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Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada Puslitbangwas dalam penggunaan anggaran, dilakukan 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lapkin) Puslitbangwas 

tahun 2016 sebagai media evaluasi baik secara mandiri maupun oleh 

pimpinan BPKP. 

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Renstra Puslitbangwas BPKP 

2015-2019. Penyusunan Lapkin Puslitbangwas 2016 dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Target indikator outcome berdasarkan penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2016 

adalah 80%, sedangkan realisasinya 82,78% dengan rata-rata capaian kinerja 

103,48% atau termasuk dalam kategori "Memuaskan". Realisasi tahun 2016 

naik sebesar 2,95% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 79,83%.  

Capaian kinerja tahun 2016 tersebut dapat dibagi ke dalam tiga indikator 

kinerja utama, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Capaian Kinerja Outcome 

 

Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung Puslitbangwas BPKP 

dihasilkan dengan dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai 

berikut: 

a. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp11.440.321.708,00 atau 

97,50% dari anggaran sebesar Rp11.734.007.000,00 

 

NO 
INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN 

INDIKATOR 

HASIL URAIAN SATUAN TARGET REALISASI 

1. Pemanfaatan hasil litbang untuk 

peningkatan pengawasan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan 

nasional 

% 80 65,18% 81,47% 

2. Pemanfaatan hasil litbang untuk 

pengembangan SPIP 
% 80 95,60% 119,50% 

3. Pemanfaatan hasil litbang untuk 

peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten 

% 80 87,55% 109,43,% 
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b. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 8.722 orang hari (OH) atau 

92% dari rencana sebanyak 9.480 OH. 

Berdasarkan lapkin Puslitbangwas Tahun 2016 terdapat beberapa strategi yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada masa yang akan datang antara 

lain: 

1. Melakukan sosialisasi hasil litbang, antara lain dengan lebih sering melakukan 

ekspose yang efektif kepada pimpinan BPKP dan pengguna 

lainnya, serta publikasi hasil-hasil litbang secara intensif. 

2. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang berupa masukan untuk 

penyusunan pedoman/peraturan Kepala BPKP/ bahan rapat pimpinan 

untuk mengoptimalkan implementasi hasil-hasil litbang. 

3. Melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan kebutuhan 

para penggunanya. 

4. Merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja SDM 

Puslitbangwas agar tercapai hasil penelitian dan pengembangan yang 

lebih berkualitas dan lebih optimal. 

5. Pembinaan sumber daya manusia dalam rangka memelihara dan 

meningkatkan keahlian SDM dengan bekerja sama dengan 

Pusdiklatwas BPKP dan mengadakan/mengikuti workshop dengan narasumber para 

pakar di bidang penelitian. 

6. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pada tahun 2013. 

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 yang pada 

akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap capaian 

kinerja BPKP. 

 

 



 

 Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2016  
iii 

 

 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan 

salah satu komponen dari prinsip "Good Governance" sebagai persyaratan bagi 

setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan 

dengan itu, penyusunan Lapkin Puslitbangwas BPKP tahun 2016 

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. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Pengawasan BPKP, selanjutnya disebut Lapkin, telah 

mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 

20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Lapkin Puslitbangwas BPKP mencakup rencana dan realisasi 

pelaksanaan tugas maupun fungsi yang dilaksanakan Puslitbangwas BPKP 

dalam tahun 2016. Selain itu, Lapkin Puslitbangwas BPKP ini juga mencakup 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya tidak 

direncanakan oleh Puslitbangwas BPKP pada tahun 2016. 

 

Jakarta, 3 Januari 2017  

Kepala Pusat, 
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NIP 19621020 198302 1 001 
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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 Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP bertugas untuk 

menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dan 

pengembangan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di 

atas, Puslitbangwas BPKP berfungsi menyelenggarakan: 

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.  

 

PENDAHULUAN 
BAB 

I 
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B. Aspek Strategis Organisasi 

Renstra Puslitbangwas Tahun 2015 – 2019 telah diselaraskan dengan tugas 

BPKP sebagai pengawas  intern akuntabilitas keuangan negara  atas kegiatan 

tertentu, pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas 

keuangan negara. 

Faktor penentu keberhasilan (key success factors) pencapaian kinerja 

Puslitbangwas BPKP adalah komitmen pimpinan BPKP, pengguna hasil 

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 

2. Pengguna Hasil Litbang 

Pengguna hasil litbang merupakan faktor kunci bagi kelangsungan tugas 

dan fungsi Puslitbangwas BPKP. Pengguna terdiri atas Pimpinan BPKP, 

unit kerja intern BPKP, dan instansi pemerintah di luar BPKP. 
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3. Faktor Pendukung Internal  

a. Penataan Kembali Perencanaan dan Program Litbang 

Kegiatan litbang secara umum diatur berdasarkan pedoman penelitian 

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 44 orang yang dikategorikan ke dalam tiga  yaitu 

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

dan 10 Pegawai Tata Usaha.  

c. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas pengolahan data yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP 

untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan antara 

lain terdiri atas 66 unit PC desktop,  23 unit laptop, dan 7 unit notebook, 

38 unit printer, serta 5 unit audio visual dengan akses internet dan 
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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 2.159 

judul buku. 

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 pengembangan pegawai mandiri 

(PPM). 

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP adalah melakukan penelitian dan 

pengembangan di bidang pengawasan. Kegiatan ini untuk melayani kebutuhan 

stakeholders Puslitbangwas BPKP dalam bentuk jasa penelitian pengawasan 

maupun pengembangan produk sebagai bahan pedoman. Bahan pedoman 

ini dapat digunakan untuk membuat pedoman teknis maupun petunjuk 

pelaksanaan (juklak) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan maupun 
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menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

Puslitbangwas telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang 

bermanfaat bagi pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 

maupun untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008. Selain kedua produk unggulan 

tersebut Puslitbangwas juga telah menghasilkan produk untuk pembenahan  

intern BPKP dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan. 

 

D. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Puslitbangwas BPKP serta personil yang menduduki 

jabatan per 31 Desember 2016 adalah sebagaimana disajikan pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Puslitbangwas BPKP didukung oleh 

pegawai sebanyak  44 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1  

berikut:  

Tabel 1.1 

Daftar Pegawai Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 

 

Jabatan Jumlah (orang) % 

Pejabat Struktural 10 23 

Pejabat Fungsional Auditor 24 54 

Pegawai Fungsional Umum 10 23 

Jumlah 44 100 

 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja (Lapkin) Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 melaporkan 

pencapaian kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2016. Capaian kinerja tahun 

2016 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 

2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin merupakan 

penjabaran Renstra Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 – 2019. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja (Renja) tahun 2016 

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah performance gap sebagai masukan 

yang penting  bagi perbaikan  kinerja di masa  datang.  Renja Puslitbangwas 

BPKP Tahun 2016 merupakan jabaran untuk mewujudkan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Indikator yang ditetapkan 

dalam Renja Tahun 2016 menggambarkan satuan yang terukur dan 

operasional sehingga dapat menggambarkan capaian kuantitatif setiap 

sasaran.  

Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja 

Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 digambarkan dalam Gambar 1.2 berikut, 
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Gambar 1.2 

Sistematika Penyajian LapKin Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 
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Perencanaan Strategis (Renstra) Puslitbangwas BPKP disusun dan disajikan 

dalam buku Renstra Puslitbangwas BPKP 2015–2019 nomor: LSTRA-

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

tahunnya dalam bentuk perencanaan kinerja. 

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 

Penyusunan Renstra Puslitbangwas merupakan bagian dari penyusunan 

Renstra BPKP dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 

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

Struktur Renstra Puslitbang Tahun 2015-2019 mengacu kepada Renstra BPKP 

2015-2019. 

1. Pernyataan Visi 

Rencana Strategis Puslitbangwas BPKP Tahun 2015-2019 yang disahkan 

oleh Kepala Puslitbangwas BPKP berisi Visi sebagai berikut:  

Makna visi Puslitbangwas BPKP tersebut terkandung dalam empat kata 

kunci, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, 

Tepercaya, dan Mendukung BPKP Berkelas Dunia. 

1) Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Puslitbangwas merupakan unit kerja pendukung BPKP yang tugas 

dan fungsi utamanya di bidang penelitian dan pengembangan. Wujud 

PERENCANAAN KINERJA 
BAB  

II 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan Yang Tepercaya Dalam 

Mendukung  BPKP Berkelas Dunia 
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dukungan Puslitbangwas adalah sebagai pusat acuan dan rujukan 

bagi pimpinan BPKP dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan 

penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Selain 

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

rujukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, 

mengingat tugas dan fungsi APIP  saling terkait dengan fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh BPKP sebagai Auditor Presiden, 

khususnya di bidang akuntabilitas keuangan negara.  

Lebih jauh lagi, hasil-hasil Puslitbangwas BPKP diharapkan menjadi 

pusat referensi bagi kalangan yang lebih luas, yaitu jajaran 

manajemen pemerintahan dan publik terkait lainnya, mengingat 

fungsi pengawasan intern pemerintah 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 
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keuangan negara yang menyentuh kepentingan rakyat banyak, 

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

memiliki tugas sebagai pembina SPIP di Indonesia. 

Terkait dengan tugas tersebut, banyak konsep dan metode 

pengawasan yang perlu dikaji dan dikembangkan guna mendukung 

peran 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 internal 
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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. 

4) Mendukung BPKP Berkelas Dunia 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan  kualitas BPKP sebagai 

auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi 

dan aspek produk. Puslitbangwas yang mendukung BPKP berkelas 

dunia sudah seharusnya menempatkan dirinya untuk memenuhi 

standar internasional, baik dalam kualitas SDM, metodologi yang 

dilakukan, dan produk penelitiannya. Upaya untuk memenuhi 

standar internasional telah dilakukan melalui ISO untuk proses 

penelitian. Penelitian dan pengembangan Puslitbangwas harus 

mendukung upaya peningkatan kualitas SDM,  mendukung 

pencapaian SDM yang menerapkan standard  operating  procedure (SOP) 

yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari Asosiasi Auditor 

Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) atau Institute Internal Auditor 

(IIA). Peningkatan kompetensi pegawai juga ditingkatkan melalui 

penelitian dan pengembangan terkait metode pengawasan BPKP 

dalam memberikan jasa assurance maupun consulting untuk  

mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  risiko, 

pengendalian  dan  proses  governance. Termasuk diantaranya untuk  

program  atau kebijakan  pembangunan  nasional,  pengawasan  

intern  BPKP  menuntut  penerapan pendekatan  evaluasi  (riset  sosial)  

untuk  menghasilkan  rekomendasi  perbaikan  atas ketiga hal 

tersebut. Dalam meningkatkan   aspek kewenangan BPKP melakukan 

pengawasan, Puslitbangwas melakukan penelitian dan 
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pengembangan yang mendukung     pemberian  kualitas  yang  

independen  dan obyektif  atas  pengendalian  intern  yang  diterapkan  

dalam  sertifikasi  profesi pengawasan, pengawasan lintas sektoral, 

kebendaharaan umum negara, dan penugasan presiden lainnya. 

Terkait dengan kapabilitas organisasi, penelitian dan pengembangan 

bisa diarahkan untuk peningkatan  kompetensi  dalam  berbagai  

bidang  terkait  sehingga meningkatkan  kemampuan  dalam  

mengidentifikasi  masalah  dan  solusinya  serta memahami 

perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. 

Peran yang harus ditingkatkan terkait aspek produk, Puslitbangwas 

harus mampu menghasilkan output yang mampu meningkatkan 

leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan. Sebagian dari fokus 

penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menghasilkan 

metode pengawasan dalam menghasilkan rekomendasi strategis dari 

kegiatan assurance  dan consultance sehingga  mempunyai  daya  ungkit  

(leverage)  yang cukup  signifikan  dalam  meningkatkan  kinerja  

pemerintahan  dan  program pembangunan. 

 

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 2015−2019, misi 

Puslitbangwas BPKP. Tiga misi Puslitbangwas adalah sebagai berikut,  

1. Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

2. Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

pengembangan SPIP. 
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3. Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten. 

Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

Sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada 

Presiden, peran BPKP adalah menilai dan memperbaiki/meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 

Pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan 

nasional memiliki lingkup yang luas, tidak sekedar pertanggungjawaban 

penggunaan dana dan proses pengelolaannya, akan tetapi yang 

terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 

Untuk 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: 

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, 

MISI 1 

Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

dan Pembangunan Nasional 
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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, 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 dan pembangunan nasional yang berkualitas, tanpa metode 

kerja yang tepat guna, tepat sasaran, serta bersinergi dengan pihak lain. 

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 
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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 

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 

MISI 2 

Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Pengembangan SPIP 
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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. 

 

Untuk mendukung peningkatan kapabilitas pengawasan intern 

pemerintah yang profesional dan kompeten, misi Puslitbangwas BPKP 

adalah melakukan pengembangan standar audit intern pemerintah serta 

pedoman penerapan yang sesuai dengan kebutuhan BPKP maupun APIP 

lainnya. Selain itu, pengembangan aturan perilaku profesi auditor intern 

pemerintah dan praktik penerapannya, serta pengembangan program 

penjaminan kualitas pekerjaan auditor intern. 

 

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 

MISI  3 

Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 
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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 

potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Puslitbangwas BPKP. Tujuan 

Puslitbangwas BPKP sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah: 

a. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

b. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung pengembangan SPIP. 

c. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung kapabilitas pengawasan intern yang profesioanl dan 

kompeten. 
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4. Sasaran Strategis 

Tujuan Strategis dijabarkan lebih lanjut kedalam Sasaran strategis yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun 

waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran 

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 2015 – 2019 dijabarkan dalam    

Tabel 2.1  

Tabel 2.1 
Sasaran Puslitbangwas BPKP 2016 

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

Sasaran Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional (80%) 

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

Sasaran Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 
mendukung pengembangan SPIP (80%) 

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

Sasaran Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan kapabilitas 
aparat pengawasan intern pemerintah yang profesioanl dan 
kompeten (80%) 

5. Indikator Kinerja Utama  

Indikator kinerja utama Puslitbangwas BPKP yang ditetapkan dalam 

Renstra BPKP dalam ”perspektif manfaat bagi stakeholders,”  yang 

merupakan tugas dan fungsi utama Puslitbangwas dalam mendukung 

peran pengawasan BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan 

negara, pengembangan SPIP dan mendukung kapabilitas pengawasan 

intern pemerintah yang profesional dan kompeten.  
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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 akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

Sasaran 1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional (80%) 

IKU 1 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 

Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung pengembangan SPIP  

Sasaran 2 Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung pengembangan SPIP (80%) 

IKU2 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP. 

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

kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 

Sasaran 3.Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan kapabilitas aparat 
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten (80%) 

IKU3 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan 

kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 

kompeten 

Sumber: Renstra Puslitbangwas 2010-2014 

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat 

dihitung sesuai dengan Tabel 2.3 berikut 
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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 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

untuk melakukan 

expose atas suatu 

hasil litbang. 

2. Permintaan dari 

pengguna utama 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

untuk melakukan 

sosialisasi atas suatu 

hasil litbang. 

3.  

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 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

untuk melakukan 

sosialiasi atas suatu 

hasil litbang; 

2. Permintaan dari 

pengguna lainnya 

dan/atau inisiatif 

dari Puslitbang  

terhadap suatu 

laporan hasil litbang 

secara lengkap; 

3. Hasil litbang 

digunakan oleh 

pengguna lainnya, 

sebagai referensi 

dalam suatu 

penulisan atau karya 

ilmiah. 

3,30 Pengguna lainnya 

menggunakan hasil 

litbang sebagai dasar 

pengambilan 

keputusan  atau 

kebijakan 

3,40 

2. Penyajian isi/ringkasan/ 

abstraksi hasil litbang 

dalam majalah/jurnal 

internal BPKP (2%) 

0,66  

3. Penyajian isi/ringkasan/ 

abstraksi hasil litbang 

dalam majalah/jurnal 

eksternal BPKP (2%) 

0,66  

4.  Sosialisasi hasil litbang, 

baik kepada pihak 

internal maupun 

eksternal BPKP, 

berdasarkan inisiatif 

Puslitbangwas  (2%) 

0,66  

5. Penyajian hasil litbang 

dalam 

workshop,seminar, atau 

konferensi  (2%) 

0,66  

 Sub Jumlah 33,00 Sub Jumlah 33,00 Sub Jumlah 34,00 

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

Sumber: Pedoman Pengukuran Outcome Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP (2011) 
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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 Puslitbangwas BPKP untuk mencapai tujuan dan 

sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran. 

Berdasarkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, 

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

teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan 

kepada kelompok masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program 

generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk 

mendukung pelayanan (internal) aparatur dan/atau administrasi 

pemerintahan. 

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang 

oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu  
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Program Teknis 

a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan 

pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). 

Program Generik 

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya BPKP 

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara – 

BPKP  

Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam program ”Dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, program ini 

termasuk program generik yang bersifat pelayanan internal, dalam hal ini 

untuk mendukung pelayanan aparatur BPKP. Kegiatan Puslitbangwas 

BPKP selain mengacu pada restrukturisasi program di atas, juga  mengacu 

pada dua program dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun 2016, 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: 

Adapun penjabaran Program Teknis di Puslitbang adalah sebagai berikut: 
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No Program Kegiatan 

1. Program Peningkatan Hasil 

Litbang yang mendukung 

peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

Penelitian terkait peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan 

nasional. 

2. Program Peningkatan Hasil 

Litbang yang Mendukung 

SPIP 

Penelitian terkait Peningkatan 

Hasil Litbang yang Mendukung 

Pengembangan SPIP 

3. Program Peningkatan Hasil 

Litbang yang Mendukung 

Kapabilitas APIP 

Penelitian terkait Peningkatan 

Hasil Litbang yang Mendukung 

Peningkatan Kapabilitas APIP 

 

a. Penelitian terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

Kegiatan litbang ini  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 dan pembangunan atas 

kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan makro nasional, serta berkaitan 

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

Puslitbangwas antara lain sedang melakukan pengembangan berkaitan 

dengan indikator pengukuran dan tools pengawasan/ penilaiannya. 

b. Penelitian terkait Peningkatan Hasil Litbang yang Mendukung 

pengembangan SPIP 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP 

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

pembinaan SPIP oleh BPKP dalam rangka mencapai maturitas SPIP sesuai 

target dalam RPJMN. Pengembangan di sini berkaitan dengan konsep 

maupun praktik penerapan SPIP yaitu lingkungan pengendalian, 
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manajemen risiko, penilaian sendiri, metode penilaian pengendalian, 

maupun  metode  pembinaan SPIP.  

c. Penelitian terkait Peningkatan Hasil Litbang yang Mendukung 

Peningkatan Kapabilitas APIP 

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan 

kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 

kompeten APIP sesuai target dalam RPJMN. Kegiatan  penelitian dan 

pengembangan ini diarahkan juga untuk memberikan hasil litbang yang 

mendukung  APIP agar dapat berperan sesuai Pasal 11 PP Np. 60 Tahun 

2008 yaitu: 

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Instansi Pemer intah (assurance activities);  

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah (anti corruption activities); dan  

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).  

Selain Program teknis tersebut, penjabaran Program Generik di 

Puslitbangwas  berupa  Perencanaan, Monev dan Pengembangan Kapasitas 

Sumber Daya, yang  terdiri dari: 

a. Kegiatan yang merupakan layanan kepegawaian berupa Peningkatan 

Kualitas SDM Puslitbangwas seperti pelaksanaan workshop untuk 

pegawai dengan target setiap tahun 3 pegawai workshop di luar negeri 

dan 5 pegawai workshop di dalam negeri, diklat, PPM, seminar, dan 

sebagainya baik di dalam maupun luar negeri.  

b. Layanan keuangan 

c. Layanan sarana dan prasarana. 
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B. PERJANJIAN KINERJA 2016 

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan 

terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak 

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir 

yang mencantumkan sasara strategis, indikator kinerja utama organisasi, 

beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen 

dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang 

bersifat outcome. Penetapan/perjanjian kinerja tahun 2016 disusun 

berdasarkan Renstra Puslitbangwas tahun 2015-2016,  dan dimuat pada 

lampiran 1. 

Secara global target di dalam renja tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.4  

Tabel 2.4.  

Target Kinerja Puslitbangwas Tahun 2016 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran 
Target 

Output 

Target 

Outcome 

 Hasil Riset dan 

Pengembangan 

Penerapan/Pemanfaatan 

Jumlah Laporan Hasil 

Litbang 
10 laporan 

80,00% 
Jumlah Laporan 

Pemanfaatan 
2 laporan 
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Jumlah pengembangan 

kompetensi sumber daya 

litbang di LN 

3 orang 

Jumlah pengembangan 

kompetensi sumber daya 

litbang di DN 

5 orang 

Jumlah pembinaan 

dan koordinasi 
1 laporan 
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A. Capaian Kinerja Tahun 2016 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam 

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan 

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

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

(performance plan). 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, dan indikator kinerja output. Dalam kaitan 

deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dihasilkan dari  capaian 

output  kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. 

Dengan pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu 

atribut maka pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi 

aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa 

capaian kinerja dapat melebihi 100%. Namun untuk kepentingan 

penghitungan rata-rata capaian kinerja program, capaian kinerja hasil 

(outcome) dibatasi maksimal 200% sesuai dengan surat Kepala Biro Renwas 

BPKP Nomor: S-586/SU01/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang 

pentunjuk penyusunan laporan kinerja (LKj) tahun 2016.  

Dalam rangka memudahkan penyajian ditetapkan kategorisasi pencapaian 

kinerja ke dalam lima kategori seperti pada Tabel 3.1. 

AKUNTABILITAS KINERJA 
BAB 

III 
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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 utama, dan 

keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran 

(output). Dengan pola penghitungan ini, secara keseluruhan realisasi kinerja 

utama Puslitbangwas BPKP pada tahun 2016 sebesar  82.78% dari target 

sebesar 80% dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas BPKP sebesar         

103.48% atau masuk dalam kategori  memuaskan. Realisasi tahun 2016 

tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2015  yaitu sebesar 79,83%, 

meningkat sebesar 3,70% .  

Capaian atas tiga indikator kinerja utama, yang menunjukkan capaian tujuan 

dan sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.2 berikut 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 

No Indikator  Satuan Target Realisasi Capaian 

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan yang mendukung peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional.  

    

Sasaran Strategis 1. Termanfaatkannya hasil 

penelitian dan pengembangan untuk peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional (80%) 

    

1.  Persentase pemanfaatan hasil litbang 

untuk peningkatan pengawasan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional 

Persen 80 65,18 81,47% 

Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan yang mendukung pengembangan 

SPIP. 

    

Sasaran 2 Termanfaatkannya hasil penelitian dan 

pengembangan untuk pengembangan SPIP (80%) 
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No Indikator  Satuan Target Realisasi Capaian 

2.  Persentase pemanfaatan hasil litbang 

untuk pengembangan SPIP. 

Persen 80 95,60 119,50% 

Tujuan 3. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan yang mendukung peningkatan 

kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten. 

    

Sasaran 3. Termanfaatkannya hasil litbang untuk 

peningkatan kapabilitas pengawasan intern 

pemerintah yang profesional dan kompeten 

(80%) 

    

3.  Persentase pemanfaatan hasil litbang 

untuk peningkatan kapabilitas pengawasan 

intern pemerintah yang profesional dan 

kompeten 

Persen 80 87,55 109,43% 

 Total capaian Kinerja Utama  80 82,78 103,48% 

 

Dalam perhitungan capaian IKU tersebut telah memasukkan pemanfaatan 

oleh pengguna hasil litbang yang mengakses Knowledge Management System 

(KMS) dan website Puslitbangwas BPKP. 

Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode pelaksanaan Renstra BPKP 

2015-2019. Capaian sasaran kinerja outcome  tahun 2016  sebesar  82,78%  dari 

target 80% tersebut dihasilkan dari capaian  kinerja output tahun 2016 seperti  

terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 

Capaian Sasaran Kinerja Output tahun 2016 

Urutan Nama Program/Kegiatan  
Capaian 

output 

1. 

Program Pengembangan Utama: 

Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan 

 

 a. Riset dan Pengembangan  11 

 b. Pemanfaatan Hasil Litbang 2 

2. Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 1 

3. Perencanaan, Monev dan Pengembangan 

Kapasitas Sumber Daya 

 

 a. Pengembangan Kompetensi 

sumber daya di LN 

5 

 b. Pengembangan Kompetensi 

sumber daya di DN 

8 

 Jumlah  
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Capaian kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2016 tersebut di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Capaian Kinerja Utama Litbang 

Kegiatan utama litbang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

meningkatkan hasil-hasil litbang yang mendukung peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, 

pengembangan SPIP, dan peningkatan kapabilitas pengawasan intern 

pemerintah yang profesional dan kompeten. 

a. Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran strategis dan diakomodasi oleh 

kegiatan litbang dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan nasional, dengan capaian kinerja 

sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut ini: 

 

Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

No 
INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian 

Indikator 

Hasil Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Pemanfaatan hasil litbang 

untuk peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan 

pembangunan nasional 

% 80 65,18 81,47% 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil 

litbang yang berkaitan dengan “Peningkatan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” belum optimal 

hasilnya, walaupun sudah mendekati target yang ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa topik/tema hasil litbang yang terkait dengan hal 

tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna.  

Rincian capaian outcome sd. Desember 2016 disajikan pada Lampiran2. 
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b. Hasil-hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan SPIP 

Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP 

didukung oleh kegiatan litbang pengembangan SPIP, dengan capaian 

kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini: 

 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung  

Pengembangan SPIP 

No 

INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian 

Indikator 

Hasil Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Pemanfaatan hasil litbang 

untuk pengembangan SPIP 

% 80 95,60 119,50% 

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil 

litbang yang berkaitan dengan “Pengembangan SPIP” sudah optimal. 

Hal ini menunjukkan bahwa topik/tema hasil litbang yang terkait 

dengan hal tersebut telah sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna.  

Rincian capaian outcome sd. Desember 2016 disajikan pada Lampiran2. 

c. Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 

Tujuan ini diakomodasi oleh kegiatan litbang dalam rangka 

peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten, dengan capaian kinerja sebagaimana pada 

Tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.6 

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

yang Profesional dan Kompeten 

No 

INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian 

Indikator 

Hasil Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Pemanfaatan hasil litbang 

untuk peningkatan 

kapabilitas pengawasan 

intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten 

% 80 87,55 109,43% 
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Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome Pemanfaatan hasil 

litbang yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas APIP sudah 

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

terkait dengan hal tersebut telah sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

pengguna.  

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) Kurangnya kegiatan sosialisasi hasil-hasil 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  

pengembangan kompetensi SDM Puslitbangwas disajikan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Capaian Kinerja Pendukung Litbang 

No 
INDIKATOR HASIL KEGIATAN Capaian 

Indikator 

output Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Persentase pengembangan 

kompetensi SDM 

Puslitbangwas di LN 

Orang 3 5 166% 

2 Persentase pengembangan 

kompetensi SDM 

Puslitbangwas di DN 

Orang 5 8 160% 
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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 2016 yang dituangkan dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sepuluh laporan hasil 

penelitian (LHT), dua laporan pemanfaatan hasil litbang, dan satu laporan 

pembinaan dan koordinasi litbang. Disamping itu target pengembangan 

kapasitas sumber daya adalah jumlah pegawai yang mengikuti 

pengembangan kompetensi di luar negeri sebanyak 3 orang, dan di dalam 

negeri sebanyak 5 orang.  

1. Kegiatan Utama Penelitian 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP tahun 2016 ditujukan untuk 

mencapai tiga sasaran strategis melalui program yang berisi beberapa 

kegiatan untuk setiap program. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala 

Bidang Program dan Kerja Sama. Selain sepuluh laporan hasil penelitian, 

Puslitbangwas juga mempunyai kewajiban menghasilkan dua laporan 

kegiatan pemanfaatan hasil litbang dan satu laporan kegiatan pembinaan 

dan koordinasi litbang.  

Capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2016 diuraikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional dituangkan dalam 8 

delapan topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Uji Coba Indeks AP3N pada Program Ketapang tahun 2015 

b. Pedoman Umum Indeks AP3N 

c. Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi 

d. Pengawasan  dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 

e. Manajemen Perubahan Melalui Perubahan Perilaku Pegawai di BPKP 

f. Panduan (Protokol) Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan 

Program Pembangunan Nasional (AP3N) 

g. Bahan Pedoman Umum Pengawasan Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usahan  (tahap desain) 

Sasaran 1.1 

Termanfaatkannya Hasil Litbang Untuk                    

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional   
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h. Penelitian  Penerapan CACM di K/L: BPKP (tahap desain) 

Dari delapan kajian tersebut, dua kajian yaitu Bahan Pedoman Umum 

Pengawasan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahan (KPBU) serta 

Penelitian  Penerapan CACM di Kementerian/ Lembaga: BPKP sesuai 

target  diselesaikan sampai tahap penyusunan desain kajian. Sedangkan 

enam kajian (a sd.f)  telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja 

output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

a. Uji Coba Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program 

Pembangunan Nasional (AP3N) 

Nomor Laporan : LAP-29/LB/2016 Tanggal  30 Juni 2016 

Tujuan : 1) Menilai apakah komponen instrumen indeks dapat 

diimplementasikan di lapangan 

2) Menilai kelayakan pola pengukuran indeks 

3) Mendapatkan berbagai masukan untuk 

penyempurnaan instrumen indeks. 

Hasil : 1) Hasil uji coba secara umum menunjukkan bahwa 

instrumen yang sudah dikembangkan dapat 

diimplementasikan untuk mengukur akuntabilitas 

pengelolaan program. 

2) Perlunya perbaikan beberapa indikator dalam bentuk 

memperbaiki kalimat pada indikator, merubah urutan 

indikator, dan menambah/mengurangi inidkator. 

3) Pengukuran Indeks AP3N Program 

Kedaulatan/Ketahanan Pangan secara total 

menunjukkan angka 17 yang artinya berada pada level 

satu dari lima level atau berada pada katagori “sangat 

kurang baik”. Skor tersebut hanya mencapai 17% dari 

target (skor maksimal),  sehingga masih sangat banyak 

yang perlu dibenahi atau menjadi “area of 

improvement”. 

 

b. Pedoman Umum Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan 

Program Pembangunan Nasional (AP3N) 

Nomor Laporan : LAP-29a/LB/2016 Tanggal   30 Juni 2016 

Tujuan : Untuk memberikan pegangan (guidance) bagi para 

pengguna instrumen Indeks AP3N dalam memahami 

konsep Indeks AP3N; melakukan pengukuran 
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akuntabilitas pengelolaan program; dan dalam 

mengidentifikasi area of improvement dalam proses bisnis 

suatu program pembangunan nasional. 

Hasil : Pedoman ini akan memberikan penjelasan berbagai hal, 

baik yang bersifat konsepsi maupun teknis, mengenai 

pengukuran Indeks AP3N seperti konsep pengukuran, 

pola pengukuran, pembobotan, skoring, dan mekanisme 

pengukuran.  

 

c. Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi 

No. Lap. : LP-50/LB/2016 Tanggal 30 September 2016 

Tujuan : Menganalisis faktor faktor penyebab terjadinya korupsi 

kepala daerah dan mengetahui penyebabnya serta 

mengetahui seberapa jauh upaya yang sudah ada  

pengendalian untuk mencegah terjadinya korupsi. 

Hasil : Terdapat 13 faktor-faktor penyebab korupsi kepala 

daerah, yaitu 

1) Mahalnya biaya pemilukada 

2) Relasi koruptif 

3) Adanya kegiatan biaya yang tidak dianggarkan dalam 

APBD 

4) Kebijakan desentralisasi 

5) Kolusi eksekutif dan legislatif 

6) Monopoli kekuasaan 

7) Unsur dinasti/kekerabatan yang sangat kuat 

8) Diskresi 

9) Ketidaksiapan SDM 

10) Konflik kepentingan 

11) Ketidaktahuan calon kepala daerah terkait fasilitas 

yang akan diterima 

12) Tidak paham dengan peraturan 

13) Salah mengartikan budaya. 

 

d. Pengawasan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

No. Lap. : LP-59/LB/2016 Tanggal 30 November 2016 

Tujuan : Memeroleh pemahaman mengenai pengaturan terkait 

pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP di daerah.  

Hasil : 1) Pengaturan pengawasan dalam undang-undang 

pemerintahan daerah setelah reformasi birokrasi lebih 
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memberi peran/kewenangan yang lebih luas kepada 

APIP dibandingkan dengan pengaturan sebelum 

reformasi birokrasi. 

2) Pengawasan yang dilakukan APIP di daerah telah 

semakin maju dan tidak melulu bersifat represif, 

namun juga telah memberikan early warning system 

berupa kegiatan pencegahan, preemtif dan preventif. 

3) Perlunya suatu sistem pengawasan secara nasional 

yang dikomando oleh suatu badan tersendiri 

setingkat kementerian dan bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden RI dengan menyatukan 

seluruh pengawasan internal. 

4) Kepala daerah telah memanfaatkan hasil pengawasan 

yang dilakukan oleh APIP di daerahnya masing-

masing. 

   

e. Manajemen Perubahan Melalui Perubahan Perilaku Pegawai di BPKP 

No. Lap. : LP-63/LB/2016 tanggal 28 Desember 2016 

Tujuan : Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

kesiapan SDM BPKP dalam menghadapi perubahan 

sebagai auditor Presiden dan auditor berkelas dunia. 

Hasil : Di dalam organisasi dapat terjadi perbedaan sikap 

individu terhadap kegiatan, tujuan  ataupun situasi 

organisasi. Ada individu yang bersikap pro dan kontra, 

positif ataupun negatif. Oleh karena itu pimpinan 

organisasi harus mampu mengubah sikap dari setiap 

individu dalam organisasi untuk diarahkan bersikap pro 

dan positif pada seluruh kegiatan dan situasi yang ada 

dalam organisasi.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1) Variabel ADKAR terdiri atas 5 dimensi, yaitu 

awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. 

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa dimensi yang 

memiliki skor tertinggi adalah dimensi ability dengan 

capaian skor 74,67% dari skor maksimal. Dimensi 

yang mendapat skor terendah adalah reinforcement 

dengan capaian skor 68,17%.  Secara umum dapat 

dikatakan bahwa mapping perubahan secara 
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kontinum berada pada posisi baik. Jika dihubungkan 

antara harapan dan kondisi rentang gap diantara 18% 

hingga 22%. 

2) Variabel PIONIR terdiri atas 6 dimensi, yaitu 

profesional, integritas, orientasi pada pengguna, 

nurani dan akal sehat, independen, serta responsibel. 

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa dimensi yang 

memiliki skor tertinggi adalah dimensi independen 

dengan capaian skor 83,66% dari skor maksimal. 

Dimensi yang mendapat skor terendah adalah 

profesional dengan capaian skor 68,17%. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa mapping perubahan 

secara kontinum berada pada posisi baik. Jika 

dihubungkan antara harapan dan kondisi rentang gap 

diantara 7% hingga 12%. 

3) Variabel Komitmen Manajemen terdiri atas 4 dimensi, 

yaitu dukungan organisasi,reward system, 

empowerment, dan training. Hasil tabulasi 

menunjukkan bahwa dimensi yang memiliki skor 

tertinggi adalah dimensi dukungan organisasi dengan 

capaian skor 75,15% dari skor maksimal. Dimensi 

yang mendapat skor terendah adalah reward system 

dengan capaian skor 63,67%. Secara kontinum berada 

di antara ragu-ragu hingga baik. Adapun gap antara 

harapan dan kondisi berkisar 15% hingga 27%. 

4) Hasil analisis terhadap pertanyaan terbuka dan hasil 

lapangan terkait perubahan BPKP sebagai auditor 

Presiden menyatakan bahwa istilah itu sudah cukup 

lama. Di era pemerintahan sebelumnya BPKP 

mempunyai visi sebagai auditor Presiden. Saat ini 

telah dipertegas dengan Perpres No. 192 tahun 2014. 

Namun hal ini belum didukung dengan kebijakan 

terkait. 

5) Menterjemahkan auditor kelas dunia kepada pegawai 

belum terdefinisikan dengan jelas dibandingkan 

sebagai auditor Presiden.   

6) Pemahaman sebagai auditor Presiden dapat dicermati 

dari: kewenangan/mandat, peran dan tugas, ruang 

lingkup pengawasan, mindset, kualitas SDM, sarana 

prasarana, akesibilitas, dan output (produk). 



 

 

   Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 

 

 
37 

7) Sedangkan untuk Karakteristik auditor berkelas dunia 

pada umumnya mendasarkan pada positioning 

dimana harus diakui lembaga internasional, 

organisasinya mengikuti standar internasional, 

mencapai posisi level tertinggi IACM (level 5), 

Memiliki standar penugasan baik standar consultancy 

maupun standar assurance mengacu pada standar 

internasional. Selain itu, sumber daya yang dimiliki 

BPKP seharusnya memenuhi standar worldclass 

internal auditor baik SDM, sarana prasana, dan tools 

yang dimiliki. 

8) Terdapat beberapa hambatan sehingga perubahan 

sulit untuk diimplementasikan diantaranya dapat 

disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal. 

Hambatan internal diantaranya terkait dengan SDM, 

mekanisme kerja, filosofi perubahan, sumber daya, 

sarana prasarana, manajemen SDM, dan pimpinan. 

Adapun Hambatan eksternal: a.Stakeholders BPKP 

umumnya belum memahami perubahan peran BPKP; 

b.Masih terdapat APIP Daerah yang belum mandiri 

(belum didukung kapbilitas yang memadai) dalam 

melakukan tugas dan fungsi selaku aparat 

pengawasan daerah, sehingga masih diminta BPKP 

untuk membantu melaksanakan pengawasan 

langsung. 

 

f. Panduan (Protokol) Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan 

Program Pembangunan Nasional (AP3N) 

No. Lap. : LP-69/LB/2016 tanggal 29 Desember 2016 

Tujuan : untuk memberikan petunjuk umum atau acuan dalam 

rangka melakukan pengukuran Indeks Akuntabilitas 

Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N) 

sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Buku 

panduan ini masih bersifat umum (generik) untuk semua 

program pembangunan nasional sehingga perlu 

dirancang beberapa penyesuaian untuk tematik program 

yang akan diukur 

Hasil : Buku panduan terdiri dari lima buku yang mencakup: 

a. Buku I: Konsepsi Indeks AP3N 
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b. Buku II: Metodologi Penyusunan Instrumen 

Pengukuran Indeks AP3N 

c. Buku III: Mekanisme Pengukuran Indeks AP3N 

d. Buku IV: Frequently Ask Question 

e. Buku V : Glossary 

Disusunnya lima buku tersebut akan memberikan 

penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan konsepsi 

Indeks AP3N, metodologi penyusunan instrumen, 

mekanisme pengukuran, berbagai tanya jawab yang dapat 

memberikan gambaran implementasi pengukuran, dan 

glossary yang menjelaskan beberapa istilah yang 

digunakan di dalam instrumen pengukuran Indeks AP3N 

Kedelapan   kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak  2.599 OH atau 

98% dari rencana sebanyak    2.630 OH, sedangkan dana yang digunakan 

sebesar Rp1.271.005.500,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar              

Rp1.304.000.000,00     dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.8 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Uji Coba Indeks AP3N pada Program 

Ketapang tahun 2015 

148 112.746.000,00 

2. Pedoman Umum Indeks AP3N 390 112.746.000,00 

3. Faktor-Faktor Penyebab Kepala 

Daerah Korupsi 

402 194.315.600,00 

4. Pengawasan  dalam Undang-Undang 

Pemerintah Daerah 

307 183.250.500,00 

5. Manajemen Perubahan Melalui 

Perubahan Perilaku Pegawai di BPKP 

383 103.660.200,00 

6. Panduan/Protokol Indeks AP3N 479 195.090.300,00 

7. Bahan Pedoman Umum Pengawasan 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usahan  (tahap desain) 

245 187.567.200,00 

8. Penelitian  Penerapan CACM di K/L: 

BPKP (tahap desain) 

245 181.629.700,00 

 Jumlah 2.599 1.271.005.500,00 
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Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP 

dituangkan dalam empat topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Standar Biaya Keluaran Penugasan Pengawasan Perwakilan BPKP 

Tahun 2017 

b. Pembentukan JFP di Puslitbangwas BPKP 

c. Efektivitas Pembinaan BPKP atas Maturitas SPIP 

d. Road Map Peran Pengawasan BPKP atas Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional (tahap desain) 

Dari keempat kajian tersebut, kajian Roadmap Peran Pengawasan BPKP 

atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional  

sesuai target sudah diselesaikan sampai tahap penyusunan desain kajian. 

Ketiga kajian (a sd c) tersebut telah selesai dan terbit laporannya, sehingga 

realisasi kinerja output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

a. Standar Biaya Keluaran Penugasan Pengawasan Perwakilan BPKP 

Tahun 2017 

No. Lap. : LP-21/LB/2016, Tanggal 26 April 2016 

Tujuan : a. Mengetahui besaran SBK per output untuk 

pengawasan intern dalam bentuk audit di setiap 

Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia 

b. Mengetahui besaran SBK per output untuk 

pengawasan intern dalam bentuk evaluasi di setiap 

Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia 

c. Mengetahui besaran SBK per output untuk 

pengawasan intern dalam bentuk pemantauan di 

setiap Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia 

d. Mengetahui besaran SBK per output untuk 

pengawasan intern dalam bentuk review di setiap 

Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia 

e. Mengetahui besaran SBK per output untuk 

pengawasan intern dalam bentuk Pemberian 

Sasaran 1.2 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Untuk Pengembangan SPIP 
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Keterangan Ahli di setiap Perwakilan BPKP di seluruh 

Indonesia 

f. Mengetahui besaran SBK per output untuk pembinaan 

penyelenggaraan SPIP di setiap Perwakilan BPKP di 

seluruh Indonesia 

g. Mengetahui besaran SBK per output untuk pembinaan 

peningkatan APIP di setiap Perwakilan BPKP di 

seluruh Indonesia 

Hasil : Perhitungan standar biaya keluaran untuk setiap 

perwakilan BPKP menurut sub keluaran: 

1. Laporan audit 

2. Laporan evaluasi 

3. Laporan pemantauan 

4. Laporan review 

5. Laporan pemberian keterangan ahli 

6. Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP 

7. Laporan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP 

 

b. Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti di Puslitbangwas BPKP 

No. Lap. : LP-23/LB/2016 Tanggal 27 April 2016 

Tujuan : Kajian dilakukan untuk memberikan informasi penting 

yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mewujudkan 

pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan 

BPKP. Informasi diperlukan dalam rangka menyamakan 

persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Peneliti, serta untuk meningkatkan 

objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan 

motivasi kerja peneliti di lingkungan BPKP 

Hasil : Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti di 

Puslitbangwas BPKP perlu mempertimbangkan aspek 

transisi, seleksi, peneliti, dan metode. Aspek transisi 

terkait dengan penataan kembali pedoman yang diacu 

dalam melahirkan hasil penelitian. Aspek seleksi terkait 

dengan strategi untuk merekrut pegawai yang akan 

mengisi jabatan fungsional peneliti. Aspek peneliti 

mengenai perannya di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Aspek metode berhubungan dengan metode 

penelitian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

BPKP sebagai organisasi induk Puslitbangwas. 
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c. Efektivitas Pembinaan BPKP atas Maturitas SPIP Pemerintah 

Daerah 

No. Lap. : LP-55/LB/2016 Tanggal 3 November 2016 

Tujuan : Mengetahui efektivitas pembinaan BPKP terhadap 

maturitas SPIP Pemda, Mengetahui kendala/hambatan 

dalam penyelenggaraan SPIP Pemda, Mengetahui 

kendala/hambatan dalam pembinaan penyelenggaraan 

SPIP pada Perwakilan BPKP 

Hasil : 1. Efektivitas pembinaan BPKP bervariasi di antara 

keempat wilayah pembinaan: wilayah Jawa efektif, 

Indonesia Barat dan Indonesia Tengah kurang efektif, 

Indonesia Timur tidak efektif. 

2. Kendala penyelenggaraan SPIP Pemda yaitu kurang 

komitmen pimpinan SKPD, pimpinan dan sebagian 

pegawai belum menyadari pentingnya SPIP, tidak 

tersedia anggaran kegiatan SPIP, sulit mendapatkan 

anggaran sosialisasi SPIP Pemda, belum seluruh SKPD 

melaksanakan SPIP, kompetensi SDM Pemda rendah, 

belum maksimal tugas dan peran Satgas 

Penyelenggaraan SPIP, dan penggantian pimpinan 

SKPD mengakibatkan penggantian kebijakan. 

3. Kendala pembinaan penyelenggaraan SPIP yaitu 

sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan pembinaan 

SPIP di Pemda belum optimal/tidak 

berkesinambungan, kuesioner maturitas SPIP tidak 

mudah dipahami, pedoman penyelenggaraan SPIP 

sering berubah, materi SPIP kurang aplikatif/perlu 

penyederhanaan, monitoring SPIP oleh BPKP belum 

rutin dilaksanakan, terbatasnya waktu/fasilitator SPIP, 

dan implementasi SPIP berorientasi pemenuhan data 

kurang formal. 

Kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak   1.045 OH atau   100,48% 

dari rencana sebanyak   1.040 OH, sedangkan dana yang digunakan 

sebesar Rp560.050.900,00 atau  85,90% dari anggaran sebesar 

Rp652,000.000,00  dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 2 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Standar Biaya Keluaran Penugasan 

Pengawasan Perwakilan BPKP Tahun 

2017 

187 140.077.400,00 

2.  Pembentukan Jabatan Fungsional 

Peneliti di Puslitbangwas BPKP 

200 132.113.800,00 

3.  Efektivitas Pembinaan BPKP atas 

Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 

405 155.760.700,00 

4.  Roadmap Peran Pengawasan BPKP 

atas Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan 

Nasional   

253 132.099.000,00 

 Jumlah 1.045 560.050.900,00 

  

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 

dituangkan dalam tiga topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Efektivitas Pembinaan BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP 

b. Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga 

c. Roadmap Implementasi Knowledge Management System  BPKP 

Seluruh kegiatan kajian/pengembangan tersebut  telah selesai 

seluruhnya, sehingga realisasi kinerja output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

a. Efektivitas Pembinaan BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP 

Sasaran 1.3 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Untuk Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 
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No. Lap. : LP-  49/LB/2016 Tanggal   29 September  2016 

Tujuan : a. Mengetahui efektivitas/keberhasilan pembinaan 

BPKP terhadap peningkatan kapabilitas APIP. 

b. Memperoleh gambaran upaya pembinaan 

peningkatan kapabilitas APIP. 

c. Mengetahui peran pembinaan yang perlu dilakukan 

oleh BPKP untuk peningkatan kapabilitas APIP 

Hasil : Kegiatan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP 

berjalan cukup efektif dengan skor 75,92 (63 ≤ cukup 

efektif ≤ 81,19). Tingkatan penilaian dalam penelitian ini 

adalah ‘tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif. 

b. Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga 

No. Lap. : LP- 62/LB/2016 Tanggal  28  Desember 2016 

Tujuan : Kajian dilakukan untuk memberikan informasi tentang 

pengaruh peningkatan kapabilitas APIP yang 

dilakukan pembinaan oleh BPKP terhadap opini 

sebagai salah satu indikator atas akuntabilitas laporan 

keuangan kementerian /lembaga. Kajian ini 

diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

kebijakan BPKP dalam mendorong proses peningkatan 

kapabilitas APIP di kementerian/ lembaga. Selain itu, 

kajian juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk 

satgas kapabilitas APIP BPKP bekerja sama dengan 

developer IT Pusinfowas BPKP dalam menyempurnakan 

aplikasi penilaian mandiri dan dashboard kapabilitas 

APIP 

Hasil : Kapabilitas APIP berpengaruh secara moderat terhadap 

opini BPK sebagai salah satu indikator atas 

akuntabilitas laporan keuangan di 

kementerian/lembaga. Peningkatan opini atas laporan 

keuangan menggunakan dapat dilakukan dengan 

mengurangi jumlah entitas akuntansi satuan kerja, 

dengan meningkatkan level kapabilitas APIP, atau 

dengan melakukan kedua-duanya, yaitu mengurangi 

jumlah entitas. Banyaknya auditor yang berjabatan JFA 

tidak berpengaruh dengan merujuk pada kajian yang 

dilakukan Siregar (2012) yang menyatakan bahwa 
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kualitas-kualitas auditor dapat berpengaruh secara 

simultan positif dan negatif terhadap opini. 

 

Akuntabilitas laporan keuangan sebagai upaya untuk 

mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan dalam bentuk laporan 

keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dapat ditingkatkan secara moderat dengan 

meningkatkan level kapabilitas APIP. 

 

Peningkatan kapabilitas APIP akan meningkatkan 

kualitas informasi dari dimensi product-service-

performance (PSP) dan dimensi information-quality (IQ) 

laporan hasil pengawasan sebagai upaya audit (audit 

effort) untuk menjadikan laporan keuangan 

kementerian/ lembaga sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. Berdasarkan sampel yang 

dilakukan di Kementerian BUMN, BPS, Kementerian 

ESDM, Bappenas, Kementerian Kominfo, Kementerian 

Keuangan, dan Kementerian PUPR menunjukkan 

bahwa laporan hasil pengawasan sudah memenuhi 

kualitas informasi dari dimensi dapat dipahami 

(understandibility), ketepatan waktu (timeliness), 

keamanan (security), relevan (relevancy), objektivitas 

(objectivity), dapat dimaknai (interpretability), dan 

terpercaya (believability). 

 

Peningkatan kapabilitas APIP dari level 2 

(infrastructure) ke level 3 (integrated) berdasarkan 

sampel yang dilakukan di Kementerian BUMN, 

Kementerian Kominfo, dan BPS adalah berturut-turut 

dimulai dari penguatan elemen 3 (praktik profesional), 

elemen 1 (peran dan layanan), elemen 2 (pengelolaan 

SDM) dan elemen 4 (akuntabilitas dan manajemen 

kinerja), elemen 5 (budaya dan hubungan organisasi), 

dan terakhir adalah elemen 6 (struktur dan tata kelola). 

Kondisi ini menguatkan catatan yang diberikan IIARF 

(2009) bahwa pemenuhan keempat elemen pertama 
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lebih mudah dicapai dibandingkan elemen kelima dan 

keenam. 

c. Roadmap Implementasi Knowledge Management System BPKP 

No. Lap. : LP-  /LB/2016 Tanggal  28  Desember 2016 

Tujuan : 1) Memberi gambaran pentingnya KMS di BPKP dan 

pengembangangannya selama ini di BPKP. 

2) Memberi gambaran arah pengembangan KMS 2017-

2019. 

3) Memberi panduan rencana aksi pengembangan KMS 

2017-2019. 

Hasil : Hal-hal yang harus dilakukan selama 3 tahun 

mendatang untuk masing-masing aspek sebagai 

berikut:  

1) Manusia 

(1) Membangun kesadaran akan pentingnya KM 

(2) Membangun kepercayaan untuk saling berbagi 

pengetahuan  

Kedua kegiatan ini direncanakan dapat 

diselesaikan pada triwulan I 2017. 

(3) Membangun role model untuk KM 

Tata Laksana dan direncanakan selesai pada 

triwulan I 2017. 

(4) Membangun sistem penghargaan dan pengakuan 

untuk partisipasi dalam KM  

(5) Membangun dan menjaga communities of practice 

(CoPs) 

Proses persiapan konsep CoPs ini direncanakan 

selesai pada triwulan III 2017 dilanjutkan dengan 

peluncurannya pada triwulan IV 2017. 

 

2) Proses 

Meliputi bagaimana untuk melakukan identifikasi, 

capture dan memilih, menyimpan, 

menyebarluaskan, menerapkan dan menciptakan 

pengetahuan. Termasuk didalamnya target waktu 

untuk menyusun kegiatan tersebut. 

3) Teknologi 

Pada bagian ini diulas mengenai organisasi 

pengelola IT, sumber pembiayaan untuk 
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membangun dan Me-maintance teknonologi yang 

mendukung penerapan KMS BPKP, dan bagaimana 

pengoperasian KMS BPKP yang dapat mengelola 

KMS di berbagai unit BPKP. 

 

Ketiga kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak   1.252 OH atau     

101,79% dari rencana sebanyak   1.230 OH, sedangkan dana yang 

digunakan sebesar Rp   464.073.700,00   atau   94,90% dari anggaran sebesar 

Rp489.000.000,00     dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.10 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.3 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Efektivitas Pembinaan BPKP dalam 

Peningkatan Kapabilitas APIP 

447 193.007.000,00 

2.  Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga 

463 137.168.500,00 

3.  Roadmap KMS di BPKP 342 133.898.200,00 

 Jumlah 1.252 464.073.700,00 

 

Secara total dalam tahun 2016 Puslitbangwas BPKP telah menyelesaikan 

penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak 15 topik dari 10 topik 

yang ditargetkan atau mencapai 150% dengan menyerap anggaran 

sebesar Rp2.295.130.100,00  atau    93,87% dari yang dianggarkan sebesar 

Rp2.445.000.000 

2. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Litbang 

Proses berikutnya setelah kegiatan penelitian dilaksanakan adalah 

menjadikan output hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh pengguna. 

Beberapa kegiatan untuk pemanfaatan hasil litbang adalah: 

a. Seminar hasil Litbang 

Kegiatan seminar dilaksanakan untuk mendukung diseminasi hasil 

litbang kepada pengguna. Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan dua kali 

seminar sebagi berikut: 
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a) Seminar pertama dilaksanakan pada tanggal  6 April 2016 yang 

terlaksana atas kerja sama Puslitbangwas BPKP dengan berbagai unit 

kerja di lingkungan BPKP Pusat. Tema yang diangkat dalam seminar 

ini adalah "Kegamangan Dalam Pelaksanaan Anggaran dan 

Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan” 

 Hasil penelitian yang diseminarkan terdiri dari  topik, yaitu: 

(1) Kegamangan Dalam Pelaksanaan Anggaran 

(2) Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

b) Seminar kedua diselenggarakan pada tanggal  19 Desember 2016 

dengan tema "Efektivitas Pembinaan Maturitas SPIP dan Kapabilitas 

APIP”  

Hasil penelitian yang diseminarkan terdiri dari  topik, yaitu:  

(1) Efektivitas Pembinaan BPKP terhadap Maturitas SPIP Pemerintah 

Daerah 

(2) Efektivitas Pembinaan BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP 

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran yang terealisasi sebesar 

Rp108.527.500,00 atau   81,93% dari rencana Rp  132.457.000          . 

Penggunaan SDM   78   OH atau   100% dari yang dianggarkan sebesar    

78 OH. 

Selain seminar atas hasil litbang tersebut di atas, Puslitbangwas juga 

menyelenggarakan dua kegiatan seminar, yaitu: 

1. Seminar Nasional dengan tema “Implementasi Continuous Auditing & 

Continuous Monitoring pada Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan 

Efektivitas Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko” yang 

dilaksanakan pada 30 Agustus 2016 di Aula Gandhi BPKP. Kegiatan 

seminar ini dilaksanakan bekerja sama dengan Sekretaris Utama dan 

Pusdiklatwas BPKP.  

2. Seminar dan Workshop Internasional dengan tema “Improving Control 

Effectiveness and Risk Management in Government Through Continuous 

Auditing and Continuous Monitoring”, yang merupakan tindak lanjut 

seminar nasional tentang Implementasi Continuous Auditing dan 

Continuous Monitoring.  Narasumber seminar ini adalah  expert CACM 

dari New Jersey  yaitu Prof. Miklos Vasarhelyi dan Desi Arisandi dari 

Singapura. Seminar ini dilaksanakan di Hotel Aston Rasuna pada 

tanggal 19-20 September 2016, dengan pembiayaan dari STAR BPKP. 

 



 

 

   Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 

 

 
48 

3. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Litbang 

Dalam tahun 2016, Puslitbangwas telah melakukan pembinaan litbang 

pada 5 Perwakilan BPKP, yaitu  Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Utara, Aceh, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan  tersebut 

berupa Sosialisasi tentang Pembinaan dan Koordinasi kegiatan 

penelitian/pengkajian di lingkungan BPKP. Kegiatan tersebut juga 

bertujuan untuk meminta masukan atas draf Perka BPKP tentang 

Pembinaan dan Koordinasi penelitian/pengkajian di lingkungan BPKP.  

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2016. 

Selain itu dilaksanakan juga kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan 

litbang pada Perwakilan BPKP Sumatera Utara berupa sosialisasi Perka 

BPKP Nomor 5 tahun 2016 pada tanggal 23 Juni 2016 dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman  atau panduan dalam melakukan kegiatan 

penelitian/pengkajian. 

Peserta kegiatan sosialisasi tersebut adalah pegawai Perwakilan BPKP 

yang terdiri dari para pejabat struktural, fungsional auditor, dan 

fungsional lainnya. 

Kegiatan pembinaan litbang tersebut menggunakan anggaran yang 

terealisasi sebesar Rp 54.423.300,00   atau   99% dari rencana Rp 54.424.000. 

Penggunaan SDM  sebesar 50 OH atau   100 % dari yang dianggarkan 

sebesar  50  OH. 

4. Kegiatan Pendukung  

Kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP tahun 2016 ditujukan untuk 

mencapai satu sasaran stratejik melalui satu program yang berisi satu 

kegiatan yaitu kegiatan pendukung non teknis yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bagian Tata Usaha Puslitbangwas.  

Kegiatan pendukung non teknis secara umum dikoordinasikan oleh 

Kepala Bagian Tata Usaha. Kegiatan ini dituangkan ke dalam       kegiatan 

litbang sebagai berikut: 

Kegiatan Target Realisasi Capaian 

Pengembangan kompetensi SDM:    

a. Luar Negeri 3 5 166% 

b. Dalam Negeri 5 8 160 

a. Pengembangan kompetensi SDM Luar Negeri dilaksanakan berupa 

kunjungan kerja dan studi banding ke Accounting Research Institute 



 

 

   Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 

 

 
49 

(ARI) di Malaysia. Kegiatan tersebut diikuti oleh 5 orang pegawai 

Puslitbangwas BPKP, dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 14 

Desember sd. 17 Desember 2016 dengan biaya sebesar 

Rp147.119.754,00. Manfaat yang diperoleh oleh tim berupa sharing 

pengetahuan  tentang riset di ARI yang diawali dengan penuangan ide 

riset hingga penulisan laporan hasil riset, kemudian dilanjutkan dengan 

desain aplikasi untuk implementasi sistem, membangun prototype 

dengan skala kecil, dan dikembangkan dalam pembangunan aplikasi 

ke dalam sistem yang terpasang. 

Produk-produk berupa hasil riset yang telah dilakukan oleh ARI, juga 

dipublikasikan dalam berbagai bentuk antara lain berupa tulisan 

(journal, book, chapter in book, proceeding), atau disampaikan dalam 

Konferensi sebagai bahan dalam berbagai kegiatan konsultansi dan 

lain-lain. 

b. Pengembangan kompetensi SDM di Dalam Negeri dilaksanakan 

dengan jumlah biaya sebesar Rp94.095.350,00  dengan kegiatan antara 

lain berupa:  

1) Mengikuti konferensi IIA  Indonesia di Bali dengan tema The Art of 

Internal Auditing-The future of Internal Auditing in a changing 

landscape. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari  mulai tanggal 6 

September sd 9 September 2016 yang  diikuti oleh  4 orang pegawai 

Puslitbangwas BPKP.  

2) Mengikuti workshop CACM di Surabaya pada tanggal 19 Oktober   

sd 22 Oktober 2016 yang diikuti oleh 3 orang pegawai 

Puslitbangwas BPKP. 

3) Mengikuti IIA Indonesia Training dengan tema Analyzing and 

Improving Business Process di Jakarta pada tanggal  28-29 Juli 2016  

diikuti oleh satu orang pegawai Puslitbangwas BPKP. 

4) Menyelenggarakan workshop  teknik penulisan yang diiikuti oleh 

PFA di Puslitbangwas dan unit lain di lingkungan BPKP . Tujuan 

workshop antara lain untuk memotivasi, melatih dan mengasah 

peserta dalam hal pembuatan tulisan ilmiah dan jurnal ilmiah. 

5) Menyelenggarakan workshop Analytic Network Process pada tanggal 

20 Oktober 2016, yang diikuti oleh PFA di Puslitbangwas dan unit 

lain di lingkungan BPKP. Tujuan workshop ini antara lain untuk 

memberi pengetahuan tentang salah satu teknik analisa dalam 

menentukan pemilihan atau menentukan rating dari berbagai 

alternatif. 
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5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana 

Prasarana 

a. Keuangan 

DIPA Puslitbangwas tahun 2016 adalah sebesar Rp12.595.137.000,00. Dari 

jumlah tersebut terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp861.130.000,00 

menjadi sebesar Rp11.734.007.000,00. Realisasi belanja Puslitbangwas 

BPKP tahun 2016 sebesar Rp11.440.321.708,00 atau 97,50% dari anggaran 

tahun 2016. Rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran 

disajikan pada Tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 

Realisasi Belanja Tahun 2016 

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Belanja Pegawai 7.862.857.000 7.677.008.164 97,64 

2 Belanja Barang 3.871.150.000 3.763.313.544 97,21 

 

Pada tahun 2016 Puslitbangwas tidak mendapat belanja modal. 

Kualitas layanan keuangan Puslitbangwas berdasarkan hasil survey 

kepada penerima layanan di Puslitbangwas menunjukan hasil yang 

memuaskan dengan skala 7 dari skala 1-10. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP per 1 Januari 2016 

adalah sebanyak 43 orang. Jumlah pegawai selama tahun 2016 telah 

mengalami penambahan 8 orang dan pengurangan 7 orang sehingga 

jumlah pegawai per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 44 orang. Dari 44 

orang tersebut, dua orang PFA Puslitbangwas di-BKO/tugas di 

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, dan satu orang PFU 

ditempatkan sementara di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.   SDM 

Puslitbangwas BPKP dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, 

jabatan, pendidikan, dan usia sebagai berikut: 
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1)  Berdasarkan Golongan 

Tabel 3.12 

Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016 

 

Uraian Posisi 

Awal 

(1-1-2016) 

Tambah Kurang Posisi Akhir 

(31-12-2016) 

Golongan IV 21 3 5 19 

Golongan III 21 5 2 24 

Golongan II 1 - - 1 

Jumlah 43 8 7 44 

Posisi pegawai per 31 Desember 2016, dari segi golongan/ 

kepangkatan adalah 20 orang memiliki pangkat golongan IV, 24 

orang memiliki pangkat dalam golongan III, dan 1 orang dengan 

pangkat dalam golongan II. 

2) Berdasarkan Jabatan 

Tabel 3.13 

Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 

Uraian Posisi Awal 

(1-1-2016) 

Tambah Kurang Posisi Akhir 

(31-12-2016) 

Struktural:     

Eselon II 1 1 1 1 

Eselon III 3 1 1 3 

Eselon IV 6 3 3 6 

PFA 22 3 1 24 

PFU 11 - 1 10 

Jumah 43 8 7 44 

 

Berdasarkan jabatan, jumlah pegawai Puslitbangwas BPKP per 31 

Desember 2016 sebanyak 44 orang, terdiri  dari 10 orang pejabat 

struktural, 24 pegawai fungsional auditor, dan 10 pegawai 

fungsional umum. 

Dalam tahun 2016 telah terjadi tiga pergantian jabatan, yaitu: 

> eselon II Kepala Pusat 

> eselon III Kepala Bagian Tata Usaha 

> eselon IV (Kepala Subbidang Kerjasama, Kepala Subbidang 

Evaluasi dan Kepala subbagian Kepegawaian dan Keuangan 



 

 

   Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2016 

 

 
52 

 

3) Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 3.14 

Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 

Uraian Posisi Awal 

(1-1-2016) 

Tambah Kurang Posisi Akhir 

(31-12-2016) 

S-3 - - - - 

S-2 18 5 5 18 

S-1/D-4 16 3 2 17 

D-3 3 - - 3 

SLTA 6 - - 6 

Jumah 43 8 7 44 

 

Berdasarkan latar belakang pendidikan, komposisi pegawai 

Puslitbangwas per 31 Desember 2016 adalah S2 sebanyak 18 orang, 

S1/D-4 sebanyak 17 orang, D III sebanyak 3 orang, dan SLTA 

sebanyak 6 orang.  

Dari ketiga tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut, 

> Adanya ketidakseimbangan dalam komposisi PFA, yaitu 

sebagian besar PFA telah golongan IV dan III,  sehingga 

menyulitkan dalam penugasan. Selain itu PFA tidak bisa optimal 

dalam menjalankan peran sesuai jabatan yang diembannya. 

> PFA dan Pejabat Struktural dengan latar belakang pendidikan S2 

sebanyak 18 orang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil 

litbang. 

> Jumlah PFA belum mencukupi untuk memenuhi target dalam 

penetapan kinerja. 

4) Kualitas layanan Subag kepegawaian Puslitbangwas berdasarkan hasil 

survey kepada penerima layanan di Puslitbangwas menunjukan hasil 

yang memuaskan dengan skala 8,44 dari skala 1-10. 

 

c. Prasarana dan Sarana Penunjang 

Berdasarkan data Laporan Kuasa Pengguna Barang tahun 2016, 

prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh Puslitbangwas 

BPKP Per 31 Desember 2016 terdiri atas: peralatan dan mesin 

sebanyak 485 unit senilai Rp2.276.049.736,00, aset tetap lainnya 

berupa monografi sebanyak 665 unit senilai Rp110.655.260,00.  

Pada tahun 2016 tidak ada penambahan sarana prasarana 
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sehubungan tidak adanya Anggaran belanja modal untuk 

Puslitbangwas. 

Penjelasan tentang Prasarana dan Sarana Penunjang adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengolah Data 

Jumlah peralatan pengolah data per 31 Desember 2016  disajikan 

pada Tabel 3.15 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.15 

Daftar Peralatan Pengolahan Data 

 

No Nama Barang Jumlah Nilai (Rp) 

1 Komputer desktop 66 unit 641.971.897 

2 Laptop 23 buah 298.396.530 

3 Printer 38 buah 95.839.400 

4 Audio Visual (LCD) 5 buah 55.123.000 

5 Notebook 7 buah 75.170.900 

 

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. 

 

1) 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 (sudah dilelang pada tahun 2016), satu unit mobil 

merek Mitsubishi type GLX tahun perolehan 1999, dan dua unit 

sepeda motor merek Honda type Supra X tahun perolehan 2007. 

Kendaraan bermotor tersebut telah dimanfaatkan untuk 

mendukung kegiatan operasional kelitbangan. 

 

2) Buku Perpustakaan 

Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan 

diperlukan referensi/kepustakaan. Sampai dengan tahun 2016 
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koleksi buku perpustakaan sebanyak 2.159 buah, terdiri dari: 

a. 665 buku berasal dari pengadaan barang dengan nilai 

Rp110.655.260. 

b. 1.494 buku berasal dari sumbangan beberapa pegawai 

 

5) Kualitas layanan Subag Umum Puslitbangwas berdasarkan hasil survey 

kepada penerima layanan di Puslitbangwas menunjukan hasil yang 

memuaskan dengan skala 7,38 dari skala 1-10. 
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A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP 

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

diamanahkan kepada Puslitbangwas BPKP, sudah disusun laporan kinerja 

tahun 2016 untuk melaporkan tingkat pencapaian kinerja yang telah diraih. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Pengawasan BPKP, format dan substansi pelaporan kinerja telah 

mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 

November 2014 dan surat Kepala Biro Perencanaan BPKP Nomor S-

586/SU01/2/2016 tanggal 13 Desember 2016.  

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, pelaksanaan 

berbagai tugas dan kegiatan Puslitbangwas selama tahun 2016 diarahkan pada 

tiga sasaran stratejik. Realisasi kinerja utama Puslitbangwas BPKP pada tahun 

2016 sebesar  82.78% dari target sebesar 80% dengan rata-rata capaian kinerja 

Puslitbangwas BPKP sebesar   103.48% atau masuk dalam kategori  memuaskan. 

Realisasi tahun 2016 tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2015  yaitu sebesar 

79,83%, meningkat sebesar 2,95%. 

Perhitungan outcome dilakukan terhadap laporan yang sudah didistribusikan. 

Pencapaian kinerja masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Capaian kinerja sasaran 

ini adalah sebesar 81,47% atau 65,18% dari target yang ditetapkan sebesar 

80%. 

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP. Capaian kinerja 

sasaran ini adalah sebesar 119,50% atau 95,60% dari target yang ditetapkan 

sebesar 80%. 

3. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kapabilitas pengawasan 

intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 109,43,% atau 87,55% dari target 

yang ditetapkan sebesar 80%. 

Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung Puslitbangwas BPKP 

dihasilkan dengan dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai 

berikut: 

a. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp11.440.321.708,00 atau 
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97,50% dari anggaran sebesar Rp11.734.007.000,00 

b. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 8.722 orang hari (OH) atau 

92% dari rencana sebanyak 9.480 OH. 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Puslitbangwas BPKP akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, 

sehingga keinginan untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan 

pengawasan yang terpercaya dalam mendukung BPKP 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: 

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 litbang 

juga diangkat dalam kegiatan seminar berskala nasional dan internasional. 

Dan terakhir, publikasi dan up-dating hasil-hasil litbang melalui website 

Puslitbangwas BPKP juga dilakukan serta memuat hasil litbang ke dalam 

Knowledge Management System (KMS) di Puslitbangwas. KMS ini akan 

dikembangkan menjadi KMS BPKP. 

2. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang berupa masukan untuk 

penyusunan pedoman/peraturan Kepala BPKP/bahan rapat pimpinan 

yang mendukung kinerja BPKP.  

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. 
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Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dikembangkan adalah mulai dari 

penetapan topik litbang, proses pelaksanaannya, sampai dengan 

penyelesaian kegiatan litbang. 

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 belum sepenuhnya berminat dengan kegiatan penelitian 

atau kurang memahami 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. 

5. Pembinaan sumber daya manusia. 

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya, 

Puslitbangwas BPKP secara rutin mengikutsertakan para peneliti pada 

berbagai seminar dan workshop, baik yang diselenggarakan di dalam negeri 

maupun di luar 

negeri, maupun menyelenggarakan workshop dengan narasumber pakar di 

bidang yang mendukung penelitian. 

6. 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. Hasil audit pada tahun 2016, TUV Nord merekomendasikan 

perpanjangan sertifikat ISO 9001:2008 tersebut. Dengan upaya ini 

diharapkan seluruh pegawai Puslitbangwas BPKP akan selalu memiliki 

paradigma yang berorientasi kepada hasil dengan pencapaian kualitas 

terbaik dari setiap tugas dan kegiatan yang dilaksanakan yang pada 

akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap capaian 

kinerja BPKP 

 


