
 



 
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BPKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKIP 
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAKARTA 

2013 
 



 

 

 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013 	 i 

 

 

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 2013 merupakan tahun keempat realisasi Renstra Puslitbangwas 

BPKP 2010-2014. Kegiatan yang dicapai dalam tahun 2013 merupakan 

pijakan kegiatan Puslitbangwas BPKP berikutnya untuk tahun-tahun 

mendatang. 
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Target indikator outcome berdasarkan Tapkin Tahun 2013 adalah 79,00%, 

sedangkan realisasinya 69,66%. Dengan demikian hasil penilaian kinerja 

outcome Puslitbangwas BPKP tahun 2013 menunjukkan rata-rata capaian 

kinerja 88,18% atau termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Capaian kinerja tahun 2013 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 

NO 
INDIKATOR HASIL PROGRAM CAPAIAN 

INDIKATOR 
HASIL URAIAN SATUAN TARGET REALISASI 

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

% 80 67,72 84,65 

2. Pemanfaatan hasil litbang 
untuk peningkatan 
kualitas pengawasan 

% 80 69,12 86,40 

3. Pemanfaatan hasil litbang 
untuk pengembangan 
SPIP 

% 87,5 74,94 85,65 

4. Pemanfaatan hasil 
pengembangan tentang 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara.  

% 80 69,04 86,3 

5. SDM Puslitbangwas yang 
profesional dan inovatif % 67,5 67,5 100 

 Rata-rata % 79 69,664 88,18 

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 

litbang oleh pengguna menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil litbang 

masih belum optimal.  
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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 2013 sebesar 

67,5%, dan realisasinya sebesar 67,5%. Dengan demikian hasil penilaian 

kinerja outcome kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP selama tahun 2013 

menunjukkan capaian kinerja 100% 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 Rp 6.454.736.548,00 atau 

96,38% dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 6.696.944.000,00. 

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 10.349 OH atau 112,49% dari 

rencana sebanyak 9.200 OH. 

Berdasarkan LAKIP Puslitbangwas Tahun 2013 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, antara 

lain dengan lebih sering melakukan ekspose yang efektif kepada 

pimpinan BPKP dan para pengguna lainnya, serta publikasi hasil-hasil 

litbang secara lebih efektif. 

2. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan para pengguna, antara lain dengan melakukan kerjasama dan 
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koordinasi dalam rangka meyakinkan kesesuaian tugas-tugas penelitian 

dan pengembangan dengan kebutuhan stakeholders-nya. 

3. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang dengan menuangkannya 

ke dalam bentuk pedoman/Peraturan Kepala BPKP untuk 

mengoptimalkan implementasi hasil-hasil litbang terebut 

4. Perlu merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja 

SDM Puslitbangwas agar tercapai hasil penelitian dan pengembangan 

yang lebih berkualitas dan lebih optimal. Kurang optimalnya hasil 

penelitian dan pengembangan terutama disebabkan:  

a. Beberapa pegawai merasa kurang nyaman di Puslitbangwas karena 

tidak familiar dengan kegiatan penelitian atau tidak sesuai dengan 

tugas-tugas penelitian. 

b. Adanya ketidakseimbangan komposisi jabatan fungsional auditor 

(Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim) yang menyebabkan 

beberapa pegawai kurang termotivasi karena peran dalam penugasan 

tidak sesuai dengan jabatannya. 

c. Kurangnya jumlah PFA/Peneliti yang mempunyai latar belakang 

pendidikan di bidang penelitian. 

d. Kurangnya pengalaman maupun diklat-diklat di bidang penelitian 

yang berkulitas. 

5. Perlu diupayakan kerja sama penelitian dengan K/L yang 

berpengalaman di bidang penelitian guna memperkaya materi hasil-hasil 

penelitian yang berkualitas.  

6. Perlu pembinaan sumber daya manusia.  

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya, 

Puslitbangwas BPKP bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP untuk 

melaksanakan diklat kompetensi peneliti dan mendatangkan narasumber 

dari instansi terkait seperti LIPI dan BPS.  

7. Penerapan sistem manajemen mutu. 

Komitmen seluruh pegawai Puslitbangwas  BPKP terhadap penataan 

proses bisnis melalui penerapan sistem manajemen mutu, telah 
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ditunjukkan dengan berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 

2013. Untuk selanjutnya penerapan sistem ini akan selalu ditingkatkan, 

dan untuk menilainya, akan dilakukan audit mutu secara berkala oleh 

auditor independen. Dengan upaya ini diharapkan seluruh pegawai 

Puslitbangwas BPKP akan selalu memiliki paradigma yang berorientasi 

kepada pencapaian kualitas terbaik dari setiap tugas dan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

 



KATA PENGANTAR 

Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres 

tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat 

Eselon IV, III, dan II mandiri keatas untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan 

sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan 

perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip "Good 

Governance" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja 

pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan 

dengan itu, penyusunan LAKIP Puslitbangwas BPKP tahun 2013 

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 2013. Selain itu, LAKIP Puslitbangwas BPKP ini juga mencakup 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya tidak 

direncanakan oleh Puslitbangwas BPKP pada tahun 2013. 
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) merupakan 

salah satu Unit Eselon II Mandiri dengan tugas utama membantu pimpinan 

BPKP dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan dalam 

rangka mendukung tugas-tugas BPKP. Tugas utama BPKP adalah membantu 

Presiden mengawasi pengelolaan keuangan  negara dan pembangunan agar 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
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 

Renstra Puslitbangwas Tahun 2010 – 2014 telah diselaraskan dengan tugas 

BPKP sebagai pengawas  intern akuntabilitas keuangan negara  atas kegiatan 

tertentu, pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas 

keuangan negara. 

PENDAHULUAN 
BAB 

I 



Faktorpenentu 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 mempunyai komitmen yang tinggi 

untuk mewujudkan suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi kegiatan di  Puslitbangwas BPKP. Dengan suasana tersebut 

diharapkan diperoleh hasil penelitian dan pengembangan (litbang)  

yang  berkualitas, berorientasi pada pengguna, dan dapat menjadi 

acuan bagi pimpinan BPKP dalam membuat kebijakan.  

Komitmen pimpinan BPKP tercermin dari perhatian terhadap penetapan 

topik-topik litbang dan penekanan terhadap pemanfaatan hasil 

penelitian oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Puslitbangwas harus 

terdepan dalam memperkuat peran BPKP sebagai pengawas intern 

pemerintah. Jeli melihat permasalahan dan solusi yang dibutuhkan 

bidang teknis dalam rangka melaksanakan tugas  pengawas  intern 

akuntabilitas keuangan negara  atas kegiatan tertentu, pembinaan 

penyelenggaraan SPIP, dan percepatan peningkatan kualitas 

akuntabilitas keuangan negara 

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam sambutan pembukaan seminar 

hasil litbang tahun 2013 oleh Kepala BPKP yang dapat menjadi 

pengungkit bagi peningkatan kinerja Puslitbangwas, yaitu: 

a. Peran litbang harus benar-benar dioptimalkan; 

b. Litbang didukung dengan SDM pilihan; 

c. Litbang harus mencermati BPKP ke depan akan diarahkan kemana?; 

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, 
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unit kerja intern BPKP, dan instansi pemerintah di luar BPKP.   

3. FaktorPendukung Internal  

a. Penataan Kembali Perencanaan dan Program Litbang 

Kegiatan litbang secara umum diatur berdasarkan pedoman 

penelitain dan pengembangan Puslitbangwas BPKP. Pedoman ini 

telah beberapa kali berubah terakhir diatur berdasarkan LHT-

304/LB/2010 tanggal 3 Mei 2010. 

Program litbang diselaraskan  dengan kebutuhan dan tuntutan 

lingkungan, dengan prioritas  untuk memenuhi kebutuhan intern 

BPKP.  Tahap krusial adalah  dalam merencanakan  topik-topik  

litbang yang akan dilakukan kajian. 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, kekhalayakan, strategis,  dan 

kontinuitas. Berdasarkan kriteria tersebut akan diperoleh daftar 

prioritas topik yang akan dilakukan kajian pada tahun tertentu. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Puslitbangwas BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan 

dibantu oleh tiga orang pejabat eselon III, yaitu Kepala Bagian Tata 

Usaha, Kepala Bidang Program dan Kerjasama, serta Kepala Bidang 

Pemanfaatan dan Evaluasi. 

Total SDM sebanyak 47 orang yang dikategorikan ke dalam tiga  

yaitu 10 pejabat struktural,  23 Pejabat Fungsional Auditor 

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

struktural terdiri atas satu orang 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 tiga orang dengan pendidikan 

setingkat S1, satu orang setingkat D3, dan 10 orang setingkat SLTA. 
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c. Sarana danPrasarana 

Fasilitas pengolahan data yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP 

untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan antara 

lain terdiri atas 45 unit PC desktop,  16 unit laptop, dan 3 unit notebook 

serta 26 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. 

Sebagai pusat penelitian dan pengembangan, buku dan literatur 

lainnya merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saat ini 

Puslitbangwas memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan 2.116 

judul buku (posisi per 31 Desember 2013). 

Adapun mobilitas Puslitbangwas BPKP didukung dengan enam 

kendaraan dinas berupa empat unit kendaraan roda empat dan dua 

unit kendaraan roda dua. 

d. Komitmen Bersama 

Komitmen bersama merupakan salah satu kunci keberhasilan 

Puslitbangwas.  Dengan adanya komitmen tersebut diharapkan 

dapat mendorong setiap pegawai untuk melaksanakan 

kewajibannya secara lebih optimal sebagai kontribusi dalam 

pencapaian tujuan dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Selain 

itu juga sudah menjadi komitmen bersama bahwa setiap pegawai 

mempunyai hak  yang sama untuk meningkatkan kompetensi 

maupun pengetahuannya. Media yang disediakan adalah melalui 

diklat, workshop, seminar, dan program pelatihan mandiri (PPM). 

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP adalah melakukan penelitian dan 

pengembangan di bidang pengawasan. Kegiatan ini untuk melayani 

kebutuhan stakeholders Puslitbangwas BPKP dalam bentuk jasa penelitian 
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Puslitbangwas BPKP didukung oleh pegawai 

sebanyak  47 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 21 

Pejabat Fungsional Auditor 23 49 

Pegawai Fungsional Umum 14 30 

Jumlah 47 100 
 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Puslitbangwas 

BPKP Tahun 2013 melaporkan pencapaian kinerja Puslitbangwas BPKP 

Tahun 2013. Capaian  kinerja tahun 2013 tersebut diukur dan dinilai 

berdasarkan  Penetapan Kinerja (Tapkin) 2013  sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin merupakan penjabaran Renstra 

Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 - 2014 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja (Renja) tahun 2013 

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah performance gap sebagai masukan 

yang penting  bagi perbaikan  kinerja di masa  datang.  Renja Puslitbangwas 

BPKP Tahun 2013 merupakan jabaran untuk mewujudkan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010-2014. Indikator yang 

ditetapkan dalam Renja Tahun 2013 menggambarkan satuan yang terukur 

dan operasional sehingga dapat  menggambarkan  capaian kuantitatif setiap 

sasaran.  

Dengan  pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013 digambarkan dalam Gambar 1.2 

berikut, 
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Perencanaan Strategis (Renstra) Puslitbangwas BPKP 2010–2014 dilaksanakan 

berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan BPKP Nomor: KEP-976/LB/2009 tanggal 29 Desember 2009. 

A. Rencana Strategis 2010 – 2014 

Penyusunan Renstra Puslitbangwas merupakan bagian dari penyusunan 

Renstra BPKP dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (SPPN). 

Struktur Renstra Puslitbang Tahun 2010-2014 mengacu kepada Renstra 

BPKP 2010-2014. 

1. Pernyataan Visi 

Rencana StrategisPuslitbangwas BPKP Tahun 2010-2014 yang disahkan 

oleh Kepala Puslitbangwas BPKP berisi Visi sebagai berikut:  

Makna visi Puslitbangwas BPKP tersebut terkandung dalam tiga kata 

kunci, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, dan 

Tepercaya. 

1) 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 

PERENCANAAN STRATEGIS 
BAB  

II 

 
 
 
 
 
 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan Yang Tepercaya 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013  8 
 



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 memiliki cakupan yang sangat 

luas, untuk menghasilkan nilai tambah bagi proses tata kelola 

pemerintahan (governance),  manajemen risiko, dan pengendalian 

intern. Dengan menjadi pusat acuan dan rujukan nasional di bidang 

pengawasan, hasil kajian Puslitbangwas BPKP dapat dimanfaatkan 

oleh siapapun yang memerlukan referensi di bidang pengawasan. 

2) Pengawasan  

Fokus penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP adalah di 

bidang pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah 

pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam 

mencapai tujuannya. Ruang lingkup pengawasan di atas meliputi 

proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi 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, 
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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 BPKP sebagai pengawas intern pemerintah menjadi lebih 

efektif. Demikian pula halnya dalam rangka pelaksanaan tugas 

BPKP sebagai pembina SPIP, Puslitbangwas perlu mengembangkan 

metode penyelenggaraan dan pembinaan SPIP yang tepat guna dan 

tepat sasaran, sehingga SPIP tidak berbalik menjadi sesuatu yang 

kontraproduktif dan membebani pimpinan instansi pemerintah.  

3) 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 suatu kemampuan 

manuasi dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang 

ada di sekelilingnya untuk mengahasilkan suatu karya yang benar-

benar baru serta bermanfaat bagi stakeholder. Antisipatif mengandung 

arti sikap dan perilaku peneliti yang bersifat tanggap terhadap 

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

rujukan bagi kajian yang terkait dengan pengawasan, baik oleh 

pihak intern BPKP, APIP, maupun pihak manajemen pemerintahan 

pusat dan pemerintahan daerah serta lingkup pengawasan secara 

nasional. 

2. Pernyataan Misi 

Misi Puslitbangwas BPKP berisi pernyataan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan oleh Puslitbangwas untuk mencapai visi Puslitbangwas BPKP.  

Perumusan misi mengacu kepada tugas dan fungsi yang telah diberikan 

kepada Puslitbangwas BPKP serta visi Puslitbangwas.  BPKP 2010−2014, misi 

Puslitbangwas BPKP. Tiga misi Puslitbangwas adalah sebagai berikut,  

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: 

 

Untuk melaksanakan peran sebagai auditor intern pemerintah yang 

mendukung tugas-tugas Presiden, modal utama yang harus dimiliki 

oleh BPKP adalah para auditor yang memiliki kompetensi yang handal 

dan dipercaya oleh Presiden untuk membantunya menjalankan fungsi 

pengawasan. Auditor intern yang berkualitas adalah auditor yang: 

MISI 1 
Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Kualitas BPKP sebagai Auditor 
Presiden 
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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 pekerjaan secara terus-menerus serta melakukan 

evaluasi; 

c. Memahami dan menerapkan sepenuhnya kode etik profesi dan 

aturan perilaku sebagai 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-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 
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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.  

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 
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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. 

 

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 sub unsur lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, penilaian sendiri, dan metode penilaian pengendalian 

tingkat entitas setiap instansi. Di samping itu, perlu dikembangkan 

metode/cara yang lebih efektif untuk melakukan pembinaan serta 

pedoman-pedoman umum untuk dapat melaksanakan pembinaan SPIP. 

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. 

MISI 2 
Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan 

Negara  
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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 

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 Strategis 

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 

dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi 

MISI  3 
Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas  

yang Inovatif 
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potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Puslitbangwas BPKP. Tujuan 

Puslitbangwas BPKP sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah: 

a. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden 

b. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara. 

c. meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif 

4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam 

kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan 

ukuran pencapaian dari tujuan.   

Sasaran Puslitbangwas merupakan bagian integral dari proses 

perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya 

pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk 

memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran 

strategis Puslitbangwas untuk Tahun 2010 – 2014 dijabarkan dalam 

Tabel 2.1  

Tabel 2.1 
Sasaran Puslitbangwas BPKP 2013 

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, dengan sasaran sebagai 
berikut: 
Sasaran 1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi 

SDM BPKP sebagai Auditor Presiden (80%) 

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas 
pengawasan BPKP (80%) 

Tujuan 2: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung 
pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara, dengan sasaran 
sebagai berikut: 
Sasaran 1. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan 

yang mendukung pengembangan SPIP (90%) 
2. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan 

yang mendukung pengembangan tentang akuntabilitas 
keuangan Negara (80%) 

Tujuan 3: Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif, dengan sasaran sebagai 
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berikut: 
Sasaran 1. Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif (80%) 

5. Indikator Kinerja Utama  

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 untuk tujuan ketiga adalah bersifat pendukung dalam 

”perspektif pertumbuhan dan pembelajaran internal Puslitbangwas 

BPKP”, tidak dicantumkan dalam Renstra BPKP.  

Indikator kinerja ditetapkan untuk melihat capaian kinerja 

Puslitbangwas dalam melaksanakan program dan kegiatan utama 

Puslitbangwas yang ditetapkan dalam Renstra BPKP. Indikator kinerja 

utama Puslitbangwas disajikan pada Tabel 2.2 berikut, 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama Puslitbangwas 

No Indikator Kinerja Utama 

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 
mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden 
Sasaran 1.1 Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi 
SDM BPKP sebagai Auditor Presiden (80%) 

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

Sasaran 1.2 Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas 
pengawasan BPKP (80%) 

2 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas 
pengawasan BPKP 

Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 
mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara (90%) 
Sasaran 2.1 Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan 
yang mendukung pengembangan SPIP (90%) 

3 Persentase pemanfaatan hasillitbang untuk pengembangan SPIP. 
Sasaran 2.2. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil litbang untuk 
pengembangan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (80%) 
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No Indikator Kinerja Utama 

4 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk  pengembangan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara 

Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif 
Sasaran 3.1. Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas yang inovatif (80%) 

5 Persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif 
Sumber: Renstra Puslitbangwas 2010-2014 

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat 

dihitung sesuai dengan Tabel 2.3 berikut, 

Tabel 2.3  
Perhitungan 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 10,00 Pengguna Lainnya 10,00 
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 

0,66  
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No 
Initial outcome Intermediate Outcome End Outcome 

Indikator  Nilai 
(%) 

Indikator Nilai 
(%) 

Indikator Nilai 
(%) 

workshop,seminar, atau 
konferensi  (2%) 

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

Sumber: Pedoman Pengukuran Outcome Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP (2011) 

 

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. 

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%. 

6. Program dan Kegiatan 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasarn strategis yang telah 

ditetapkan, Puslitbangwas BPKP menyesuaikan program dan kegiatan 

yang dilaksanakan dengan program-program BPKP. Program 

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non 

kementerian (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 
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kepada kelompok masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan 

program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal 

digunakan oleh beberapa organisasi Eselon IA yang bersifat pelayanan 

internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi 

pemerintahan (pelayanan internal). 

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang 

oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu  

Program Teknis 

a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan 

pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). 

Program Generik 

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya BPKP 

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara – 

BPKP  

Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam program ”Dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, program ini 

termasuk program generik yang bersifat pelayanan internal, dalam hal 

ini untuk mendukung pelayanan aparatur BPKP. Kegiatan 

Puslitbangwas selain mengacu pada restrukturisasi program di atas, juga  

mengacu pada dua program dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun 2013, 

yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara. 

Kegiatan Puslitbangwas BPKP  termasuk dalam kegiatan generik berupa 

”Penelitian dan pengembangan pengawasan”, yang menghasilkan output 

berupa ”hasil penelitian dan pengembangan”  dan outcome berupa 

”termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan”. Kegiatan 

penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran tersebut di atas 

adalah sebagai berikut, 
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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 antara lain berkaitan dengan 

pengembangan standar audit intern pemerintah beserta pedoman 

penerapan atau interpretasinya, 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. 

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 untuk Pengembangan 

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 
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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 Pengembangan untuk 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 

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. 

B. PERJANJIAN KINERJA 2013 

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja adalah dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan 

untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja 

memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasara 

strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan 
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anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan 

seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari 

setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. 

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung 

jawab Kepala Puslitbangwas BPKP. Penetapan/perjanjian kinerja tahun 

2013 disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 
Penetapan Kinerja 2013 

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 

79% 

Kinerja Output:   
Hasil penelitian dan 
pengembangan pengawasan 

Laporan Hasil 
Litbang 

12 Laporan 

Jumlah anggaran kegiatan penelitian dan 
pengembangan 

Rp 3.165.411.000 

Jumlah anggaran pengadaan dan penyeluran sarana 
dan prasarana 

Rp    150.000.000 

Jumlah anggaran kegiatan pembinaan administrasi 
dan pengelolaanperlengkapan serta pembayaran 
gaji/tunjangan 

Rp 3.532.885.000 

Jumlah anggaran Rp 6.848.296.000 

Rencana Kinerja (Renja) Puslitbangwas BPKP disusun berdasarkan Renstra  

Puslitbangwas tahun 2010 – 2014  dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Secara 

global target di dalam renja tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.4  

Tabel 2.4.  

Target Kinerja Puslitbangwas Tahun 2013 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran 
Target Tahun 

2013 
Target 
Output 

1. Berdasarkan Perencanaan Tahunan 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran 
Target Tahun 

2013 
Target 
Output 

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 

80,0% 3 laporan 

b. Meningkatnya pemanfaatan hasil 
litbang untuk peningkatan kualitas 
pengawasan BPKP 

Persentase pemanfaatan hasil 
litbang untuk peningkatan 
kualitas pengawasan BPKP 

80,0% 3 laporan 

c. Meningkatnya pemanfaatan hasil-
hasil pengembangan SPIP 

Persentase pemanfaatan hasil 
litbang untuk pengembangan 
SPIP 

87,50% 1 laporan 

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

Persentase pemanfaatan 
hasil litbang untuk 
pengembangan 
Akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Negara 

80,0% 5 laporan 

e. Meningkatnya kapasitas 
Puslitbangwas sebagai pusat litbang 
yang inovatif 

Persentase peningkatan 
kapasitas Puslitbangwas 
yang kompeten dan inovatif 

67,50%  

2. Kajian Dukungan    

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

(Rincian target kegiatan tahun 2013 disajikan pada Lampiran 2) 
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A. Capaian Kinerja Tahun 2013 

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 120% agar tidak terjadi distorsi dalam 

menghitung angka capaian kinerja per program dan Puslitbangwas BPKP 

secara keseluruhan. 

Dalam rangka memudahkan penyajian ditetapkan kategorisasi pencapaian 

kinerja ke dalam lima kategori seperti pada Tabel 3.1. 

AKUNTABILITAS KINERJA 
BAB 
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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 2013 sebesar 69,66%dari target sebesar 79% 

dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas BPKP adalah sebesar 88,18% 

atau masuk dalam kategori sangat baik.  

Capaian atas lima indikator kinerja utama, yang menunjukkan capaian 

tujuan dan sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.1 berikut 

Tabel 3.2 
Capaian Indikator Kinerja Utama 

 Indikator  Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan yang mendukung peningkatan 
kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden 

    

Sasaran Strategis 1.1 Termanfaatkannya hasil litbang 
untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai 
Auditor Presiden (80%) 

    

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

Persen 80 67,72 84,65 

Sasaran 1.2 Termanfaatkannya hasil litbang untuk 

peningkatan kualitas pengawasan BPKP (80%) 

    

2.  Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk 
peningkatan kualitas pengawasan BPKP 

Persen 80 69,12 86,4 

Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan yang mendukung pengembangan 

SPIP dan akuntabilitas keuangan negara, dengan 

sasaran sebagai berikut 

    

Sasaran 2.1 Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian 
dan pengembangan yang mendukung 
pengembangan SPIP (90%) 
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 Indikator  Satuan Target Realisasi Capaian 

3.  Persentase pemanfaatan hasillitbang untuk 
pengembangan SPIP. 

Persen 87,5 74,94 85,65 

Sasaran 2.2. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil 
litbang untuk pengembangan tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Negara (90%) 

    

4.  Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk  
pengembangan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Negara 

Persen 80 69,04 86,3 

Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas 
yang inovatif, dengan sasaran sebagai berikut 

    

Sasaran 3.1. Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas 

yang inovatif (80%) 

    

5.  Persentase peningkatan kapasitas 
Puslitbangwas yang inovatif 

Persen 67,5 67,5 100 

 Target tahun 2013  79 69,66 88,18 

 

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta 

realisasi anggaran dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra BPKP. Target 

indikator outcome tahun 2013 adalah 79% dengan realisasi 69,66%, lebih 

rendah 2,88% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 72,54%. 

Dan bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 80%, maka telah 

tercapai 87,08%. Realisasi kinerja outcome diperoleh berdasarkan rata-rata 

outcome sampai dengan Desember 2013 dari kegiatan litbang sejak tahun 

2010.  

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 2013 

I Memuaskan  

II Sangat baik 4 program 

III Baik 1 program 

IV Cukup  

V Kurang  

 Jumlah 5 program 
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Capaian kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2013 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. 

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 
Hasil Uraian Satuan Target Realisasi 

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

% 80 67,72 84,65 

2 Pemanfaatan hasil litbang 
untuk pengingkatan kualitas 
pengawasan 

% 80 69,12 86,40 

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil 

litbang yang berkaitan dengan “Peningkatan Kualitas BPKP sebagai 

Auditor Presiden” belum optimal hasilnya, walaupun sudah 
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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 2013 disajikan pada Lampiran 1. 

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: 

Tabel 3.5 
Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung 
Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara 

No 
INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian 

Indikator 
Hasil 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Pemanfaatan hasil litbang 
untuk pengembangan SPIP 

% 87,5 74, 94 85,65 

2 Pemanfaatan hasil litbang 
untuk akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
negara 

% 80 69,04 86,3 

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 2013 disajikan pada Lampiran 1. 

Beberapa penyebab tidak optimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh 

pengguna antara lain:  
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1) Beberapa hasil penelitian mengenai topik litbang masih 

memerlukan pengembangan lebih lanjut (belum langsung siap 

pakai oleh pengguna); 

2) Kurangnya kegiatan sosialisasi hasil-hasil litbang; 

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.   

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 
Hasil 

Uraian Satuan Target Realisasi 

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

% 67,50 67,50 100 

 
Target indikator outcome kegiatan pendukung litbang tahun 2013 adalah 

67,50% dan realisasinya sebesar 67,50% sehingga capaian kinerja outcome 

100%.  
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B. 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 2013 yang dituangkan dalam 

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah dua belas laporan hasil 

penelitian (LHT). Sedangkan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja 

Puslitbangwas BPKP Tahun 2013 adalah: 

 Dua belas laporan hasil penelitian (LHT) utama dan tiga laporan hasil 

penelitian dukungan 

 Laporan kegiatan pemanfaatan hasil litbang 

 Laporan kegiatan pendukung litbang 

 
1. Kegiatan Utama Litbang 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP tahun 2013 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. Selain lima belas laporan hasil penelitian, 

Puslitbangwas juga mempunyai kewajiban menghasilkan laporan  kegiatan 

pemanfaatan hasil litbang  dan laporan kegiatan pendukung litbang.  

 
Capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2013 diuraikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Sasaran ini direalisasikan melalui kegiatan “Penelitian dan Pengembangan 

Kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden” (1.1.1) yang dituangkan 

dalam lima topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Kajian Atas Kriteria Penganugerahan ADI PAKARTI BPKP 

Sasaran 1.1.1 
Termanfaatkannya Hasil Litbang Untuk Peningkatan 

Kompetensi SDM BPKP Sebagai Auditor Presiden 
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b. Rangkuman Teori dan Konsep Behavioral Yang Mempengaruhi 

Pengambilan Keputusan Eksekutif 

c. Kajian Sertifikasi Certified Government Loan Auditor 

d. Kajian Kesiapan Kompetensi dan Kuantitas SDM BPKP Dalam 

Penugasan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa 

e. Rancangan Petunjuk Teknis Pembuatan Kuesioner Litbangwas 

Kelima kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja 

output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

1) Kajian Atas Kriteria Penganugerahan ADI PAKARTI BPKP 

No. Lap. : LAP-39/LB/2013 tanggal 10 Juli 2013 

Tujuan : Menyusun kriteria baru sebagai penyempurnaan kriteria 

penganugerahkan penghargaan Adi Pakarti yang ada. 

Manfaat kajian ini adalah untuk perbaikan 

penyelenggaraan penganugerahan penghargaaan Adi 

Pakarti BPKP agar lebih fair, realistis dan praktis. 

Hasil : Kajian ini memberikan saran-saran sebagai berikut: 

- Untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

penerapan SPIP unit-unit kerja BPKP menurut tugas dan 

fungsinya dikelompokkan menjadi unit-unit kerja yang 

melakukan fungsi assurance dan consulting kepada 

instansi lain (stakeholder) dan unit-unit kerja yang 

melakukan fungsi dukungan. 

- Sebelum pelaksanaan seleksi penganugerahan Adi 

Pakarti perlu dilakukan sosialisasi mengenai kriteria dan 

tata cara penilaian kepada seluruh unit kerja di 

lingkungan BPKP. 

- Dalam hal evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat 

perlu diperhatikan hasil audit investigasi oleh 

Inspektorat atau auditor lain (bila ada). 
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2) Rangkuman Teori dan Konsep Behavioral Yang Mempengaruhi 

Pengambilan Keputusan Eksekutif 

No. Lap. : LHT-50/LB/2013 tanggal 29 Agustus 2013 

Tujuan : Rangkuman ini bertujuan untuk menyajikan berbagai 

referensi terkait risiko bias pengambilan keputusan yang 

dapat terjadi karena aspek perilaku pengambil keputusan.  

Rangkuman ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pengambil keputusan untuk memahami konsep perilaku 

dan risiko bias yang mungkin terjadi dalam pengambilan 

keputusan. Pengembangan lebih lanjut atas rangkuman ini 

perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

mengantisipasi berbagai hal yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi terjadinya risiko tersebut 

Hasil : Teori dan Konsep Behavioral; Konsep Terkait Keputusan; 

Konsep Terkait Bias Pengambilan Keputusan. 

3) Kajian Sertifikasi Certified Government Loan Auditor 

No. Lap. : LHT-53/LB/2013, tanggal 29 Agustus 2013 

Tujuan : Memberikan dasar keyakinan perlunya auditor PHLN 

memperoleh sertifikat CGLA; Memperoleh gambaran 

bagaimana proses sertifikasi tersebut; Memperoleh 

gambaran kompetensi apa yang diperlukan untuk 

memperoleh sertifikasi CGLA; Memperoleh gambaran 

pihak yang paling tepat untuk menyelenggarakan 

sertifikasi tersebut. 

Hasil : kepentingan sertifikasi CGLA dalam pelaksanaan audit 

PHLN belum merupakan suatu kebutuhan yang mendesak 

untuk saat ini, dengan beberapa pertimbangan: 

- Pengelolaan fiskal dan utang Indonesia relatif semakin 

baik memperoleh peringkat oleh S&P dari BB –  menjadi 

BB serta oleh JCRA dan Fitch, Indonesia telah 

dimasukkan dalam kategori investment grade. 
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- Secara rasio terhadap total produk domestik bruto, 

utang pemerintah Indonesia cenderung menurun. 

- Kepentingan sertifikasi CGLA memerlukan kesepakatan 

bersama para pemangku kepentingan PHLN, antara 

lain: BPK, BPKP, Itjen kementerian/lembaga, pihak 

donor, Ditjen PU Kemenkeu, dan executing agency. 

- Kompetensi CGLA di bidang akuntansi dan audit saja 

masih belum bisa menjadi alasan bahwa CGLA 

memiliki kekhasan dan berbeda dengan pelaksanaan 

audit keuangan lainnya.  

4) Kajian Kesiapan Kompetensi dan Kuantitas SDM BPKP Dalam 

Penugasan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa 

No. Lap. : LAP-59/LB/2013 tanggal 2 September 2013 

Tujuan : Kajian ini bertujuan: 

- Mengidentifikasi jenis kebutuhan konsultasi PBJ klien 

(kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan 

BUMN/BUMD). 

- Mengidentifikasi jenis konsultasi PBJ yang dapat 

diberikan oleh BPKP. 

- Mengidentifikasi kesiapan kompetensi dan kuantitas 

SDM BPKP dalam konsultasi PBJ. 

- Mengidentifikasi cara meningkatkan kompetensi dan 

kuantitas SDM BPKP dalam memenuhi kebutuhan klien 

untuk konsultasi  PBJ. 

Hasil : Dari hasil kajian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

- Kebutuhan klien terhadap jasa konsultasi meliputi 

hampir seluruh aspek PBJ. Jenis jasa pemberian 

konsultasi PBJ yang diinginkan meliputi advis, 

pendampingan, dan pemberian diklat atau workshop.  
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- Pemberian jasa konsultasi PBJ oleh BPKP telah 

dilaksanakan oleh sebagian besar unit kerja BPKP, baik 

di Pusat maupun Perwakilan.  

- Dari jumlah tenaga BPKP sekitar 6.043 orang, pegawai 

BPKP yang memiliki sertifikat PBJ ada sebanyak 1.280 

orang atau 21,18% dari jumlah seluruh pegawai BPKP. 

Namun berdasarkan peraturan, yang dapat menjadi 

konsultan PBJ hanya 178 orang atau 2,95% yang 

memenuhi syarat. 

- Pola pembinaan SDM BPKP untuk kegiatan pemberian 

jasa konsultasi PBJ meliputi kegiatan diklat teknis PBJ 

dan diklat audit PBJ, namun belum meliputi diklat TOT 

dan diklat pendukung seperti komunikasi, konsultasi, 

dan psikologi bagi pemberi jasa konsultasi PBJ.  

5) Rancangan Petunjuk Teknis Pembuatan Kuesioner Litbangwas 

No. Lap. : LHT-83/LB/2013, tanggal 9 Desember 2013 

Tujuan : Memberikan acuan  dalam pembuatan kuesioner  bagi  

pejabat  struktural  dan  fungsional  di  lingkungan 

Puslitbangwas  BPKP  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  

dan fungsinya 

Hasil : Rancangan pedoman  pembuatan  kuesioner  penelitian  

dan  pengembangan. 

Kelima kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 878 OH atau 91,46% 

dari rencana sebanyak 960 OH, sedangkan dana yang digunakan 

sebesar Rp 210.340.220,00 atau 57,33% dari anggaran sebesar  

Rp366.899.467,00,-dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Realisasi OH dan Biaya Litbang Sasaran 1.1.1 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Kajian Atas Kriteria Penganugerahan 208 64.529.153  
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No Judul Kajian OH Rp. 

ADIPAKARTI BPKP 

2.  Rangkuman Teori dan Konsep 
Behavioral Yang Mempengaruhi 
Pengambilan Keputusan Eksekutif 

50 15.511.816 

3.  Kajian Sertifikasi Certified 
Government Loan Auditor 

268 52.119.700 

4.  Kajian Kesiapan Kompetensi dan 
Kuantitas SDM BPKP Dalam 
Penugasan Konsultasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

288 58.324.427 

5.  Rancangan Petunjuk Teknis 
Pembuatan Kuesioner Litbangwas 

64 19.855.124 

 Jumlah 878 210.340.220 

 
 

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kualitas 

pengawasan BPKP dituangkan dalam delapan topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Penelitian Klasifikasi Hasil Pengawasan BPKP Untuk Peran Consulting 

b. Kajian Identifikasi Tindakan Dalam Kegiatan Assurance dan Consulting 

BPKP 

c. Kajian Ruang Lingkup Penugasan, Perpindahan, Sertifikasi Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD) 

d. Rangkuman Literatur Kajian Materi Kurikulum Diklat Sertifikasi JFA 

e. Penelitian Identifikasi Kebutuhan Materi Diklat Sesuai Kompetensi 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

Sasaran 1.1.2 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Untuk Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP 
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f. Kajian Dukungan Proyek Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama 

Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia 

g. Kajian Peran BPKP Dalam Implementasi Kerjasama Pemerintah dan 

Swasta (KPS) di Indonesia 

h. Kajian Rencana dan Realisasi Tugas-Tugas Pengawasan BPKP Tahun 

2012 dan Evaluasi atas Pemenuhan Tugas-Tugas Dukungan Pengawasan 

BPKP dengan Keempat Perspektif Akuntabilitas Keuangan Negara 

Kedelapan kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi 

kinerja output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

1) Penelitian Klasifikasi Hasil Pengawasan BPKP Untuk Peran Consulting 

No. Lap. : LHT-48/LB/2013, tanggal 29 Agustus 2013 

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

permasalahan mengenai diperolehnya daftar lima aspek 

klasifikasi hasil pengawasaan BPKP untuk peran consulting, 

yaitu tujuan pengawasan, sasaran pengawasan, hasil 

(output) hasil pengawasan, permasalahan atau kendala 

yang ditemukan terkait pencapai tujuan pengawasan, dan 

saran untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan 

Hasil : Hasil penelitian ini berupa daftar lima aspek klasifikasi 

hasil pengawasan BPKPuntuk peran consulting untuk185 

kegiatan pengawasan yang dirangkum  menjadi 90 jenis 

kegiatan pengawasan. Disamping itu dari hasil penelitian 

terungkap beragamnya penamaan kegiatan pengawasan 

dan tujuan pengawasan yang sejenis sehingga akan 

menyulitkan pengelolaan database hasil pengawasan. Dan 

terakhir, laporan hasil penelitian juga menyebutkan bahwa 

tidak semua kegiatan pengawasan menginformasikan 

tujuan, sasaran dan hasil (output) pengawasan dalam 

laporan hasil pengawasannya. 
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2) Kajian Identifikasi Tindakan Dalam Kegiatan Assurance dan Consulting 

BPKP 

No. Lap. : LHT-52/LB/2013 tanggal  29 Agustus 2013 

Tujuan : mengidentifikasi langkah-langkah tindakan dalam 

melaksanakan kegiatan assurance dan consulting 

(pengawasan) BPKP beserta persyaratan teknis yang 

sekurang-kurangnya diperlukan untuk menjamin 

kecukupan mutu dalam pelaksanaannya 

Hasil : langkah-langkah tindakan minimal yang harus dipenuhi 

dalam melaksanakan kegiatan assurance dan consulting 

sebagai dasar atau indikator penilaian kinerja individu. 

3) Kajian Ruang Lingkup Penugasan, Perpindahan, Sertifikasi Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD) 

No. Lap. : LHT-55/LB/2013 tanggal 2 September 2013 

Tujuan : Kajian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:  

- Mengetahui ketentuan dan peraturan yang berlaku 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan oleh JFA dengan Jabatan Fungsional 

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah  (JFP2UPD).  

- Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan yang 

dimiliki antara JFA dengan JFP2UPD  

- Mengetahui persepsi pimpinan dilingkungan 

inspektorat provinsi/kabupaten/kota terhadap Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) dibandingkan dengan Jabatan 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah  (JFP2UPD). 

- Mengetahui persepsi pegawai dilingkungan inspektorat 

provinsi/kabupaten/kota terhadap Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) dibandingkan dengan Jabatan Fungsional 
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Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah  (JFP2UPD). 

- Merumuskan usulan langkah-langkah yang dapat 

dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan 

keunggulan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

dibandingkan dengan  Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah  

(JFP2UPD). 

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dari sisi 

internal BPKP,  faktor Strengths sebesar 1,24  sedangkan 

faktor Weaknesses sebesar 5,80 sehingga faktor Weakness 

menunjukkan nilai negatif  (4,5576) atau dengan kata lain 

lebih kuat faktor Weakness jika dibandingkan dengan faktor 

Strength yang dimiliki. Adapun strategi untuk mengurangi 

atau menghilangkan permasalahan pokok yang dihadapi 

adalah Strategi WO (Weakness-Opportunity). Agar Jabatan 

Fungsional Auditor tetap diminati di lingkungan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maka disarankan 

strategi sebagai berikut : 

- Pimpinan BPKP mendorong para Kepala Perwakilan 

untuk membina hubungan dengan seluruh APIP yang 

ada di wilayahnya masing-masing agar 

mensosialisasikan peraturan dan ketentuan yang 

berkaitan dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), 

serta membantu APIP dalam mengatasi masalah-

masalah JFA. 

- Pimpinan BPKP mendorong Kepala Pusat Pembinaan 

JFA dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan untuk memberikan kesempatan yang luas 

kepada para auditor untuk mengikuti diklat sertifikasi, 
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diklat keahlian khusus, dan diklat teknis substantif 

lainnya, serta mengadakan bimbingan kepada para 

auditor dalam menghadapi ujian sertifikasi JFA. 

- Pimpinan BPKP meninjau kembali ketentuan yang 

terkait dengan peraturan-peraturan dan kebijakan-

kebijakan yang dapat menghambat karir para auditor 

dengan memperhatikan kualitas dan kapasitas jabatan 

fungsional auditor. 

4) Rangkuman Literatur Kajian Materi Kurikulum Diklat Sertifikasi JFA 

No. Lap. : LHT-74/LB/2013, tanggal 18 November 2013 

Tujuan : Resume ini ditujuan untuk memberikan masukan bagi 

penyesuaian materi kurikulum pendidikan dan pelatihan 

sertifikasi JFA sesuai dengan perubahan perannya. 

Penyesuaian materi kurikulum pendidikan dan pelatihan 

yang tepat diharapkan mampu menciptakan auditor intern 

pemerintah yang memiliki kualitas profesi yang sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan organisasi terkini 

Hasil : Materi kurikulum pendidikan dan pelatihan JFA perlu 

diperbaharui sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada. 

Perubahan materi kurikulum dapat dilakukan dengan 

mengadaptasi beberapa materi sertifikasi Certified Internal 

Auditor (CIA). Materi sertifikasi meliputi materi 

peningkatan keahlian dan pengetahuan internal auditor. 

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran kondisi dan 

praktek di sektor pemerintahan, adaptasi materi sertifikasi 

CGAP dapat dipertimbangkan sebagai materi kurikulum 

pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA. CGAP 

merupakan sertifikasi khusus untuk praktisi audit 

pemerintah. Materi CGAP meliputi praktek auditing 

pemerintah secara komprehensif, metodologi, lingkungan 

dan standar serta model risiko/pengendalian. 
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5) Penelitian Identifikasi Kebutuhan Materi Diklat Sesuai Kompetensi 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

No. Lap. : LHT-79/LB/2013, tanggal 9 Desember 2013 

Tujuan :  Mendapatkan fakta apakah materi diklatsertifikasi JFA 

yang telah diberikan bermanfaat bagi penugasan 

pengawasan APIP; Mendapatkan fakta mengenai 

kompetensi auditor APIP yang dibutuhkan untuk 

menjawab tuntutan penugasan pengawasan intern terkini 

dan pada masa yang akan datang. 

Hasil : Dari hasil penelitian terungkap bahwa terdapat sembilan 

materi diklat sertifikasi yang paling bermanfaat yaitu; 

Dasar-Dasar Auditing, Auditing, Sistem Pengendalian 

Manajemen, Penulisan Laporan Hasil Audit, Fraud 

Auditing, Supervisi Audit, Etika dan Frauddalam Audit, 

Manajemen Pengawasan Stratejik, dan Kebijakan 

Pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi 

diklat terkait kegiatan assurance masih dibutuhkan auditor 

APIP. Hal tersebut diperkuat dengan masih banyaknya 

pengawasan untuk kegiatan assurance yang dilakukan 

selama dua tahun terakhir, dan pendapat responden bahwa 

kegiatan assurance dan consulting di masa lima tahun yang 

akan datang tetap akan bertambah.  

6) Kajian Dukungan Proyek Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama 

Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia 

No. Lap. : LHT-90/LB/2013, tanggal 30 Desember 2013 

Tujuan : memberikan  bahan  kajian  dan  referensi tentang  

penyediaan  infrastruktur  dengan  skema  KPS  di  

Indonesia,  sejarah  dan perkembangan serta tantangannya 

Hasil : bahan  kajian  dan  referensi tentang  penyediaan  

infrastruktur  dengan  skema  KPS  di  Indonesia. 
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7) Kajian Peran BPKP Dalam Implementasi Kerjasama Pemerintah dan 

Swasta (KPS) di Indonesia 

No. Lap. : LHT-80/LB/2013, tanggal 9 Desember 2013 

Tujuan : Mengetahui apa saja peran (assurance dan consulting) yang 

dapat dijalankan BPKP dalam implementasi KPS di 

Indonesia; Mengetahui sejauh mana peran tersebut dapat 

dijalankan oleh BPKP. 

Hasil : - Sebagian besar responden baik dariinstansi terkait 

pengelolaan KPS maupun pejabat struktural dan 

fungsional di lingkungan BPKP dan APIP lainnya belum 

benar-benar paham mengenai KPS.  

- Terdapat risiko-risiko tidak tercapainya tujuan KPS 

yang pada umumnya dan dalam jangka panjang 

merugikan kepentingan pemerintah.  

- Karena kegiatan/proyek/program KPS pada umumnya 

melibatkan dana yang besar, bersifat lintas sektoral, 

melibatkan banyak pihak dan rawan terhadap potensi 

kerugian pada pemerintah, maka BPKP perlu 

melakukan pengawasan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara dengan menjalankan peran 

pengawasan  (assurance) dan konsultansi/pembinaan  

(consulting) terhadap proyek/kegiatan/program KPS. 

- BPKP mempunyai kewenangan yang terbatas dalam 

melakukan pengawasan terhadap KPS 

8) Kajian Rencana dan Realisasi Tugas-Tugas Pengawasan BPKP Tahun 

2012 dan Evaluasi atas Pemenuhan Tugas-Tugas Dukungan Pengawasan 

BPKP dengan Keempat Perspektif Akuntabilitas Keuangan Negara 

No. Lap. : LHT-89/LB/2013, tanggal 30 Desember 2013 

Tujuan :  
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- kesesuaian realisasi pelaksanaan tugas-tugas 

pengawasan (consulting & assurance) tahun 2012 dengan 

rencana penugasannya; 

- komposisi dan kesesuaian pelaksanaan tugas-tugas 

pengawasan (consulting & assurance) tahun 2012 dengan 

pemenuhan keempat perspektif BPKP; 

- peluang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas-tugas pengawasan dan dampaknya terhadap 

kualitas hasil pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 

- jumlah dan cakupan penugasan pengawasan yang ideal 

yang selaras dengan visi dan misi BPKP dengan 

memperhatikan sumber daya yang dimiliki; 

- produk unggulan dari seluruh unit kerja eselon II BPKP. 

Hasil : Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan oleh unit 

kerja eselon II dalam pencapaian Visi dan Misi BPKP secara 

keseluruhan, maka sebaiknya Pimpinan BPKP menetapkan 

kebijakan pengawasan dalam memanfaatkan peluang yang 

sangat banyak dengan mempertimbangkan ketersediaan 

sumber daya, terutama ketersediaan dana, serta jumlah dan 

kompetensi SDM pada masing-masing unit kerja. 

 
Kedelapan kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 2.148 OH atau 

142,92% dari rencana sebanyak 1.440 OH, sedangkan dana yang 

digunakan sebesar Rp 638.466.330,00 atau 116,01% dari anggaran sebesar  

Rp 550.349.200,00,-dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.8 

Realisasi OH dan Biaya Litbang Sasaran 1.1.2 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Penelitian Klasifikasi Hasil 
Pengawasan BPKP Untuk Peran 
Consulting 

226 70.113.407 
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No Judul Kajian OH Rp. 

2.  Kajian Identifikasi Tindakan Dalam 
Kegiatan Assurance dan Consulting 
BPKP 

176 54.601.591 

3.  Kajian Ruang Lingkup Penugasan, 
Perpindahan, Sertifikasi Jabatan 
Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan 
Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 
di Daerah (JFP2UPD) 

247 48.707.101 

4.  Rangkuman Literatur Kajian Materi 
Kurikulum Diklat Sertifikasi JFA 

64 19.855.124 

5.  Penelitian Identifikasi Kebutuhan 
Materi Diklat Sesuai Kompetensi 
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

434 134.642.559 

6.  Kajian Dukungan Proyek 
Infrastruktur Dengan Skema 
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
di Indonesia 

64 19.855.124 

7.  Kajian Peran BPKP Dalam 
Implementasi Kerjasama Pemerintah 
dan Swasta (KPS) di Indonesia 

426 132.160.669 

8.  Kajian Rencana dan Realisasi Tugas-
Tugas Pengawasan BPKP Tahun 2012 
dan Evaluasi atas Pemenuhan Tugas-
Tugas Dukungan Pengawasan BPKP 
dengan Keempat Perspektif 
Akuntabilitas Keuangan Negara 

511 158.530.755 

 Jumlah 2.148 638.466.330 

 

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP 

dituangkan dalam dua topik kegiatan litbang yaitu: 

1) Kajian Literatur tentang Upaya Pencegahan Fraud 

Sasaran 1.2.1 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Untuk Pengembangan SPIP 
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2) Kajian Risk Based Planning di BPKP 

Kedua kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja 

output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

1) Kajian Risk Based Planning di BPKP 

No. Lap. : LAP-51/LB/2013, tanggal 29 Agustus 2013 

Tujuan : Memahami konsep risk based planning dan prosesnya; 

Mendapatkan gambaran penerapan risk based planning di 

BPKP; Memberikan masukan tentang risk based planning di 

BPKP. 

Hasil : BPKP sebagai instansi pengawasan terbesar di Indonesia 

sampai saat dilakukannya kajian ini belum sepenuhnya 

mengimplementasikan risk based planning dalam proses 

perencanaan pengawasannya.  Dalam penyusunan 

Kebijakan Pengawasan maupun Kerangka Acuan 

Pengawasan (KAP/KF1) belum sepenuhnya berdasarkan 

pada risk based planning. Identifikasi risiko-risiko yang 

mungkin timbul baru sebatas pada tahap diskusi, belum 

dituangkan dalam suatu dokumentasi tertulis yang 

menuangkan risiko-risiko apa saja yang mungkin timbul 

pada saat pelaksanaan pencapaian target sebagaimana 

yang telah direncanakan. Biro Renwas telah mencoba 

membantu proses penyusunan KAP oleh rendal dengan 

membuat “Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan 

Pengawasan” pada tahun 2012. Pedoman ini telah 

menuangkan perlunya memperhatikan risiko-risiko saat 

penyusunan KAP sehingga akan sangat memudahkan 

rendal pengawasan dalam menyusun KAP/KF1. Namun 

pedoman ini belum ditetapkan pemberlakuannya dalam 

suatu surat keputusan.Diperlukan suatu komitmen dari 

pimpinan suatu organisasi untuk mengimplementasikan 
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konsep risk based planning. Dengan terimplementasikannya 

risk based planning yang tepat diharapkan dapat 

meminimalkan kegagalan pencapaian tujuan organisasi 

yang mungkin akan timbul dikemudian hari. 

2) Kajian Literatur tentang Upaya Pencegahan Fraud 

No. Lap. : LHT-67/LB/2013, tanggal 2 Oktober 2013 

Tujuan : Tujuan resume literatur ini adalah mengetahui pengertian 

fraud, jenis, penyebab, dan dampaknya serta apa metode 

yang baik untuk mencegah fraud. 

Hasil : Dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa cara 

efektif untuk melakukan pencegahan fraud antara lain 

adalah: 

- Membangun struktur pengendalian intern yang baik 

- Penerapan model penangkalan multisegi (organization-

wide model of deterrence).   

- Pencegahan fraud dengan menggunakan siklus 4 

(empat) elemen, yaitu : 

- Mengefektifkan fungsi internal audit 

- Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan 

pantas 

- Pemisahan tugas dan fungsi 

- Liburan wajib dan rotasi pekerjaan secara periodik.  

- Melaporkan, mengumumkan dan bersedia diperiksa 

kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat 

- Keteladanan Pimpinan 

- Komitmen Pemerintah  

Kedua kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 339 OH atau 141,25% 

dari rencana sebanyak 240 OH, sedangkan dana yang digunakan 

sebesar Rp 106.053.090,00 atau 115,62% dari anggaran sebesar                       

Rp 91.724.867,00dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Realisasi OH dan Biaya Litbang Sasaran 1.2.1 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Kajian Literatur tentang Upaya 
Pencegahan Fraud 

51 15.822.052 

2.  Kajian Risk Based Planning di BPKP 288 90.231.038 

 Jumlah 339 106.053.090 

 
 

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan akuntabilitas 

keuangan negara dituangkan dalam empat topik kegiatan litbang yaitu: 

1) Kajian Pengembangan Instrumen Pengukuran Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Negara 

2) Kajian Penyeragaman Laporan Kinerja Pada Kementerian/LPNK 

3) Kajian Manfaat Community Driven Development Loan Pada 

Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat 

4) Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual 

Keempat kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja 

output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

1) Kajian Pengembangan Instrumen Pengukuran Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Negara 

No. Lap. : LHT-47/LB/2013, tanggal 29 Agustus 2013 

Tujuan : Menghasilkan instrumen pengukuran Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Negara secara lebih operasional 

sehingga dapat memperkecil risiko perbedaan pemahaman 

Sasaran 1.2.2 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Untuk Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Negara  
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serta memudahkan pengguna untuk 

mengimplementasikannya. Sedangkan manfaat yang 

diharapkan dari pengembangan ini adalah dapat 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun pedoman 

pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 

Hasil : Hasil Pengembangan adalah sebagai berikut:  

1. Pengembangan Indikator; Mencakup mempertajam 

indikator yang sudah ada, membangun proxi, 

memetakan bukti, dan memetakan unit/sumber 

diperolehnya bukti tersebut. Indikator, proxi, jenis 

bukti pemenuhan, dan asal/sumber dari bukti tersebut 

secara lengkap disajikan dalam matrik APKPD, 

APKPA, dan APKPF.  

2. Prosedur Penilaian; Secara umum penilaian melalui 

tiga tahap yaitu menghitung secara individual skor 

setiap KL/LPNK/Pemda, selanjutnya menggabungkan 

skor individual ke dalam kelompok akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah, dan yang terakhir menggabungkan keduanya 

sehingga diperoleh skor akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara.  

3. Ketentuan Pembobotan; Pemberian bobot dilakukan 

dalam dua tahap, pembobotan terhadap kelompok 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan 

pembobotan terhadap komponen akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara. Bobot untuk kelompok 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat 

adalah 70% dan bobot untuk akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah adalah 30%. Bobot untuk 

komponen akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
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terbagi dalam tiga unsur, yaitu dimensi, variabel, dan 

indikator. Bobot setiap dimensi adalah tetap yaitu 20%, 

sedangkan bobot untuk variabel dan indikator dapat 

berubah dari yang telah ditetapkan. Kewenangan 

menambah/mengurangi jumlah variabel/indikator 

pada Penanggungjawab Tim Penilai.  

4. Definisi Operasional; Menjelaskan semua istilah yang 

digunakan dalam pengembangan ini. 

2) Kajian Penyeragaman Laporan Kinerja Pada Kementerian/LPNK 

No. Lap. : LHT-49/LB/2013, tanggal 29 Agustus 2013 

Tujuan : Memberikan gambaran pelaksanaan pelaporan kinerja 

pada kementerian/LPNK dan merumuskan usulan 

alternatif rumusan format dan isi laporan kinerja periodik  

yang multi-users (multi-purposes) yang akan dijadikan 

rujukan bagi semua pihak yang berwenang merumuskan 

kebijakan bagi kementerian/LPNK yang dapat 

mengoptimalkan penggunaan format laporan yang ada 

Hasil : Hasil kajianmenunjukkan bahwa aturan-aturan yang 

mewajibkan pelaporan kinerja pada dasarnya 

menginginkan suatu laporan yang sama yaitu laporan 

kinerja, namun masing-masing dengan format yang 

berbeda. Selama ini Kementerian/LPNK telah menyusun 

berbagai laporan kinerja di lingkungannya berdasarkan 

berbagai aturan, pedoman, dan petunjuk yang berlaku 

tersebut. Dalam menjalankan kewajiban menyelenggarakan 

pelaporan kinerjanya, kementerian/LPNK tidak menemui 

kesulitan. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban 

menyusun berbagai laporan kinerja tersebut telah 

mengonsumsi sumber daya, berupa waktu dan dana yang 

cukup banyak. Praktik pelaporan kinerja yang ada, 

sebagaimana diuraikan di muka, menjadi alasan akan 
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kebutuhan terhadaplaporan kinerja kementerian/LPNK 

yang bersifat multi-user (multi-purpose) reporting yang 

memiliki format dan isi substansi yang seragam. 

Kebutuhan tersebut terkonfirmasi oleh keinginan pelaku 

penyusunan laporan yang mengharapkan agar laporan 

kinerja dapat menyajikan informasi penting namun dengan 

format yang sederhana.Kajian ini merupakan kajian awal 

untuk kajian berikutnya bagi pengusulan alternatif format 

baku laporan kinerja kementerian/LPNK. Mengacu kepada 

keunggulan format laporan kinerja dalam model report 

card,maka format laporan kinerja sesuai lampiran PP 

39/2006 dan PP 8/2006 dapat dijadikan acuan bagi 

penyeragaman bentuk laporan kinerja kementerian/LPNK. 

Substansi isi pelaporan kinerja fokus kepada pelaporan atas 

kinerja hasil, yaitu outcome, pencapaian atas target-target 

yang direncanakan 

3) Kajian Manfaat Community Driven Development Loan Pada 

Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat 

No. Lap. : LHT- 58/LB/2013 tanggal  2 September 2013 

Hasil : PNPM Mandiri Perkotaan telah menetapkan ukuran untuk 

menilai manfaat keberhasilan program berupa outcome, 

indikator, dan target yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan 

pencapaian proyek dimulai tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011. Namun demikian belum ditemukan adanya 

baseline, yang menjadi dasar pengukuran manfaat program 

tersebut. Selanjutnya PNPM Mandiri Perdesaan juga telah 

memiliki ukuran berupa outcome dan indikator dalam 

menilai manfaat. Ukuran yang dikembangkan meliputi: 

Penguatan Peran Pemda, Penguatan Kelembagaan Sosial, 

Penguatan Ekonomi Lokal. Namun demikian, outcome dan 
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indikator ini belum dilengkapi dengan baseline dan target 

yang akan dicapai 

4) Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual 

No. Lap. : LHT-81/LB/2013, tanggal 9 Desember 2013 

Tujuan : Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran kondisi secara umum tentang persiapan untuk 

menyelenggarakan akuntansi pemerintah berbasis akrual 

di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 

Hasil : Hasil kajianmenunjukkan terdapat permasalahan dalam 

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

dari sisi substansi yang tercakup dalam PP Nomor 71 tahun 

2010.Meskipun pada umumnyapara pelaksana yang 

terlibat dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual tersebut 

dapat memahami substansi, namun substansi tersebut 

bukan hal mudah untuk dipahami. Pengetahuan dan 

keterampilan serta jumlah staf/personil maupun dukungan 

teknologi informasiyang dimiliki pemerintah daerah juga 

masih terbatas. 

Keempat kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.342 OH atau 

139,79% dari rencana sebanyak 960 OH, sedangkan dana yang 

digunakan sebesar Rp 415.454.150,00 atau 113,23% dari anggaran sebesar  

Rp 366.899.467,00 dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.10 

Realisasi OH dan Biaya Litbang Sasaran 1.2.2 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Kajian Pengembangan Instrumen 
Pengukuran Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Negara 

155 48.086.628 

2.  Kajian Penyeragaman Laporan 
Kinerja Pada Kementerian/LPNK 

303 94.001.603 
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No Judul Kajian OH Rp. 

3.  Kajian Manfaat Community Driven 
Development Loan Pada 
Kemandirian Ekonomi dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

304 93.428.858 

4.  Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah 
Dalam Penerapan Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual 

580 179.937.061 

 Jumlah 1.342 415.454.150 

 

Secara total dalam tahun 2013 Puslitbangwas BPKP telah menyelesaikan 

penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak 19 topik dari 15 topik yang 

dianggarkan atau mencapai 126,67% dengan menyerap anggaran sebesar 

Rp1.370.313.790,00 atau 99,60% dari yang dianggarkan sebesar 

Rp1.375.873.000,00  

 
2. Kegiatan Pendukung Litbang 

Kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP tahun 2013 ditujukan untuk 

mencapai satu sasaran stratejik melalui satu program yang berisi dua 

kelompok kegiatan yaitu kegiatan pendukung teknis dan kegiatan 

pendukung non teknis. Kegiatan pendukung teknis secara umum 

dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi sedangkan 

kegiatan pendukung non teknis dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata 

Usaha Puslitbangwas. Capaian kinerja kegiatan pendukung sampai dengan 

31 Desember 2013 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

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

Puslitbangwas yang inovatif 
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a. Kegiatan Pendukung Teknis 

Proses berikutnya setelah kegiatan penelitian dilaksanakan adalah 

menjadikan output hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh pengguna. 

Beberapa kegiatan untuk menunjang optimalisasi pemanfaatan hasil litbang 

adalah: 

1) Ekspose dan Seminar hasil Litbang 

Kegiatan seminar dilaksanakan untuk mendukung pemasyarakatan hasil 

litbang kepada pengguna. Hasil penelitian dan pengembangan yang 

diseminarkan adalah, 

a. Kajian Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP 

b. Kajian Sistem, Prosedur, dan Instrumen Pembinaan serta Koordinasi 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pada Unit Kerja BPKP 

Lainnya 

c. Kajian Survei Literatur Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 

d. Kajian Klasifikasi Hasil Pengawasan BPKP untuk Peran Consulting 

e. Kajian Risk Based Planning di BPKP 

f. Kajian Pengembangan Instrumen Pengukuran Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Negara 

g. Kajian Penyeragaman Laporan Kinerja Kementerian/LPNK 

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran yang terealisasi 

sebesar Rp 91.180.400,00 atau 96,95% dari rencana Rp 94.053.000,00. 

2) Sosialisasi Hasil Litbang 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk mendukung pemasyarakatan 

hasil litbang kepada stakeholder. Target kinerja yang dituangkan dalam 

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah enam laporan. 

Realisasinya adalah 100% yaitu enam laporan sosialisasi regional, satu 

booklet publikasi hasil penelitian dan pengembangan, serta dokumen 

abstraksi yang telah diunggah di website Puslitbangwas BPKP.  

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai 

berikut, 



 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013  

54 

 

a) Pemaparan Hasil Litbang 

Pemaparan hasil litbang dilakukan dengan memaparkan hasil litbang 

tahun 2013 di beberapa Perwakilan BPKP (Kepulauan Riau, Jambi, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara). 

Laporan yang dihasilkan sebanyak enam laporan. Materi yang 

dipaparkan adalah hasil litbang dengan topik, 

 Kajian Sistem, Prosedur, dan Instrumen Pembinaan dan 

Koordinasi atas Kegiatan Litbang pada Unit Kerja Lainnya. 

 Klasifikasi hasil pengawasan BPKP untuk peran consulting. 

 Kajian survey literatur tentang Pelaporan Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri. 

 Kajian Penugasan, Perpindahan, Sertifikasi JFA dengan Jabatan 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah. 

 Kajian Penyeragaman Laporan Kinerja pada Kementerian/LPNK. 

 Kajian Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Negara. 

 Kajian Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP. 

 Kajian Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan SPIP. 

Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan juga dilakukan 

melalui penerbitan booklet, yang berisi ikhtisar dari hasil-hasil 

penelitian dan pengembangan tersebut .  

b) Booklet Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan juga dilakukan 

melalui penerbitan booklet, yang berisi ikhtisar dari hasil-hasil 

penelitian dan pengembangan tersebut .  

c) Penyiapan Bahan Abstraksi Hasil Litbang Tahun 2013 

Bahan abstraksi hasil litbang tahun 2013 digunakan untuk bahan 

sosialisasi kepada pimpinan dan pemutakhiran isi Website 

Puslitbangwas BPKP. 
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Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran sebesar                        

Rp 134.241.900,00 atau sebesar 99,89% dari rencana Rp 134.395.000,00. 

Penggunaan SDM 79 OH atau 28,21% dari yang dianggarkan sebesar 280. 

3) 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 2013 monitoring telah 

dilaksanakan kepada tujuh 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 28.433.000,00 

atau sebesar 93,22% dari rencana Rp 30.500.000,00. Penggunaan SDM 

adalah 25 OH atau 48,08% dari yang dianggarkan sebesar 52 OH. 

4) Evaluasi Kegiatan Litbang 

Target output 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 2013 kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan 

penggunaan sumber daya manusia sebesar 160 OH dari target sebesar 

176 OH atau sebesar 90,91% serta menyerap anggaran sebesar Rp 

62.034.000,00 dari rencana sebesar Rp 63.400.000,00 atau sebesar 97,85%. 
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5) Penulisan Makalah/Artikel/Book Review Pendukung Litbang 

Output penulisan makalah ditujukan untuk menjadi referensi bagi 

penelitian utama. Kegiatan ini telah menghasilkan tiga output dari target 

tiga outputyaitu: 

1) Study Of Uniformity Of Ministry Performance Reports 

2) Study Of The  Literature Survey On Reporting Foreign Loans And 

Grants 

3) Developing Instrument For Measuring The State Financial 

Management Accountability 

Sumber daya yang digunakan adalah, SDM sebanyak 55 OH atau 15,28% 

dari rencana 360 OH dan realisasi anggaran sebesar atau sebesar           

Rp 40.130.000 atau 99,09% dari rencana Rp 40.500.000.  

6) Penyusunan Laporan Program dan Kerja Sama 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 2013 adalah dua laporan kegiatan 

semester I dan II. Rincian kerja sama Puslitbangwas BPKP dengan 

unit/instansi lain, sebagai berikut: 

a) Kerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP dalam rangka pengiriman 

tenaga pengajar 

b) Kerjasama dengan Pusinfowas BPKP dalam rangka kajian klasifikasi 

hasil pengawasan BPKP untuk peran consulting 

c) Kerjasama dengan Kedeputian Perekonomian dalam rangka 

pelaksanaan kajian dan proses penerapan sistem manajemen mutu 

d) Kerjasama dengan Kesekretariatan Utama dalam rangka pelaksanaan 

Kajian Rencana dan Realisasi Tugas-Tugas Pengawasan BPKP Tahun 

2012 dan Evaluasi atas Pemenuhan Tugas-Tugas Dukungan 



 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013  

57 

 

Pengawasan BPKP dengan Keempat Perspektif Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

e) Kerjasama dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam 

rangka pengiriman pegawai untuk menjadi tim satgas serta dalam 

rangka pelaksanaan kajian 

f) Kerjasama dengan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPKP  

g) Kerjasama dengan Satuan Tugas Penjaminan Kualitas Reformasi 

Birokrasi dalam rangka pengiriman tenaga untuk menjadi tim 

h) Kerjasama dengan Biro Perencanaan BPKP dalam rangka Satuan 

Tugas Perencanaan Pengawasan dan Pembinaan 

i) 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.  Dalam 

tahun 2013 seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan 

penggunaan sumber daya manusia sebesar 32 OH dari target sebesar 195 

OH atau sebesar 16,41% serta menyerap anggaran sebesar                        

Rp 95.879.000,00 dari rencana sebesar Rp 97.613.000,00 atau sebesar 

98,22%. 

 
Keenam kegiatan tersebut di atas secara total menggunakan SDM sebanyak 

468 OH atau 35,92% dari yang dianggarkan 1.303 OH dan dana sebesar     

Rp 451.898.800,00 atau 98,14% dari yang dianggarkan                                    

Rp 460.461.000,00. 

 
b. Kegiatan Pendukung Non Teknis 

Kegiatan pendukung non teknis secara umum dikoordinasikan oleh Kepala 

Bagian Tata Usaha. Kegiatan ini dituangkan ke dalam sepuluh kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu 
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2) Peningkatan Kapasitas Perencanaan 

3) Peningkatan Kapasitas SDM Puslitbangwas 

4) Pengelolaan Keuangan 

5) Pengelolaan Administrasi Umum 

6) Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

7) Pelaporan Kinerja 

8) Penyelenggaraan SPIP 

9) Pemantauan dan Evaluasi 

10) Koordinasi kegiatan litbang 
 

1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

Output penerapan sistem manajemen mutu adalah Standard Operating 

Procedure (SOP) yang telah diakui dan telah diterbitkan sertifikat sistem 

manajemen mutu (ISO 9001:2008). Sistem manajemen mutu ini ditujukan 

untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi Puslitbangwas yang lebih 

teratur. 

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

dari rencana 300 OH dan realisasi anggaran sebesar atau sebesar           

Rp 49.665.000,00 atau 100% dari rencana Rp 49.665.000,00.  

2) Peningkatan Kapasitas Perencanaan. 

Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan merupakan serangkaian  

kegiatan sebagai berikut: 

2) Rencana Kinerja BPKP dan Puslitbangwas Tahun 2013 

3) Pembahasan dan Finalisasi Rencana Kerja Unit Kerja 

4) Penyusunan dan Revisi RKT 

Dalam tahun 2013 seluruh kegiatan tersebut diatas telah terlaksana 

dengan penggunaan sumber daya manusia sebesar 555 OH dari target 

sebesar 542 OH atau sebesar 102,4% serta menyerap anggaran sebesar 

Rp112.503.500,00 dari rencana sebesar Rp 133.326.000,00 atau sebesar 

84,38%. 
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3) Peningkatan Kapasitas SDM Puslitbangwas 

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Puslitbangwas merupakan 

kegiatan untuk mendukung pengembangan SDM. Bentuk kegiatan ini 

adalah kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM), 

seminar/workshop/studi banding, pendidikan dan pelatihan (diklat), 

forum kepegawaian dan JFA. 

 
a) Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) 

Kegiatan program pelatihan mandiri yang dilaksanakan dalam tahun 

2013 disajikan pada Tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 
Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) 

No Judul 
Jml 

Peserta 

Triwulan I   

1 Capability Review-Hasil Short Course Tahun 2013 di 

Australia 
20 

2 Disertasi: Pengaruh Disposition Effect Pada Hubungan 

Antara Nilai Fundamental, Volume, Volatilitas, dan Harga 

Saham  

23 

3 Do Managers Credibly Use Accruals To Signal Private 

Information? Evidence From ThePricing Of Discretionary 

Accruals Around Stock Splits 

20 

Triwulan II  

1 Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba 
31 

2 Penatausahaan Barang Milik Negara 21 

3 Quality Assurance  25 

4 Membangun Kebersamaan Kelompok  31 

Triwulan III  

1 Audit Forensik  39 

2 Keunggulan Teamwork Dalam Kegiatan Organisasi  19 

3 Code of Conduct Pada Perusahaan Aurizon di Australia -

Suatu Contoh  
27 

Triwulan IV  

1 Risk Based Planning  31 

2 Pengujian Instrumen Kajian Materi Kurikulum Diklat 

Sertifikasi JFA  
37 

3 Penyeragaman Laporan Kinerja Kementerian dan LPNK  36 

4 Continuous Auditing 20 
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No Judul 
Jml 

Peserta 

5 Unsur-unsur Angka Kredit Pengembangan Profesi 

Pengawasan 
22 

 

b) Seminar/workshop/studi banding. 

Kegiatan workshop/studi banding yang dilaksanakan di dalam negeri 

dan luar negeri dalam tahun 2013, disajikan pada Tabel 3.12  

Tabel 3.12 
Daftar Seminar/workshop/studi banding 

No Judul 
Jml 

Peserta 

1 Training Comminication in 4 Dimension 3 

2 From Technical Professional to Manager and Leader  3 

3 Team Leadership and Interpersonal Skill: How to Manage, 
Motivate, and Lead a Winning Team 

2 

 

c) Pendidikan dan Pelatihan 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan dalam 

tahun 2013, disajikan pada Tabel 3.13 berikut: 

Tabel 3.13 
Kegiatan 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 

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 
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No Judul Diklat 
Jml 

Peserta 

16.  Diklat Public Private Partnership (PPP) 5 

 

Kegiatan Pengembangan SDM dalam tahun 2013 telah dilaksanakan 

dengan menggunakan sumber daya manusia 1.599 OH dari target 

sebesar 936 OH atau  170,83% dan menyerap dana sebesar                                 

Rp 3.915.694.285,00 atau 96,04% dari target sebesar Rp 4.077.159.000,00. 

       

4) 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  2013 telah dilaksanakan 

dengan menggunakan sumber daya manusia  1.206 OH dari rencana 

1007 atau 119.76% dan menyerap dana sebesar Rp 86.830.000 dari 

anggaran sebesar  Rp 88.428.000,00  atau  sebesar 98,19%. 

5) 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  2013 telah 

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia  663 OH dari 

target sebesar 572 OH atau  115,91% dan menyerap  dana sebesar              

Rp 36.830.000,00 dari anggaran sebesar  Rp 41.450.000,00  atau  sebesar 

88,85%. 

6) Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana terdiri dari pengadaan 

barang modal, ATK kegiatan rutin kantor, dan biaya pemeliharaan. 
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Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana dalam tahun  2013 telah 

dilaksanakan dengan menggunakan SDM sebesar 790 OH dari target 

sebesar 650 OH atau 121,54% dan menyerap dana sebesar                         

Rp 311.498.743,00 dari anggaran sebesar  Rp 349.487.000,00  atau  dengan 

capaian  89,13%. 

7) Pelaporan Kinerja 

Kegiatan pelaporan kinerja berupa penyusunan laporan akuntabilitas 

kinerja. Sumber daya yang digunakan sebanyak 87 OH dari rencana 

sebanyak 76 OH atau dengan capaian 114,47% dan dana sebesar              

Rp 10.287.930,00 dari anggaran sebesar Rp 11.660.000,00 atau dengan 

capaian 88,23%. 

8) 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  2013, penerapannya masih berada pada tahapan norming 

berupa kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP (kebijakan, SOP, 

mekanisme kerja). 

Sumber daya yang digunakan sebanyak 111 OH dari rencana sebanyak 

258 OH atau dengan capaian 43,02% dan dana sebesar Rp 28.762.000,00 

dari anggaran sebesar Rp 28.761.200,00 atau dengan capaian 100%. 

9) Evaluasi RKT 

Dalam tahun 2013 target output evaluasi RKT adalah sebanyak 4 laporan 

kegiatan dan realisasinya 4 laporan sehingga capaiannya 100%. Kegiatan 

ini menggunakan sumber daya manusia sebesar 83 OH dari target 

sebesar 176 OH atau sebesar 47,16% serta menyerap anggaran sebesar 

Rp 26.480.000,00 dari rencana sebesar Rp 26.480.000,00 atau sebesar 

100%. 

 



 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013  

63 

 

10) Koordinasi Kegiatan Litbang 

Terget output koordinasi kegiatan adalah sebanyak 1 laporan, 

realisasinya 1 laporan sehingga capaian kinerja output 100%. Kegiatan ini 

menggunakan sumber daya manusia sebesar 30 OH dari target sebesar 

30 OH atau sebesar 100,00% serta menyerap anggaran sebesar               

Rp 53.973.000,00 dari rencana sebesar Rp 54.193.000,00 atau sebesar 

99,59%. 

 
Akuntabilitas Kinerja Keuangan,  Sumber Daya Manusia, dan Sarana 

Prasarana 

1. Keuangan 

Pada kegiatan pengelolaan keuangan tahun 2013 didapat informasi bahwa 

DIPA Puslitbangwas tahun 2013 adalah sebesar Rp6.848.296.000,00. Dari 

jumlah tersebut, dilakukan penghematan sebesar Rp 347.532.000,00 dan 

penambahan gaji Rp 196.180.000,00, sehingga jumlah setelah penghematan 

dan penambahan gaji adalah sebesar Rp 6.696.944.000,00. Jumlah anggaran 

yang digunakan untuk melihat capaian realisasi adalah jumlah anggaran 

setelah penghematan. Realisasi belanja Puslitbangwas BPKP tahun 2013 

sebesar Rp 6.454.736.548,00 atau 96.38% dari anggaran tahun 2013. Rincian 

realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran disajikan pada Tabel 3.14 

berikut: 

Tabel 3.14 
Realisasi Belanja Tahun 2013 

No Uraian Anggaran Realisasi % Sisa 

1 Belanja Pegawai 3.105.837.000 3.002.317.289 96,67% 103.519.711 

2 Belanja Barang 3.441.107.000 3.304.771.448 96,04 96.335.552 

3 Belanja Modal 150.000.000 147.647.811 98,43 2.352.190 

 Jumlah 6.696.944.000 6.454.736.548 96,38 202.207.453 

Anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp 3.105.837.000,00  telah  

direalisasikan sebesar Rp 3.002.317.289,00 atau 96,67% dari anggaran. 
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Realisasi anggaran tersebut merupakan pembayaran gaji dan tunjangan 

pegawai. Anggaran belanja barang sebesar Rp 3.441.107.000 telah 

direalisasikan sebesar Rp 3.304.771.448 atau 96,04%. Anggaran belanja modal 

sebesar Rp 150.000.000 telah direalisasikan sebesar Rp 147.647.8111 atau 

98,43%. 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP per 1 Januari 2013 adalah 

sebanyak 47 orang. Jumlah pegawai selama tahun 2013 telah mengalami 

penambahan dan pengurangan sebanyak masing-masing  10 dan 8 orang 

sehingga jumlah pegawai per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 47 orang. 

SDM Puslitbangwas BPKP dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, 

jabatan, pendidikan, dan usia sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Golongan 

Tabel 3.15 
Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2013 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2013) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2013) 

Golongan IV 19 3 4 18 

Golongan III 23 5 3 25 

Golongan II 4 0 0 4 

Jumlah 46 8 7 47 

Posisi per 31 Desember 2013, dari  segi  golongan/kepangkatan adalah 18 

orang memiliki  pangkat  golongan IV, 25 orang memiliki pangkat dalam 

golongan III, dan 4 orang dengan pangkat dalam golongan II.  

b. Berdasarkan Jabatan 

Tabel 3.16 

Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2013 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2013) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2013) 

Struktural     

 Eselon II 1 0 0 1 
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Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2013) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2013) 

 Eselon III 3 1 1 3 

 Eselon IV 6 1 1 6 

Fungsional Auditor 23 3 3 23 

Fungsional Umum 13 3 2 14 

Jumlah 46 8 7 47 

Jumlah pegawai Puslitbangwas BPKP per 31 Desember 2013 sebanyak 47 

orang, yaitu 10 pejabat struktural, 23 pegawai fungsional auditor, dan 14 

pegawai fungsional umum.  

Adapun pejabat struktural Puslitbangwas BPKP adalah: 

1) Kepala Puslitbangwas BPKP (eselon 2); 

2) Kepala Bagian  Tata Usaha  (eselon  3),  membawahi dua pejabat eselon 4, 

yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian & Keuangan, dan Kepala 

Subbagian Umum;  

3) Kepala Bidang Program dan Kerja sama  (eselon  3), membawahidua 

pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang Program dan Kepala Subbidang 

Kerja Sama;  

4) Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi (eselon 3), membawahi dua 

pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang Evaluasi dan Kepala Subbidang 

Pemanfaatan.  

Dalam  tahun  2013  telah  terjadi  satu pergantian  pada pejabat eselon III 

(Kepala Bagian Tata Usaha)  dan satu pada jabatan eselon IV (Kepala 

Subbidang Kepegawaian dan Keuangan). 

c. Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 3.17 

Daftar Pegawai BerdasarkanPendidikan Tahun 2013 
 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2013) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2013) 

S3 1 1 1 1 

S2 18 2 3 17 

S1 15 2 2 15 
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Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2013) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2013) 

D.III 2 3 1 4 

SLTA 10 0 0 10 

Jumlah 46 8 7 47 
 

Berdasarkan  latar  belakang  pendidikan,  komposisi pegawai 

Puslitbangwas per 31 Desember 2013 adalah S3 sebanyak 1  orang,  S2 

sebanyak  17 orang,  S1  sebanyak  15  orang,  D III sebanyak 4 orang, 

dan SLTA sebanyak  10 orang. Khusus peneliti, dari jumlah peneliti 

sebanyak 23 orang, level pendidikan terbanyak adalah S1 yaitu 

sebanyak 13 orang. 

d. Berdasarkan Usia 

Tabel 3.18 

Daftar Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2013 
 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2013) Tambah Kurang 

Posisi 
Akhir 

(31-12-2013) 

21-30 1 1 0 2 

31-40 8 0 2 6 

41-50 29 3 2 30 

51-60 8 4 3 9 

Jumlah 46 8 7 47 

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

 Adanya ketidakseimbangan dalam komposisi PFA, yaitu sebagian 

besar PFA telah golongan IV sehingga menyulitkan dalam 

penugasan. Selain itu PFA tidak bisa optimal dalam menjalankan 

peran sesuai jabatan yang diembannya. 

 Sebagian besar pegawai telah berusia di atas 40 tahun, bahkan 

sebanyak sembilan orang telah berusia di atas 51 tahun 

 Jumlah PFA belum mencukupi untuk memenuhi target dalam 

penetapan kinerja. 

 



 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2013  

67 

 

3. Prasarana dan Sarana Penunjang  

Berdasarkan data Laporan Kuasa Pengguna Barang tahun 2013, prasarana 

dan  sarana  penunjang  yang  dimiliki  oleh  Puslitbangwas  BPKP  Per 31 

Desember 2013 terdiri atas: peralatan dan mesin sebanyak 427 unit senilai Rp 

1.810.277.652,00, aset tetap lainnya berupa monografi sebanyak 622 unit 

senilai Rp 84.121.280,00. Penjelasan tentang Prasarana dan Sarana Penunjang 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengolah Data  

Jumlah  peralatan  pengolah  data  per 31 Desember 2013 disajikan pada 

Tabel 3.19 sebagai berikut:  

Tabel 3.19 

Daftar Peralatan Pegolahan Data 
 

No Nama Barang Jumlah Nilai (Rp) 

1.  Komputer desktop 45 unit 404.581.848 

2.  Laptop 16 buah 204.414.530 

3.  Printer 26 buah 78.148.000 

4.  Audio Visual (LCD) 3 buah 26.160.000 

5.  Notebook      3 buah 39.930.000 

 

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. 

b. Kendaraan Bermotor  

Puslitbangwas BPKP memiliki empat unit kendaraan roda empat, yaitu 

tiga unit mobil merek Toyota dengan rincian 1 unit Kijang Innova G 

tahun perolehan 2007, 1 unit kijang kapsul type SGX tahun perolehan 

2000 dan 1 unit Kijang Super tahun perolehan 1996, satu unit mobil 

merek Mitsubishi type GLX tahun perolehan 1999, dan dua unit sepeda 

motor merek Honda type Supra X tahun perolehan 2007. Kendaraan 
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bermotor tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 

operasional kelitbangan. 

c. Monografi/Buku Perpustakaan 

Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan diperlukan 

referensi/kepustakaan.  Sampai  dengan  tahun 2013  koleksi  buku 

perpustakaan sebanyak 2.116 buah, terdiri dari: 

1) 622 buku berasal dari pengadaan barang dengan nilai Rp 84.121.280 

2) 1.494 buku berasal dari sumbangan beberapa pegawai 

d. Realisasi Belanja Modal 

Realisasi belanja modal sebesar Rp147.647.811, terdiri atas: 

Tabel 3.20 

Daftar Realisasi Belanja Modal 

No Nama Barang Jumlah Harga 

1 Personal Computer 10 unit 83.625.000 

2 Printer 1 unit 4.275.000 

3 LCD Projector 1 unit 4.325.000 

4 Voice Recorder 2 unit 1.850.000 

5 Lemari Buku 2 unit 5.060.000 

6 Software SPS 1 unit 39.600.000 

7 Buku-buku Literatur 1 paket 8.912.811 

 Jumlah   147.647.811 

 

Adapun realisasi tersebut menyerap dana sebesar 98,43% dari 

anggarannya sebesar Rp150.000.000. Pelaksanaan  pengadaan  barang  di  

Puslitbangwas  dilakukan  oleh  Pejabat Pengadaan melalui prosedur 

pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 
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A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP 

Puslitbangwas BPKP sebagai salah satu unit yang mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas strategis BPKP, berupaya untuk terus mencapai kinerja yang 

optimal, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan 

kepada Puslitbangwas BPKP, maka disusun laporan akuntabilitas untuk 

melaporkan tingkat pencapaian kinerja yang telah diraih. 

Dalam pelaporan akuntabilita kinerja tahun 2013 ini, telah dilakukan 

berbagai penyempurnaan, sekaligus sebagai tidak lanjut dari hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP. Beberapa 

penyempurnaan yang dilakukan antara lain adalah: 

1. Melengkapi penyajian informasi kinerja, dengan menyajikan informasi 

keuangan yang bersumber dari DIPA. 

2. Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara menyeluruh. 

3. Menyajikan perbandingan data capaian kinerja outcome dengan tahun 

sebelumnya 

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, maka 

pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan Puslitbangwas selama tahun 2013 

diarahkan pada lima sasaran stratejik. Pencapaian kinerja masing-masing 

sasaran tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM 

BPKP sebagai Auditor Presiden 

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar  67,72% atau 84,65% dari target 

yang ditetapkan sebesar 80%. 

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan 

BPKP 

PENUTUP 
BAB 
IV 



Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar  69,12% atau 86,40% dari target 

yang ditetapkan sebesar 80%. 

3. Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP 

Capaian kinerja sasaran ini  adalah sebesar  79,94% atau 85,65% dari 

target yang ditetapkan sebesar 87,5%. 

4. Pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan tentang akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara 

Capaian kinerja sasaran ini  adalah sebesar  69,04% atau 86,30% dari 

target yang ditetapkan sebesar 80%. 

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

yang menunjang peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang profesional 

dan inovatif 

Capaian kinerja sasaran ini  adalah sebesar  67,50% atau 100% dari target 

yang ditetapkan sebesar 67,50%. 

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 Rp6.454.736.548,00 atau 

96,38% dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 6.696.944.000,00. 

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 10.349 orang hari (OH) atau 

112,49% dari rencana sebanyak 9.200 OH. 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Puslitbangwas BPKP akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, 

sehingga keinginan untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan 

pengawasan yang terpercaya sesuai dengan visinya, dapat terwujud. 

Tingkat kepercayaan terhadap Puslitbangwas BPKP akan tercermin dari 

tingkat pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan, yang 

sekaligus menjadi indikator kinerja utama dari Puslitbangwas BPKP. 

Strategi yang telah dan akan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan 

pencapaian kinerja, antara lain adalah:    
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1. Perlunya strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi hasil litbang 

antara lain dengan: 

a. Ekspose yang efektif kepada pimpinan BPKP maupun pengguna 

lainnya 

b. Publikasi hasil-hasil litbang secara internsif 

Kegiatan publikasi merupakan proses untuk memperkenalkan hasil-

hasil litbang, sekaligus pintu awal untuk terciptanya pemanfaatan 

hasil litbang. Kebijakan untuk memperluas sebaran pengiriman 

hasil-hasil litbang merupakan salah satu upaya yang ditempuh. 

Kegiatan sosialisasi juga ditingkatkan, baik yang bersifat langsung 

kepada unit kerja tertentu, maupun melalui seminar. Hasil-hasil 

litbang juga diangkat dalam kegiatan konferensi berskala 

internasional.  Dan terakhir, publikasi  dan up-dating hasil-hasil 

litbang melalui website Puslitbangwas BPKP juga dilakukan 

senantiasa dilakukan 

2. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang dengan menuangkannya 

ke bentuk pedoman/peraturan Kepala BPKP untuk mengoptimalkan 

implementasi hasil-hasil litbang. 

3. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan para pengguna. Salah satu cara yang digunakan adalah 

melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meyakinkan 

kesesuaian tugas-tugas penelitian dan pengembangan dengan 

kebutuhan stakeholders-nya. Kesesuaian dengan kebutuhan ini menjadi 

faktor yang menentukan tingkat pemanfaatan, selain dari faktor kualitas. 

Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dikembangkan adalah mulai dari 

penetapan topik litbang, proses pelaksanaannya, sampai dengan 

penyelesaian kegiatan litbang. 

4. Perlu diupayakan kerja sama penelitian dengan kementerian/lembaga 

yang berpengalaman di bidang penelitian guna memperkaya materi 

hasil-hasil penelitian yang berkualitas. 
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5. Perlu merumuskan startegi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja 

SDM Puslitbangwas agar tercapai hasil penelitian dan pengembangan 

yang lebih berkualitas dan lebih optimal. Kurang optimalnya hasil 

penelitian dan pengembangan terutama disebabkan: 

a. beberapa pegawai merasa kurang nyaman di Puslitbangwas karena 

tidak familiar dengan kegiatan penelitian atau tidak sesuai dengan 

tugas-tugas penelitian 

b. Adanya ketidakseimbangan komposisi jabatan fungsional auditor 

(Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim) yang 

menyebabkan bebertapa pegawai kurang termotivasi karena peran 

dalam penugasan tidak sesuai dengan jabatannya. 

c. Kurangnya jumlah PFA/peneliti yang mempunyai latar belakang 

pendidikan di bidang penelitian. 

d. Kurangnya pengalaman maupun diklat-diklat di bidang penelitian 

pada organisasi, spesial di bidang penelitian yang berkualitas. 

6. Pembinaan sumber daya manusia.  

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya, 

Puslitbangwas BPKP bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP 

melaksanakan diklat kompetensi peneliti, mendatangkan narasumber 

dari instansi terkait seperti LIPI dan BPS. Selain itu, Puslitbangwas juga 

secara rutin mengikutsertakan para peneliti pada berbagai seminar dan 

workshop, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar 

negeri.  

7. Penerapan sistem manajemen mutu. 

Komitmen seluruh pegawai Puslitbangwas  BPKP terhadap penataan 

proses bisnis melalui penerapan sistem manajemen mutu tersebut, telah 

ditunjukkan dengan berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 

2013. Untuk selanjutnya penerapan sistem ini akan selalu ditingkatkan, 

dan untuk menilainya, akan dilakukan audit mutu secara berkala oleh 

auditor independen. Dengan upaya ini diharapkan seluruh pegawai 

Puslitbangwas BPKP akan selalu memiliki paradigma yang berorientasi 
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kepada pencapaian kualitas terbaik dari setiap tugas dan kegiatan yang 

dilaksanakan. 
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