18

Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012

Uraian
Posisi Awal

(1-1-2012) Tambah Kurang
Posisi Akhir
(31-12-2012)

S3 1 1 1 1
S2 18 5 4 19
S1 15 2 2 15
D.III 2 0 1 1
SLTA 10 2 4 8

Jumlah 46 10 10 44
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Berdasarkan  latar  belakang  pendidikan,  komposisi pegawai

Puslitbangwas per 31 Desember 2012 adalah S3 sebanyak 1  orang,  S2

sebanyak  19 orang,  S1  sebanyak  15 orang,  D III sebanyak 1 orang,

dan SLTA sebanyak 8 orang. Khusus peneliti, dari jumlah peneliti

sebanyak 23 orang, level pendidikan terbanyak adalah S1 yaitu

sebanyak 12 orang.

4) Berdasarkan Usia

Tabel 3.19

Daftar Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2012

Uraian
Posisi Awal

(1-1-2012) Tambah Kurang

Posisi
Akhir

(31-12-2012)
21-30 1 0 0 1
31-40 8 3 4 7
41-50 31 4 8 27
51-60 6 6 3 9

Jumlah 46 13 15 44

Dari ke empat tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut,

a. Adanya ketidakseimbangan dalam komposisi PFA, yaitu sebagian

besar PFA telah golongan IV (69,57%) sehingga menyulitkan dalam

penugasan. Selain itu PFA tidak bisa optimal dalam menjalankan

peran sesuai jabatan yang diembannya.

b. Sebagian besar pegawai telah berusia di atas 40 tahun, bahkan

sebanyak sembilan orang telah berusia di atas 51 tahun

c. Jumlah PFA belum mencukupi untuk memenuhi target dalam

penetapan kinerja.

c. Prasarana dan Sarana Penunjang

Berdasarkan data Laporan Kuasa Pengguna Barang tahun 2012, prasarana

dan  sarana  penunjang  yang  dimiliki  oleh  Puslitbangwas  BPKP  Per 31

Desember 2012 terdiri atas: peralatan dan mesin sebanyak 466 unit senilai

Rp2.070.990.742,00, aset tetap lainnya berupa monografi sebanyak 549 unit
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senilai Rp75.208469. Penjelasan tentang Prasarana dan Sarana Penunjang

adalah sebagai berikut:

1) Pengolah Data

Jumlah  peralatan  pengolah  data  per 31 Desember 2012 dapat  dirinci

sebagai berikut:

Tabel 3.20

Peralatan Pengolah Data

No Nama Barang Jumlah Nilai (Rp)

1 Komputer desktop 46 unit 400.608.897

2 Laptop 29 buah 374.203.530

3 Printer 33 buah 87.586.000

4 Audio Visual (LCD) 6 buah 100.434.400

Selain itu, terdapat berbagai software yang mendukung pengolahan

data penelitian.

Secara  kuantitatif  peralatan  tersebut  telah  cukup  memadai  untuk

mendukung kegiatan litbang.

Dalam prasarana dan sarana penunjang tersebut tidak terdapat aset

milik Puslitbangwas BPKP yang dikuasai oleh pihak III.

2) Kendaraan Bermotor

Puslitbangwas BPKP memiliki empat unit kendaraan roda empat, yaitu

tiga unit mobil merek Toyota, satu unit mobil merek Mitsubishi, dan

dua unit sepeda motor merek Honda. Kendaraan bermotor tersebut

telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional

kelitbangan.

3) Buku Perpustakaan

Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan diperlukan

referensi/kepustakaan.  Sampai  dengan  tahun 2012  koleksi  buku

perpustakaan sebanyak 2043 buah, terdiri dari:
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a) 549 buku berasal dari pengadaan barang dengan nilai Rp75.208.469

b) 1494 buku berasal dari sumbangan beberapa pegawai

4) Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal sebesar Rp97.187.134, terdiri atas:

Tabel 3.21

Realisasi Belanja Modal

No Nama Barang Jumlah Harga

1 Personal Computer 4 unit 31.680.000

2 Laptop 3 unit 29.535.000

3 Komputer Tablet 2 unit 14.630.000

4 Wireless Amplifier 1 unit 11.759.000

5 Buku-buku Literatur 1 paket 9.583.134

Jumlah 97.187.134

Adapun realisasi tersebut menyerap dana sebesar 97,187% dari

anggarannya sebesar Rp100.000.000.

Pelaksanaan  pengadaan  barang  di  Puslitbangwas  dilakukan  oleh

Pejabat Pengadaan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2010.
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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan utama penelitian dan pengembangan tahun 2012 yang

diarahkan pada lima sasaran stratejik dengan dua belas kegiatan tercapai

seluruhnya.

Adapun capaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM

BPKP sebagai Auditor Presiden

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar  72,92% atau 97,27% dari target

yang ditetapkan sebesar 75%.

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan

BPKP

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar  74,31% atau 99,08% dari target

yang ditetapkan sebesar 75%.

3. Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP

Capaian kinerja sasaran ini  adalah sebesar  79,42% atau 93,44% dari target

yang ditetapkan sebesar 85%.

4. Pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan tentang akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara

Capaian kinerja sasaran ini  adalah sebesar  69,74% atau 92,56% dari target

yang ditetapkan sebesar 75%.

5. Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan system informasi

yang menunjang peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang profesional

dan inovatif

Capaian kinerja sasaran ini  adalah sebesar  66,33% atau 102,05% dari target

yang ditetapkan sebesar 65%.
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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 Rp6.172.295.677 atau 90,53%

dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 6.818.198.000.

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 11.795 orang hari (OH) atau

108,99% dari rencana sebanyak 10.822 OH.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Meskipun sasaran kegiatan utama penelitian dan pengembangan telah dapat

dilaksanakan sepenuhnya, namun masih perlu dilakukan pembenahan pada

masa yang akan datang antara lain:

1. Perlu strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi hasil litbang,

misalnya dengan lebih sering melakukan ekspose kepada pimpinan

BPKP maupun para pengguna lainnya.

2. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan

kebutuhan para pengguna.

3. Perlu strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja SDM

Puslitbangwas agar dapat tercapai hasil penelitian dan pengembangan

yang lebih optimal. Kurang optimalnya hasil penelitian dan

pengembangan terutama disebabkan oleh (a) adanya ketidakseimbangan

komposisi jabatan fungsional auditor yaitu jumlah pengendali teknis

yang terlalu banyak dibandingkan dengan ketua tim dan anggota tim,

dan (b) adanya pegawai-pegawai yang kurang nyaman di Puslitbang

karena tidak familiar dengan dunia penelitian.
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