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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 2015 sebagai media evaluasi baik secara mandiri maupun oleh 

pimpinan BPKP.  

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Renstra Puslitbangwas BPKP 

2015-2019. Penyusunan Lapkin Puslitbangwas 2015 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 2015 

adalah 80%, sedangkan realisasinya 79,83% dengan rata-rata capaian kinerja 

99,79% atau termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Realisasi tahun 2015 

naik sebesar 10,92% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 68,91%, dan 

rata-rata capaian kinerja tahun 2015 naik sebesar 13,65% dibandingkan tahun 

2014 sebesar 86,14%.    

Capaian kinerja tahun 2015 tersebut dapat dibagi ke dalam tiga indikator 

kinerja utama, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 
Capaian Kinerja Outcome 

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 69,39 86,74 

2. Pemanfaatan hasil litbang untuk 

pengembangan SPIP 
% 80 96,70 120 

3. Pemanfaatan hasil litbang untuk 

peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten 

% 80 73,40 91,75 

RINGKASAN EKSEKUTIF  
 



 

 

 

 

 Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2015  ii 

 

Seluruh capaian kinerja utama Puslitbangwas BPKP dihasilkan dengan 

dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp 11.322.168.015,00 atau 

95,29% dari anggaran sebesar Rp 11.882.114.000,00. 

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 10.645 OH atau 99,81% dari 

rencana sebanyak 10.665 OH. 

Berdasarkan lapkin Puslitbangwas Tahun 2015 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 SDMnya dengan bekerja sama dengan 

Pusdiklatwas BPKP untuk melaksanakan diklat kompetensi peneliti dan 

mendatangkan narasumber dari instansi terkait seperti LIPI.  

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.  
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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 2015 

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 2015. Selain itu, Lapkin Puslitbangwas BPKP ini juga mencakup 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya tidak 

direncanakan oleh Puslitbangwas BPKP pada tahun 2015. 

 

Jakarta, 19 Januari 2016 
Kepala Pusat, 

 

 

Edy Karim 

NIP 19560412 197801 1 001 

KATA PENGANTAR  
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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 mendukung tugas-

tugas BPKP. BPKP memiliki tugas 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.  

B. Aspek Strategis Organisasi 

Renstra Puslitbangwas Tahun 2015 – 2019 telah diselaraskan dengan 

Perencanaan Strategis (Renstra) dan tugas BPKP sebagai penyelenggara urusan  

pemerintahan  di  bidang  pengawasan  keuangan  negara/daerah  dan 

pembangunan  nasional. 

PENDAHULUAN 
BAB 

I 

 



 Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2015  
2 

 

Faktor penentu keberhasilan (key success factors) pencapaian kinerja 

Puslitbangwas BPKP adalah komitmen pimpinan BPKP dan pimpinan 

Puslitbangwas BPKP, pengguna hasil litbang, penataan ulang perencanaan dan 

kegiatan-kegiatan litbang, penataan struktur organisasi Puslitbangwas, 

peningkatan kemampuan SDM dalam metodologi penelitian, serta 

peningkatan manajemen SDM dengan merit system, dengan uraian sebagai 

berikut: 

1. Komitmen Pimpinan BPKP dan Pimpinan Puslitbangwas BPKP 

Komitmen pimpinan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya tujuan 

Puslitbangwas dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi fungsi dan 

peran penelitian dan pengembangan, serta sebagai acuan bagi pengambilan 

keputusan, menciptakan iklim/kultur yang terbiasa melaksanakan 

pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan, yang senantiasa dilandasi 

dengan data dan informasi yang akurat serta kredibel, berlandaskan 

kajian/penelitian, serta dukungan terhadap peningkatan anggaran dan 

peningkatan SDM Puslitbangwas. 

Tugas-tugas penelitian dan pengembangan harus dipusatkan dan 

dikoordinasikan oleh unit kerja, yang memang ditugaskan untuk itu. Saat 

ini komitmen tersebut mulai terlihat, antara lain dengan direspon positifnya 

hasil penelitian Puslitbangwas oleh Kepala BPKP. Hal ini, harus diikuti 

dengan bidang-bidang pengembangan lainnya, dimana Puslitbang 

berfungsi sebagai “dapur”, yang mengolah bahan-bahan mentah 

pengawasan, menjadi tools pengawasan. Keberadaan Puslitbangwas benar-

benar dibutuhkan sebagai unit kerja pendukung untuk mencapai tujuan 

BPKP. 

Peningkatan anggaran diberikan sejalan dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan kajian/penelitian/ pengembangan 

serta untuk meningkatkan kompetensi PFA. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas SDM peneliti, dimulai sejak penempatan SDM di Puslitbangwas 

sampai kepada pengembangannya. Penempatan SDM di Puslitbangwas 

harus orang yang memiliki core competency yang dibutuhkan, serta minat 
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yang tinggi terhadap kelitbangan. Dukungan terhadap pengembangan 

SDM, dilakukan melalui peningkatan kapasitas peneliti, baik melalui diklat 

yang diselenggarakan oleh internal BPKP maupun oleh eksternal BPKP, 

pengikutsertaan SDM dalam kegiatan-kegiatan seminar, loka karya, 

workshop, dan studi banding/best practices baik di dalam negeri maupun 

luar negeri. 

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-hasil penelitian dan pengembangan merupakan 

stakeholder bagi kelangsungan tugas dan fungsi Puslitbangwas. Sesuai 

dengan tugas yang dibebankan kepada Puslitbangwas, tugas 

Puslitbangwas adalah melayani kebutuhan intern BPKP dan pengguna 

utama adalah pimpinan BPKP. Sejalan dengan mandat dan peran BPKP 

sebagai pengawas intern pemerintah maupun pembina penyelenggaraan 

SPIP, tidak tertutup kemungkinan pengguna hasil litbang pengawasan juga 

pihak eksternal BPKP, seperti APIP lainnya, manajemen instansi 

pemerintah, dan instansi terkait lainnya, sebagai pihak yang terkait dengan 

tugas dan peran BPKP. Karena, visi dan misi BPKP diarahkan untuk 
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“meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/instansi pemerintah”, 

melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern dan 

pengawasan. 

3. Penataan Ulang Perencanaan dan Kegiatan-kegiatan Litbang 

Dengan adanya mandat dan peran BPKP, diperlukan penataan kembali 

terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan penelitian. Setiap program 

penelitian harus memiliki grand design yang jelas, sehingga terlihat jelas 

bahwa program-program tersebut selaras dengan kebutuhan BPKP dan 

menjadi prioritas utama BPKP serta sesuai dengan tuntutan lingkungan. 

Sebagai contoh, kegiatan litbang terkait dengan akuntabilitas keuangan 

negara dan lintas sektoral serta kebendaharaan umum negara, harus jelas 

apa yang ingin dicapai Puslitbangwas pada tahun pertama, tahun 

berikutnya, dan akhir tahun 2019, gambarannya sudah harus dirancang 

sejak saat ini. 

Pada tahap perencanaan harus ada seleksi yang ketat atas topik-topik 

penelitian, yang dimintakan masukannya dari para pengguna/pemangku 

kepentingan. Masukan ini diseleksi dan dibandingkan dengan grand design 

yang telah disusun. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan 

prioritas kegiatan litbang tahunan, perubahan tersebut tidak menyimpang 

jauh dari tema yang telah direncanakan. 

4. Penataan Struktur Organisasi Puslitbangwas 

Sejalan dengan tuntutan lingkungan, Struktur organisasi Puslitbangwas 

juga seharusnya disesuaikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan 

dapat dilaksanakan dengan lancar. Struktur organisasi diusulkan sesuai 

dengan hasil kajian ”Redefinisi Tupoksi Puslitbangwas”  yang dihasilkan 

oleh Puslitbangwas pada tahun 2006. 

5. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Metodologi Penelitian 

Transformasi peran dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) menjadi Jabatan 

Fungsional Peneliti (JFP) akan menjadi penentu keberhasilan pencapaian 
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misi Puslitbangwas. Meskipun demikian, masuknya SDM dalam JFP baru 

merupakan perangkat formal. Secara faktual untuk meningkatkan mutu 

hasil litbang, memerlukan penguasaan metodologi penelitian secara 

profesional. Peningkatan profesionalisme bisa dilakukan dengan pelatihan 

di kantor sendiri (PPM), mengikutsertakan SDM Puslitbangwas baik pada 

diklat-diklat teknis/subtantif yang diselenggarakan oleh pihak internal 

maupun eksternal, dan dalam jenjang pendidikan formal, baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

6. Peningkatan Manajemen SDM dengan Merit Sistem 

Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP yang diimbangi dengan 

sistem kompensasi melalui remunerasi, di satu sisi akan menambah 

motivasi bagi SDM. Namun, di lain sisi lain dapat menimbulkan frustrasi, 

apabila tidak didukung dengan sistem penilaian kinerja individual. Artinya, 

jika SDM dengan kinerja yang rendah, mendapat take home pay yang sama 

dengan yang kinerjanya tinggi, maka ini akan berdampak terhadap 

turunnya motivasi SDM untuk meningkatkan kinerjanya. 

Dengan demikian, penilaian kinerja individual merupakan kunci 

keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sistem penilaian kinerja tersebut 

harus dilaksanakan secara transparan, dan didukung dengan sistem 

penerapan reward and punishment yang konsekuen. 

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 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

Puslitbangwas telah menghasilkan beberapa produk unggulan berupa 

pedoman yang bermanfaat bagi pengawasan lintas sektoral dan audit kinerja 
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serta indeks akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional. 

Selain produk unggulan tersebut, Puslitbangwas juga telah menghasilkan 

produk untuk pengembangan knowledge management dan implementasi e-

learning bagi peningkatan kompetensi auditor. 

D. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Puslitbangwas BPKP serta personil yang menduduki 

jabatan per 31 Desember 2015 adalah sebagaimana disajikan pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Puslitbangwas BPKP didukung oleh 

pegawai sebanyak  43 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1  

berikut:  

Tabel 1.1 

Daftar Pegawai Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 
 

Jabatan Jumlah (orang) % 

Pejabat Struktural 10 23 

Pejabat Fungsional Auditor 22 51 

Pegawai Fungsional Umum 11 26 

Jumlah 43 100 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja (Lapkin) Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 melaporkan 

pencapaian kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2015. Capaian kinerja tahun 

2015 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 

2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin merupakan 

penjabaran Renstra Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 – 2019. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015 

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah performance gap sebagai masukan 

yang penting  bagi perbaikan  kinerja di masa  datang.  Renja Puslitbangwas 

BPKP Tahun 2015 merupakan jabaran untuk mewujudkan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Indikator yang ditetapkan 

dalam Renja Tahun 2015 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 2015 digambarkan dalam Gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.2 
Sistematika Penyajian LapKin Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

 BAB I 

PENUTUP 

 

RENSTRA  
2015-2019 

TAPKIN 
2015 

 BAB II 

PENDAHULUAN 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 BAB III 

 BAB IV 

 

 

 



  Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2015  
9 

 

 
 
 
 
 
 

Perencanaan Strategis (Renstra) Puslitbangwas BPKP 2015–2019 dilaksanakan 

berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan BPKP Nomor KEP-054/LB/2015 tanggal 4 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, 

Terpercaya, 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 dukungan Puslitbangwas adalah sebagai pusat acuan dan 

rujukan, khususnya bagi pimpinan BPKP dalam pengambilan 

keputusan, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi 

PERENCANAAN KINERJA 
BAB  

II 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan Yang Terpercaya Dalam 
Mendukung  BPKP Berkelas Dunia 
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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 merupakan bagian 

dari fungsi pengawasan Presiden, khususnya di bidang akuntabilitas 

keuangan negara. Selain itu, secara keseluruhan tugas dan fungsi 

APIP merupakan bagian dari sistem pengawasan intern 

pemerintahan secara nasional. 

Bahkan, diharapkan hasil-hasil Puslitbangwas BPKP 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  

Obyek penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP adalah di 

bidang pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah 

pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 

tata kepemerintahan yang baik. 

Pengawasan intern BPKP yang menjadi tugas dan fungsi BPKP 

memiliki cakupan yang luas, meliputi proses governance, manajemen 

risiko, dan pengendalian intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

K/L dan Pemda, serta BUMN/BUMD dan ketatausahaan lainnya. 
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Hal tersebut merupakan bidang bahasan/konsep yang luas 

cakupannya, apalagi dikaitkan dengan tugas dan fungsi 

pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang berbeda satu sama 

lain. 

Selain itu, pembinaan pengawasan intern juga merupakan ranah 

baru bagi BPKP sejak terbitnya PP Nomor 60 tahun 2008, yang 

mengkhususkan pada masalah-masalah makro, nasional, lintas 

sektoral, BUN, dan tugas-tugas khusus dari Presiden. Bidang tugas 

ini sangat luas, sehingga kegiatan pengawasan BPKP difokuskan 

kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat 

banyak, dan perlu dijabarkan dengan jelas. Demikian pula dengan 

tools pengawasannya, seperti audit dan evaluasi, perlu ditetapkan 

metode dan teknik apa yang dapat digunakan secara tepat guna dan 

tepat sasaran untuk melaksanakan tugas tersebut. Demikian pula 

bidang tugas BPKP lainnya terkait dengan pembinaan 

penyelenggaraan SPIP di Indonesia.  

Dalam hal ini peran litbang sangat penting dan strategis dalam 

mendukung tugas-tugas pengawasan BPKP sebagai Auditor 

Presiden, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 

pengawasan. Terkait dengan governance, khususnya lingkup 

akuntabilitas keuangan negara, banyak hal yang perlu dikaji dan 

dikembangkan secara terus-menerus, agar sasaran pengawasan 

BPKP menjadi efektif. Terkait dengan manajemen risiko pada sektor 

publik, banyak konsep-konsep dan teori baru yang perlu 

dikembangkan ke tataran praktis yang sesuai dengan kebutuhan 

pemerintah, sehingga dapat menjadi alat manajemen yang efektif 

untuk mencapai tujuan. Demikian pula dengan penyelenggaraan 

SPIP dan tugas-tugas pembinaan, perlu dikembangkan metode-

metode penyelenggaraan dan pembinaan yang tepat guna dan tepat 

sasaran, sehingga SPIP tidak berbalik menjadi sesuatu yang kontra 

produktif dan memberatkan pimpinan instansi pemerintah. Di sisi 
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lain, bidang sasaran pengawasan BPKP di bidang makro, nasional 

dan lintas sektoral, serta metode pangawasan yang tepat guna dan 

tepat sasaran, menjadi bahan kajian dan pengembangan 

Puslitbangwas BPKP untuk mendukung visi BPKP sebagai Auditor 

Berkelas Dunia. 

3) Terpercaya 

Puslitbangwas BPKP sebagai “Pusat Litbang Terpercaya”, 

mengandung arti bahwa hasil kerja Puslitbangwas harus dapat 

diandalkan, berkualitas, dan bermanfaat bagi kepentingan 

stakeholders. Kepercayaan tersebut akan timbul jika Puslitbangwas 

didukung oleh staf dan peneliti yang kompeten, yang senantiasa 

melaksanakan kegiatan berdasarkan kaidah-kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis dan menjaga standar mutu. Kepercayaan 

juga timbul karena 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. 

Puslitbang dapat dipercaya, jika hasil kerja dan produk-produknya 

inovatif dan antisipatif. Inovatif yaitu memanfaatkan teori atau ilmu 

pengetahuan yang telah ada untuk meningkatkan fungsi, manfaat, 

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

teknik, atau proses. Antisipatif mengandung arti sikap dan perilaku 

yang bersifat tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa 

yang akan datang, yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsinya. 

Puslitbangwas harus antisipatif terhadap perubahan yang terjadi, 

baik di internal organisasi maupun perubahan eksternal, misalnya 

apa yang dapat disumbangkan oleh auditor internal dan dapat 

memberikan nilai tambah untuk menghadapi krisis global. Semua 

harus dapat diantisipasi, agar kepercayaan dapat diraih. 
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Keyakinan dan kepercayaan atas hasil kerja dan produk-produknya, 

akan menjadikan Puslitbangwas BPKP sebagai pusat acuan dan 

rujukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, baik 

oleh intern BPKP, APIP, pihak manajemen pemerintahan baik pusat 

maupun daerah serta lingkup pengawasan secara nasional. 

Selain itu, pada tahun 2013 Puslitbangwas telah mendapatkan 

sertifikat ISO 9001: 2008 dalam hal manajemen mutu atas business 

process kegiatan penelitian Puslitbangwas. hal ini menjadi pendorong 

semangat untuk terus menjaga mutu hasil-hasil litbang ke depan. 

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 pula 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 

business process kegiatan 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 Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) atau the 

Institute of Internal Auditors (IIA). Peningkatan kompetensi pegawai 

juga ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan tentang 

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  

BPKP  menuntut  penerapan pendekatan  evaluasi  (riset  sosial)  
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untuk  menghasilkan  rekomendasi  perbaikan  atas ketiga hal 

tersebut.  

Dalam meningkatkan aspek kewenangan BPKP melakukan 

pengawasan, Puslitbangwas melakukan penelitian dan 

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 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, Puslitbang 

harus mampu menghasilkan output yang mampu meningkatkan 

daya  ungkit  (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 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: 
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1. Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional. 

2. Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

pengembangan SPIP. 

3. Penelitian dan pengembangan yang mendukung 

peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten. 

Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

 

Untuk melaksanakan peran sebagai auditor internal pemerintah berkelas 

dunia, modal utama yang harus dimiliki oleh BPKP adalah para auditor yang 

menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan  

pengawasan  dan  wajib  memenuhi  persyaratan minimal. Auditor internal 

yang berkualitas adalah auditor yang:  

1. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor 

internal. Kompetensi ini akan lebih dapat diandalkan jika mereka memiliki 

sertifikasi sebagai auditor internal yang berkualitas; 

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

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

mengembangkan dan memelihara program penjaminan kualitas 

pekerjaannya secara terus-menerus serta mengevaluasinya; 

3. Memahami dan menerapkan sepenuhnya kode etik profesi dan aturan 

perilaku auditor internal pemerintah; 

4. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang 

profesi audit intern. 

MISI 1 
Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
dan Pembangunan Nasional 
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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 auditornya – dan kelembagaan, untuk 

meningkatkan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden juga diperlukan 

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 musykil bagi BPKP dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan 

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

serta bersinergi dengan pihak lain. 

Untuk mendukung peningkatan kualitas BPKP yang berkelas dunia, 

Puslitbangwas melakukan pengembangan mengenai standar audit intern 

pemerintah beserta pedoman-pedoman penerapannya yang sesuai dengan 

kebutuhan BPKP maupun APIP lainnya. Selain itu, juga pengembangan 

mengenai aturan perilaku profesi auditor internal pemerintah dan praktik 

penerapannya, serta pengembangan program penjaminan kualitas pekerjaan 

auditor internal. 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan, 

Puslitbangwas melakukan kajian kebijakan dan prosedur-prosedur 

pengawasan intern pemerintah serta pengembangan pedoman-pedoman 

umum pengawasan sesuai dengan kebutuhan para auditor.  

Berkaitan dengan metode kerja dan sistem pengawasan intern, Puslitbangwas 

melakukan kajian dan pengembangan berkaitan dengan metode pengawasan 

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

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

dan dikembangkan lebih khusus berkaitan dengan pengawasan intern 
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terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan-kegiatan yang bersifat 

lintas sektoral yang merupakan prioritas pembangunan pemerintah, serta 

berkaitan dengan penugasan-penugasan khusus dari Presiden yang biasanya 

dituntut cepat dan tepat sasaran. 

 

Untuk menjamin pelaksanaan  seluruh program dan  kegiatan adalah dalam 

rangka  mencapai  tujuan suatu  organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, 

dibutuhkan suatu sistem pengendalian  intern  yang  dapat  memberi  

keyakinan  memadai  bahwa  kegiatan  berjalan efektif  dan  efisien,  diikuti  

dengan  pelaporan  keuangan  yang  handal,  penanganan  aset yang aman  dan 

taat terhadap peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  PP 60  Tahun 

2008,  sistem  yang  dimaksud  adalah  SPIP.  Sesuai  dengan  PP  tersebut,  

BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

Pada  periode  2015  –  2019,  pembinaan  penyelenggaraan  SPIP  diarahkan  

untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat 

program (prioritas) pembangunan  nasional.  Sejalan dengan BPKP  sebagai  

pembina penyelenggaraan  SPIP, diharapkan penelitian Puslitbangwas  

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, bukan sekedar 

pelaksanaan tugas  penyusunan pedoman dan  pelatihan  SPIP, juga menjadi  

pengawal  implementasi  seluruh  elemen  SPIP  di  seluruh kegiatan  utama  

dan  tindakan  manajemen  KLPK.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan 

membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan 

pimpinan dalam  pelaksanaan  kegiatan  utamanya  yang  dituangkan  dalam  

kebijakan  dan  prosedur pelaksanaan kegiatan  (SOP).  Pengkomunikasian  dan  

evaluasi  reguler  terhadap konsistensi  kebijakan  dan  pelaksanaan  kegiatan  

sesuai  SOP  diharapkan  menyadarkan personel  dan  pimpinan  akan  

pencapaian  tujuan  pemerintahan  dan  pembangunan,  yang pada akhirnya 

akan meningkatkan  kematangan implementasi  SPIP secara keseluruhan di 

KLPK. 

MISI 2 
Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Pengembangan SPIP 
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Misi Puslitbang yang ketiga ini mendukung  pencapaian  misi ketiga BPKP. 

Salah  satu  unsur  penting  SPIP,  yaitu  Lingkungan  Pengendalian, 

mewajibkan  setiap  pimpinan  instansi  pemerintah  untuk  membentuk  dan  

memelihara lingkungan  pengendalian  yang  menimbulkan  perilaku  positif  

dan  kondusif  untuk menerapkan  budaya  pengendalian  di  lingkungan  

organisasinya.  Upaya  pembentukan budaya  kendali  ini  antara  lain  

diselenggarakan  melalui  perwujudan  peran  aparat pengawasan  intern  

pemerintah  (APIP)  yang  efektif.  Untuk  mewujudkan  peran  APIP sebagai  

aparat  pengawasan  intern  diperlukan  kapabilitas  untuk  menjalankan  tugas  

dan fungsinya. 

Penelitian dan pengembangan diarahkan pada peningkatan enam elemen 

kapabilitas  APIP, yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b)  pola 

pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; 

(d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan 

Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan  kerja  lainnya;  dan  

(f)  struktur  tata  kelola  APIP  termasuk  kualitas  independensi. 

Sebagai konsekuensi dari mandat dan peran yang diemban BPKP, 

Puslitbangwas harus mampu menciptakan lingkungan dan kultur peneliti yang 

senang dan tertantang untuk membuat terobosan-terobosan, dengan 

memanfaatkan teori atau ilmu pengetahuan di bidang pengawasan yang terus 

berkembang. Hasilnya adalah produk-produk baru berupa metode-metode 

pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya terkait dengan 

bidang pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pembinaan SPIP, serta 

peningkatan kapabilitas APIP. 

3. Tujuan Strategis 

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 

dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi 

MISI  3 
Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung 

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 
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potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Puslitbangwas BPKP. Tujuan 

Puslitbangwas BPKP sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah: 

a. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang 

mendukung peningkatan 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 peningkatan kapabilitas pengawasan intern yang 

profesioanl dan kompeten. 

4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam 

kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan 

ukuran pencapaian dari tujuan.   

Sasaran Puslitbangwas merupakan bagian integral dari proses 

perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya 

pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk 

memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran 

strategis Puslitbangwas untuk Tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam 

Tabel 2.1  
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Tabel 2.1 
Sasaran Puslitbangwas BPKP 2015 

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 litbang yang mendukung pengembangan 
SPIP (80%) 

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

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

 

5. Indikator Kinerja Utama  

Indikator kinerja utama Puslitbangwas BPKP yang ditetapkan dalam 

Renstra BPKP adalah untuk indikator kinerja dalam ”perspektif manfaat 

bagi stakeholders,”  yaitu berkaitan dengan tujuan strategis pertama, 

kedua, dan ketiga yang merupakan tugas dan fungsi utama 

Puslitbangwas dalam mendukung peran pengawasan BPKP dalam 

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara pembinaan SPIP, dan 

kapabilitas APIP. 

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: 
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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%) 

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 litbang yang mendukung pengembangan 

SPIP (80%) 

2 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP. 

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 peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten. 

Sumber: Renstra Puslitbangwas 2015-2019 

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat 

dihitung sesuai dengan Tabel 2.3 berikut, 

Tabel 2.3  
Perhitungan Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP 

No 

Initial outcome Intermediate Outcome End Outcome 

Indikator  Nilai 

(%) 

Indikator Nilai 

(%) 

Indikator Nilai 

(%) 

A. Pengguna Utama (80%)      

1. Penyampaian laporan 

hasil litbang kepada 

pengguna utama 

26,40 Sosialisasi dan/atau 

ekspose hasil litbang 

(didukung dengan 

surat undangan/ 

permintaan) 

26,40 Penggunaan hasil 

litbang untuk (salah 

satu): 

-Dasar pengambilan 

keputusan 

-Dasar pengambilan 

kebijakan 

-Bahan rapim 

-Bahan diklat 

-Bahan rapat teknis 

27,20 
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No 

Initial outcome Intermediate Outcome End Outcome 

Indikator  Nilai 

(%) 

Indikator Nilai 

(%) 

Indikator Nilai 

(%) 

B. Pengguna Lainnya (20%)      

1. Penyampaian laporan 

hasil litbang 

1,65 Adanya salah satu dari 

indikator berikut: 

1. Sosialisasi hasil 

litbang 

2. Penggunaan hasil 

litbang sebagai 

referensi penulisan 

6,60 Penggunaan hasil 

litbang untuk (salah 

satu): 

-Dasar pengambilan 

keputusan 

-Dasar pengambilan 

kebijakan 

-Bahan pembahasan 

di tingkat rapim 

-Bahan diklat 

-Bahan rapat 

6,80 

2. Penyajian hasil litbang 

dalam seminar dan/atau 

konferensi 

1,65  

3. Sosialisasi hasil litbang 

dalam media cetak/ 

elektronik baik internal 

maupun eksternal BPKP 

1,65  

4.  Penyebaran informasi 

hasil litbang melalui 

buletin dan/atau leaflet 

1,65 

 Total 33,00 Total 33,00 Total 34,00 

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

Sumber: Pedoman Pengukuran Outcome Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP (2008) 

 
Outcome tersebut di atas dibagi atas tiga jenis, sebagaimana disebutkan 

dalam Buku Indikator dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Atas Hasil 

Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangwas, 2008), 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 80% dan pengguna lainnya diberi bobot sebesar 20%. Secara 

individual, komponen outcome diberi bobot sebesar 33%, sehingga bobot 

initial outcome adalah sebesar 33%, bobot kumulatif intermediate outcome 

adalah sebesar 66%, sedangkan bobot kumulatif end outcome adalah 

sebesar 100%. 

6. Program dan Kegiatan 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan, Puslitbangwas BPKP menyusun program dan kegiatan yang 

dilaksanakan selaras dengan program-program BPKP. Program 

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
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yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non 

kementerian (K/L), untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta 

memperoleh alokasi anggaran dan/atau kegiatan masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh K/L.  

Berdasarkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, 

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

teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan 

kepada kelompok masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan 

program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal 

digunakan oleh beberapa organisasi Eselon IA yang bersifat pelayanan 

internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi 

pemerintahan (pelayanan internal). 

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang 

oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: 

Program Teknis 

a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan 

pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

Program Generik 

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya BPKP 

c. Program dukungan sarana dan prasarana.  

Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam “Program dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, yaitu program 

generik yang ada pada BPKP dan bersifat pelayanan internal, yang 

dalam hal ini untuk mendukung pelayanan aparatur BPKP.  

Berdasarkan program, disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan 

bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat 

eselon 2, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
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sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

Kegiatan Puslitbangwas termasuk dalam kegiatan generik bersifat 

dukungan bagi BPKP berupa ”penelitian dan pengembangan 

pengawasan”, yang menghasilkan output berupa ”hasil penelitian dan 

pengembangan”  dan outcome berupa ”termanfaatkannya hasil litbang 

untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan, pembinaan SPIP, dan peningkatan kapabilitas APIP”. 

Kegiatan Puslitbangwas untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dan pembangunan nasional. 

b. Pembinaan dan koordinasi kelitbangan. 

c. Penelitian terkait peningkatan hasil litbang untuk Pengembangan 

SPIP. 

d. Penelitian terkait peningkatan kapabilitas APIP. 

e. Pengembangan sumber daya litbang. 

B. PERJANJIAN KINERJA 2015 

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, terwujudlah 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.  
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Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir 

yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, 

beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen 

dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang 

bersifat outcome. 

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung 

jawab Kepala Puslitbangwas BPKP. Penetapan/perjanjian kinerja tahun 

2015 tercantum dalam lampiran 1. 

Rencana Kinerja (Renja) Puslitbangwas BPKP disusun berdasarkan Renstra  

Puslitbangwas tahun 2015 – 2019  dan Penetapan Kinerja tahun 2015. Secara 

global target di dalam renja tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.4  

Tabel 2.4.  

Target Kinerja Puslitbangwas Tahun 2015 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran 
Target 

Output 

Target 

Outcome 

1. Termanfaatkannya hasil 

litbang untuk 

peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan 

pembangunan nasional 

Persentase pemanfaatan 

hasil litbang untuk 

peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

dan pembangunan 

nasional 

5 laporan 

80% 

2. Termanfaatkannya hasil 

litbang yang 

mendukung 

pengembangan SPIP 

Persentase pemanfaatan 

hasil litbang untuk 

pengembangan SPIP 
2 laporan 

3. Termanfaatkannya hasil 

litbang untuk 

peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern 

pemerintah yang 

profesional dan 

kompeten 

Persentase pemanfaatan 

hasil litbang untuk 

peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern 

pemerintah yang 

profesional dan kompeten 

3 laporan 
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A. Capaian Kinerja Tahun 2015 

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 120% agar tidak terjadi distorsi dalam 

AKUNTABILITAS KINERJA 
BAB 
III 
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menghitung angka capaian kinerja per program dan Puslitbangwas BPKP 

secara keseluruhan. 

Dalam rangka memudahkan penyajian ditetapkan kategorisasi pencapaian 

kinerja ke dalam lima kategori seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Kategorisasi Pencapaian Kinerja 

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 

I Capaian ≥ 100% Memuaskan 

II 85% ≤ Capaian < 100% Sangat baik 

III 70% ≤ Capaian <85% Baik 

IV 55% ≤ Capaian <70% Cukup 

V Capaian < 55% Kurang 

Keberhasilan capaian kinerja diukur dengan dua indikator, yaitu 

keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja utama, dan 

keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran 

(output).  

Dengan pola penghitungan ini, secara keseluruhan realisasi kinerja utama 

Puslitbangwas BPKP pada tahun 2015 sebesar 79,83% dari target sebesar 80% 

dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas BPKP sebesar 99,79% atau 

masuk dalam kategori sangat baik. Realisasi tahun 2015 dibandingkan 

dengan tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 68,91% dan 69,66% 

terjadi kenaikan sebesar 10,92% dan 10,17%. Sedangkan rata-rata capaian 

kinerja tahun 2015 naik masing-masing sebesar 13,65% dan 11,61% 

dibandingkan tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 86,14% dan 

88,18%. 

Capaian atas tiga indikator kinerja utama, yang menunjukkan capaian tujuan 

dan sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.2 berikut 
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Tabel 3.2 
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 

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 69,39 86,74 

Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan yang mendukung pengembangan 

SPIP. 

    

Sasaran 2 Termanfaatkannya hasil penelitian dan 
pengembangan untuk pengembangan SPIP (80%) 

    

2.  Persentase pemanfaatan hasil litbang 
untuk pengembangan SPIP. 
 

Persen 80 96,70 120 

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 73,40 91,75 

 Total capaian Kinerja Utama  80 79,83 99,79 

 

Dalam perhitungan capaian IKU tersebut telah memasukkan pemanfaatan 

oleh pengguna hasil litbang yang mengakses Document Management System 

(DMS) dan website Puslitbangwas BPKP.  

Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode pelaksanaan Renstra BPKP 

2015-2019. Sasaran kinerja outcome tahun 2015 dicapai sebesar 79,83%  dari 

target 80% tersebut dihasilkan dari capaian  sasaran kinerja output tahun 2015 

seperti  terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini. Laporan yang belum 

didistribusikan per 31 Desember 2015 tidak dimasukkan dalam perhitungan 

outcome tersebut. 
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Tabel 3.3 
Capaian Keberhasilan Program/Kegiatan 

Urutan Nama Program/Kegiatan  
Capaian 
outcome 

Capaian 
output 

1. 
Program Pengembangan Utama: 
Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan 

79,83% 

 

 a. Riset dan Pengembangan   15 

 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 

 5 

 Jumlah 79,83%  

Capaian kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2015 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: 
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Tabel 3.4 
Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan 

Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden 

No 
INDIKATOR HASIL PROGRAM Capaian 

Indikator 
Hasil Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Pemanfaatan hasil litbang 
untuk peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan 
pembangunan nasional 

% 80 69,39 86,74 

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 2015 disajikan pada Lampiran2. 

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 96,70 120 

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil 

litbang yang berkaitan dengan “Pengembangan SPIP” sudah optimal. 
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Hal ini menunjukkan bahwa topik/tema hasil litbang yang terkait 

dengan hal tersebut telah sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna.  

Rincian capaian outcome sd. Desember 2015 disajikan pada Lampiran2. 

c. Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kapabilitas 

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 73,40 91,75 

 

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.   
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2. Capaian Kinerja Pendukung Litbang 

Kegiatan pendukung litbang dilaksanakan untuk mendukung 

keberhasilan program dan kegiatan utama litbang. Tujuan pelaksanaan 

kegiatan pendukung ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas 

SDM Puslitbangwas yang profesional dan inovatif. Capaian kinerja  

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  5 166,7% 

2 Persentase pengembangan 
kompetensi SDM 
Puslitbangwas di DN 

Orang 5 5 100% 

3 
Pengadaan: 
a.  alat pengolah data 
b.  Perlengkapan RT 

 
unit 
unit 

 
46 
3 

 
46 
3 

 
100% 
100% 

 
Rincian capaian outcome s.d. Desember 2015 disajikan pada Lampiran 2. 

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 2015 yang dituangkan dalam 

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sepuluh laporan hasil 

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

pembinaan dan koordinasi litbang. Sedangkan yang dituangkan dalam 

Rencana Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2015 adalah: 

 Sepuluh laporan hasil penelitian (LHT) 

 Dua laporan pemanfaatan hasil litbang 

 Satu laporan pembinaan dan koordinasi litbang 

 Laporan kegiatan pendukung litbang. 
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1. Kegiatan Utama Penelitian 

Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP tahun 2015 ditujukan untuk 

mencapai tiga sasaran strategis melalui program yang berisi satu kegiatan 

untuk setiap program. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala Bidang 

Program dan Kerja Sama. Selain lima belas laporan hasil penelitian, 

Puslitbangwas juga mempunyai kewajiban menghasilkan laporan 

kegiatan pemanfaatan hasil litbang dan laporan kegiatan pembinaan dan 

koordinasi litbang.  

Capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 diuraikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional dituangkan dalam 

delapan topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

b. Bahan Pedoman Umum Pengawasan Lintas Sektoral 

c. Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

d. Profil Pembiayaan Pembangunan 

e. Identifikasi Peran Pengawasan APIP dalam Program/Kegiatan 

Kemaritiman 

f. Implementasi Pengawasan Program/Kegiatan yang Bersifat Lintas 

Sektoral di BPKP 

g. Optimalisasi Peran Pengawasan BPKP 

h. Usulan Perka Koordinasi dan Pembinaan Kelitbangan 

i. Penataan Kelembagaan Pembiayaan 

j. Pengembangan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Pembangunan 

Nasional. 

Sasaran 1.1 
Termanfaatkannya Hasil Litbang Untuk                    

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 
Pembangunan Nasional   
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Kesepuluh kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi 

kinerja output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

a. Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

No. Lap. : LP-100/LB/2015, Tanggal 30 Juli 2015 

Tujuan : Mengidentifikasi potensi kelemahan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa yang meliputi kebijakan, 

perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. 

Hasil : 1. Adanya keterlambatan penerbitan kebijakan 

mengenai dana desa dan terjadinya perubahan 

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian 

dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Akibatnya 

pelaksanaan pembangunan di desa yang dibiayai 

dana desa terlambat dilaksanakan. Hal ini berpotensi 

tidak tercapainya tujuan penyaluran dana desa. 

2. Beberapa potensi permasalahan dalam perencanaan 

dan penganggaran pembangunan desa yang dapat 

teridentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota 

dengan RPJM Desa dapat menimbulkan 

disharmoni pembangunan antara pemerintah 

daerah kabupaten/kota dengan desa. Hal ini 

dapat mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan 

yang perlu diambil dalam upaya mencapai 

sasaran, tujuan, dan visi desa maupun 

kabupaten/kota. 

b. Kurangnya keterbukaan dapat mengurangi 

kualitas akuntabilitas perencanaan dan 

penganggaran dana desa. 
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c. Perencanaan pembangunan desa kadangkala 

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

kekhasan daerah. Permasalahan ini berpotensi 

bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi 

desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa serta 

terjadinya penggunaan sumber daya berupa dana 

desa secara tidak ekonomis, efisiensi, dan efektif.  

d. Ketiadaan indikator berikut target pembangunan 

desa dapat mengakibatkan pembangunan desa 

tidak terarah. 

e. Perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang 

banyak dapat menjadikan pembangunan desa 

tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis.  

f. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa 

dalam perencanaan dan penyusunan anggaran 

belum dilakukan baik kepada Badan 

Permusyawaratan Desa maupun kepada 

masyarakat desa.  

g. Keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan 

pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan 

dimulainya pembangunan desa yang bersumber 

dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan 

dana desa dengan ketentuan yang seharusnya. 

b. Bahan Pedoman Umum Pengawasan Lintas Sektoral  

No. Lap. : LP-101/LB/2015 Tanggal 30 Juli 2015 

Tujuan : Pedoman pengawasan lintas sektoral dimaksudkan 

sebagai acuan bagi auditor intern pemerintah dalam 

melaksanakan kegiatan pengawasan terkait dengan 

program yang bersifat lintas sektoral di wilayah kerjanya 

masing-masing, sehingga dapat terjalin sinergi 
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pengawasan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dapat 

menghasilkan rekomendasi strategis yang diperlukan 

dalam rangka mengawal pelaksanaan program nasional 

sehingga dapat mencapai target-target yang telah 

ditetapkan sebagaimana diharapkan. 

Hasil : Pengawasan terhadap program strategis dilakukan setelah 

BPKP membuat suatu grand design pengawasan yang 

melibatkan seluruh APIP dan perlu dibuat kebijakan 

pengawasan lintas sektoral yang dituangkan dalam 

peraturan Kepala BPKP yang antara lain memuat 

mengenai Kedeputian Koordinator, Kedeputian 

Pendukung dan unit pendukung lainnya. 

Selain itu perlu adanya suatu koordinasi dan sinergi yang 

terjalin, baik di internal BPKP maupun antara BPKP 

dengan APIP K/L/Pemda, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring tindak lanjut. 

Guna mempermudah pelaksanaan terhadap program 

strategis, kedeputian teknis yang menjadi koordinator 

pengawasan perlu membuat pedoman pengawasan 

terhadap program strategis yang bersifat lintas sektoral.  

c. Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

No. Lap. : LP-102/LB/2015 Tanggal 30 Juli 2015 

Tujuan : - Mendapat pemahaman mengenai proses pelaksanaan 

pengelola PNBP; 

- Memetakan titik-titik potensial yang dapat menghambat 

upaya optimalisasi PNBP;  

- Mengidentifikasi pengawasan yang dibutuhkan dalam 

rangka mengendalikan potensi yang dapat menghambat 

optimalisasi PNBP. 
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Hasil : - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Taun 2008 menjelaskan 

fungsi BPKP sebagai pembina APIP dan sebagai 

pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Peran pembina memerlukan pertanggungjawaban yang 

lebih besar dari sekedar pengawasan. Peran pembinaan 

yang diharapkan mampu mencapai tujuan SPIP yaitu 

agar pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah 

berjalan efektif, efisien, pengamanan asset, keandalan 

laporan, dan ketaatan terhadap peraturan.  

- Sesuai dengan amanah tersebut seharusnya kegiatan 

pengawasan atas pengelolaan PNBP bukan lagi pasif 

tetapi proaktif penuh inisiatif dan antisipatif.   

- Berkaitan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 

1997, bahwa BPKP hanya melakukan pemeriksaan jika 

ada permintaan mempunyai makna jika berkenaan 

dengan wajib bayar harus berkoordinasi dengan 

Kementerian Keuangan atau instansi pengelola PNBP. 

Dengan kewenangan berkoordinasi dan bersinergi 

dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

lainnya, BPKP dapat meningkatkan ruang fiskal dengan 

melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola 

PNBP sehingga lebih mengoptimalkan penerimaan 

negara. Pengawasan akan mampu memberi keyakinan 

kepada pemangku kepentingan bahwa proses 

pengelolaan PNBP ‘on the track‘ pada tujuannya.  

- Bentuk pengawasan yang diterapkan dapat berupa 

audit, review, pemantauan, evaluasi, atau bimbingan 

dan konsultasi. Untuk menentukan bentuk pengawasan 

yang cocok atau dibutuhkan maka dibuatkan 

penghubung (bridging). Dalam bridging dipertemukan 

antara karateristik permasalahan dengan karateristik 
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bentuk pengawasan. Karateristik permasalahan yang 

terkait dengan manfaat atau perlunya perbaikan suatu 

prosedur dilakukan dengan bentuk pengawasan yang 

memiliki karateristik telaah yaitu review, pemantauan, 

dan evaluasi. Untuk mendorong pelaksanaan proses 

yang belum berjalan dilakukan dengan bimbingan dan 

konsultasi. 

- Permasalahan yang muncul pada tahap perencanaan 

adalah masih ada muatan dalam peraturan perundang-

undang PNBP yang tidak lagi up to date dan tidak sinkron 

dengan peraturan yang lain; belum disusunnya 

kebijakan lebih lanjut mengenai kegiatan bersama 

telekomunikasi; perhitungan potensi secara keseluruhan 

maupun lokal belum ada sehingga penetapan target 

masih berdasarkan realisasi tahun sebelumnya; proses 

penyusunan peraturan pemerintah membutuhkan 

waktu sangat panjang; ketentuan tarif yang digunakan 

menghitung PNBP sudah tidak mengikuti 

perkembangan dunia usaha.  

- Dalam tahap pengorganisasian permasalahan yang 

berpotensi menghambat adalah kewenangan yang 

dimiliki organisasi pengelola PNBP terbatas.  

- Pada tahap pelaksanaan ada beberapa permasalahan 

yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2015, Kementerian 

Keuangan telah mewajibkan semua pihak yang terkait 

PNBP menggunakan aplikasi Simponi di mana semua 

kegiatan penyetoran PNBP dilakukan secara elektronik, 

tetapi hal itu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.   

- Koordinasi antar instansi belum berjalan lancar dan 

memerlukan adanya kewenangan Menteri Keuangan 

sebagai koordinator hal ini terlihat dengan belum adanya 
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perhitungan potensi PNBP secara nasional. Koordinasi 

yang dilakukan instansi pengelolaan PNBP dilakukan 

oleh sekretariat jenderal, sedangkan di Kementerian 

Keuangan dilakukan oleh Direktorat PNBP di bawah 

Direktorat Jenderal Anggaran. Terdapat pola 

komunikasi yang tidak searah, sehingga menyebabkan 

koordinasi tidak berjalan baik. 

- Secara berkala kementerian/lembaga pengelola PNBP 

menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke 

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Anggaran. Laporan tersebut berupa laporan realisasi 

penerimaan PNBP. 

- Dari sisi pengendalian, kegiatan hanya dilakukan pada 

saat penetapan anggaran mengenai target atau 

mengandalkan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 

instansi pemeriksa.  

- Instansi pemeriksa merupakan salah satu instansi dalam 

struktur organisasi pengelolaan PNBP yang mempunyai 

tugas dan fungsi memeriksa, dalam hal ini adalah BPKP. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kurang optimal 

karena instansi pemeriksa baru bertugas apabila 

Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah 

pengelola PNBP meminta pemeriksaan.  

d. Profil Pembiayaan Pembangunan 

No. Lap. : LP-110/LB/2015 Tanggal 14 September 2015 

Tujuan : a. Mengetahui definisi pembiayaan pembangunan versi 

Inpres 9/2015 dan definisi varian pembiayaan 

pembangunan untuk menutup defisit anggaran serta 

pembiayaan pembangunan untuk penyediaan 

pelayanan publik. 

b. Menyusun profil pembiayaan pembangunan. 
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c. Merekomendasikan pengawasan yang perlu 

dilakukan atas pembiayaan pembangunan 

berdasarkan profil yang ada. 

Hasil : Pembiayaan pembangunan dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian penting, yaitu pembiayaan pembangunan dalam 

rangka untuk menutup defisit anggaran dan pembiayaan 

pembangunan untuk penyediaan infrastruktur.  

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam 

RPJMN 2015-2019 masih harus disediakan dana melalui 

mekanisme lain seperti PPP dan sumber non-

konvensional lainnya. Dari perhitungan kebutuhan dana 

menurut Bappenas dan perhitungan kemampaun ril 

pemerintah menurut Kementerian Keuangan, terlihat 

adanya gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang 

cukup besar, yaitu sekitar 72%. Kebutuhan pembiayaan 

infrastruktur tersebut dibebankan kepada swasta untuk 

menyediakannya atau sekitar Rp3.800-3.900 trilyun. 

Kebijakan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur adalah: 

a. Pembangunan infrastruktur melalui Dana APBN. 

b. Penyertaan modal nasional (PMN) pada BUMN. 

c. Refinancing pembiayaan proyek infrastruktur yang 

sudah berjalan. 

d. Direct Lending kepada sektor swasta untuk 

membiayai infrastruktur. 

e. Pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya 

melalui CSR, Public Private Partnership (PPP), 

availibility payment, kawasan ekonomi khusus, dan 

Debt Nature Swap (DNS). 

Pembiayaan pembangunan untuk menutup defisit anggaran 

meliputi pembiayaan utang dan pembiayaan non utang. 
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e. Identifikasi Peran Pengawasan APIP dalam Program/Kegiatan 

Kemaritiman 

No. Lap. : LP-111/LB/2015 Tanggal 15 September 2015 

Tujuan : 1. Mengetahui tentang program kemaritiman, jenis 

program pembangunan, keterlibatan instansi 

pemerintah dalam program pembangunan. 

2. Mengetahui isu pelaksanaan program strategi 

pembangunan kemaritiman. 

3. Mengetahui bagaimana peran APIP dalam mengelola 

dan mengawal program strategis kemaritiman. 

Hasil : Tujuan Pembangunan maritim yang utama adalah 

menegakkan martabat dan kedaulatan negara atas 

wilayah laut dan kekayaan sumber daya di dalamnya, 

serta memperkokoh kesatuan antarwilayah kepulauan 

nusantara. Pembangunan maritim sejatinya hendaknya 

mampu mewujudkan pemerataan pembangunan antar 

pulau, termasuk pulau-pulau diwilayah perbatasan guna 

mengurangi atau bahkan menghapus disparitas 

pembangunan yang menyolok antar pulau. 

Persoalan kemaritiman memiliki dimensi internal dan 

eksternal. Dimensi internal menyangkut pengelolaan 

perairan laut teritorial dan aktivitas di dalamnya untuk 

kepentingan dalam negeri. Sementara itu, dimensi 

eksternal menyangkut pengelolaan yurisdiksi wilayah 

laut negara ang terkait kerjasama bahkan konflik dengan 

negara lain. Masalah kemaritiman juga bersifat terbuka 

dan lintas batas (cross-border), seperti isu lingkungan laut, 

pengelolaan sumber daya hayati laut yang bermigrasi 

sangat jauh, pelayaran komersial, dan aktivitas 

kepelabuhan.  
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Program Pembangunan kemaritiman memiliki dimensi 

yang sangat luas dan kompleks. Begitupula isu-isu yang 

mengemuka terkaitan program pembangunan 

kemaritiman memiliki kompleksitas dan karakteristik 

tertentu. Kompleksitas persoalan membutuhkan solusi 

yang didukung dengan pertimbangan yang multi 

knowledge, pendekatan masalah yang multidispliner, dan 

dukungan data dan informasi yang akurat. 

Begitupun, fungsi pengawasan pembangunan 

kemaritiman dititikberatkan pada pengawasan yang 

bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas 

akuntabilitas kinerja pada tingkat outcome dan impact. 

Begitupun juga  pengawasan yang dilakukan tidak hanya 

bersifat post audit, akan tetapi juga pada hal-hal yang 

bersifat pre audit, mulai dari tahap perencanaan, guna 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses 

pembangunan berjalan dengan baik.  

Bagi BPKP pengawalan program Pembangunan 

Kemaritiman terdapat beberapa hal yang menjadi 

perhatian yaitu: 

1. Memahamin bisnis proses dari suatu program 

2. Mengidentifikasi area-area yang berisiko 

3. Mengcapture isu/persoalan yang mengemuka di 

publik 

4. Merumuskan kebijakan pengawasan strategis yang 

bersifat lintas sektor 

5. Menentukan tematik pengawasan strategis 

6. Merancang skema koordinasi dan sinergi 

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap 

program pembangunan kemaritiman adalah lintas sektor. 
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Dengan demikian, BPKP hendaknya menetapkan juga 

Kedeputian Koordinator lintas sektor untuk program 

kemaritiman dan kelautan tersebut, yang menyusun 

pedoman pengawasan lintas sektor kemaritiman. 

f. Implementasi Pengawasan Program/Kegiatan yang Bersifat Lintas 

Sektoral di BPKP 

No. Lap. : LP-130/LB/2015 Tanggal 29 Desember 2015 

Tujuan : a. Mengetahui implementasi pengawasan lintas 

sektoral.di BPKP termasuk koordinasi dan sinergi 

yang telah terjalin baik internal BPKP maupun dengan 

APIP K/L/P dan SPI BUMN/BUMD. 

b. Mengetahui kendala yang dihadapi BPKP dalam 

mengimplementasikan pengawasan lintas sektoral 

secara efektif. 

c. Mengidentifikasi faktor yang dapat mengoptimalkan 

peran BPKP sebagai auditor presiden dalam 

pelaksanaan pengawasan lintas sektoral. 

Hasil : Kebijakan pengawasan BPKP belum secara tegas memuat 

mengenai koordinasi dan sinergi pengawasan terhadap 

program lintas sektoral di tingkat internal BPKP maupun 

eksternal BPKP. Selain itu belum ditetapkan kedeputian 

koordinator yang berfungsi melakukan koordinasi 

pengawasan. 

Pelaksanaan pengawasan terhadap program lintas 

sektoral belum sepenuhnya memperhatikan manajemen 

pengawasan yang baik sejak perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan tindak lanjut.  

Koordinasi perencanaan pengawasan lintas sektoral 

seyogyanya juga melibatkan unit kerja selain kedeputian, 
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yaitu Biro Perencanaan Pengawasan, Biro Keuangan dan 

Pusinfowas.  

Implementasi pelaksanaan pengawasan lintas sektoral 

masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi internal 

maupun eksternal BPKP. 

Sebagai acuan atau standar dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap program lintas sektoral, kedeputian 

terkait telah membuat pedoman sesuai dengan tema 

program yang akan diawasi, namun dalam 

pelaksanaannya masih bersifat sektoral. 

Optimalisasi/efektifitas pengawasan terhadap program 

lintas sektoral oleh BPKP diantaranya dapat dilakukan 

antara lain dengan membentuk satuan tugas atau tim ad 

hoc, baik di tingkat pusat maupun di perwakilan. Tim ad 

hoc dibentuk sesuai dengan tema program yang akan 

dilakukan pengawasannya dan bertanggung jawab 

kepada Kepala BPKP. Tim ad hoc / Satgas 

pembentukannya berdasarkan peraturan Kepala BPKP 

yang antara lain memuat penanggung jawab satgas, 

struktur dalam satgas, keanggotaan satgas, dan pedoman 

pengawasan yang digunakan. 

g. Optimalisasi Peran Pengawasan BPKP 

No. Lap. : LP-131/LB/2015 Tanggal 29 Desember 2015 

Tujuan : d. Mengetahui apakah tugas dan fungsi yang diberikan 

Pemerintah kepada BPKP telah mampu mendukung 

kebutuhan Presiden. 

e. Mengetahui apakah tugas dan fungsi BPKP telah 

dilaksanakan dan kendala-kendala yang dihadapi 

BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
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f. Memperoleh hal-hal (faktor) yang dapat menguatkan 

dan mengoptimalkan peran BPKP sebagai auditor 

Presiden. 

Hasil : Tugas dan fungsi BPKP menurut PP 60/2008, Perpres 

192/2015, dan Inpres 9/2015 masih sinkron dan relevan 

dengan kebutuhan informasi Presiden.  

Untuk meningkatkan optimalisasi peran pengawasan 

BPKP, perlu diketahui siapa stakeholders utama BPKP, 

kemudian jasa/produk yang dibutuhkan stakeholder 

yang dapat  BPKP berikan. Produk tersebut harus 

berkualitas, yaitu memenuhi kriteria tepat waktu, akurat, 

relevan dan lengkap. BPKP diharapkan menjadi solution 

maker dan pemberi early warning bagi stakeholder.    

Untuk mencapai produk yang berkualitas, diperlukan 

input dan proses yang memiliki standar dan kompetensi 

yang memadai.  Input untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

BPKP senyatanya belum memadai, terutama untuk SDM 

dan dana pengawasan. Kompetensi SDM BPKP  masih 

perlu ditingkatkan, dan  komposisi auditor  juga belum 

seimbang.  Menyikapi keterbatasan sumber daya, 

diperlukan dilakukan strategi yang tepat terutama dalam 

memilih prioritas kegiatan pengawasan yang lebih 

mengedepankan kebutuhan stakeholder utama, yaitu dapat 

memberikan rekomendasi yang strategis. Apabila 

memungkinkan perlu ditambah auditor pada jenjang 

ketua tim dan anggota tim untuk dapat menyeimbangkan 

komposisi peran yang dapat menunjang pengawasan 

yang lebih optimal. Di samping itu, dana pengawasan 

perlu ditingkatkan agar dapat mendukung terlaksananya 

pengawasan secara memadai sehingga dapat 
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menghasilkan rekomendasi strategis, tidak lagi bertumpu 

pada dana mitra. 

Proses pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP menunjukkan 

kurangnya koordinasi internal antara rendal dengan 

Perwakilan. 

Faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan peran 

pengawasan adalah: 

-Koordinasi internal (rendal dan Perwakilan) dan 

perencanaan pengawasan yang jelas. 

-Pedoman pengawasan. 

-Dana dan SDM yang memadai. 

-Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat substansi. 

h. Usulan Perka Koordinasi dan Pembinaan Kelitbangan 

No. Lap. : LP-133/LB/2015 Tanggal 29 Desember 2015 

Tujuan : Untuk mengusulkan Peraturan Kepala BPKP tentang 

Sistem, Prosedur, dan Instrumen Pembinaan dan 

Koordinasi atas Kegiatan Penelitian di Lingkungan BPKP. 

Hasil : a. Peraturan Kepala BPKP tentang Pembinaan dan 

Koordinasi Kegiatan Penelitian di Lingkungan BPKP 

b. Pedoman Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan 

Penelitian di Lingkungan BPKP. 

c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian 

Pengawasan di Lingkungan BPKP. 

i. Penataan Kelembagaan Pembiayaan 

No. Lap. : LP-135/LB/2015 Tanggal 30 Desember 2015 

Tujuan : 1. Memberi gambaran tentang lembaga pembiayaan              

pembangunan yang ideal. 

2. Memberi gambaran peran lembaga pembiayaan 

lainnnya dalam mendukung lembaga pembiayaan 

pembangunan Infrastruktur. 
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3. Memberi gambaran peran BPKP dalam pengawasan 

lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hasil : Diusulkan Lembaga pembiayaan akan berbentuk bank 

pembangunan. Lembaga pembiayaan menyediakan 

barang publik dan barang semi publik. RPJMN 2015-2019 

akan dibentuk tiga lembaga pembiayaan, yaitu 

infrastruktur, industri, dan pertanian. 

Sektor lainnya dapat dipisahkan atau disatukan ke dalam 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). 

Lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi dan dana 

pensiun, belum bisa mendukung sektor infrastruktur 

ataupun pembiayaan pembangunan karena keterbatasan 

regulasi. 

Sesuai Inpres 9/2015, BPKP melakukan audit dan evaluasi 

atas pembiayaan pembangunan nasional/daerah secara 

sinergi dan koordinasi dengan aparat pengawasan 

internal pemerintah lainnya. 

j. Pengembangan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program 

Pembangunan Nasional (AP3N) 

No. Lap. : LP-136/LB/2015 Tanggal 31 Desember 2015 

Tujuan : Menghasilkan instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengukur indeks akuntabilitas pengelolaan program 

pembangunan nasional. Sedangkan manfaat yang 

diharapkan adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan 

terkait dengan capaian sasaran strategis BPKP 2015-2019 

yaitu “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan nasional.” 

Hasil : Kajian ini menghasilkan framework, matrik, dan metode 

pengukuran Indeks. Framework terdiri dari variabel 

(kebijakan, perencanaan-penganggaran, pelaksanaan-
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penatausahaan, pelaporan-pertanggungjawaban, dan 

pengawasan), dimensi (transparency, liability, controllability, 

responsibility, dan responsiveness), dan indikator. Matrik 

menggambarkan semua variabel dengan setiap variabel 

mengandung lima dimensi, dan setiap dimensi 

mempunyai beberapa indikator. Selain hal tersebut matrik 

juga menggambarkan bobot dari setiap variabel, dimensi, 

dan indikator.  

Pengukuran Indeks AP3N menggunakan pola yang 

menggambarkan pengukuran di kelompok 

penanggungjawab/koordinator program dan di 

kelompok pelaksana program. Kelompok pelaksana 

program (K/L/pemda/BUMN/D) akan mengisi variabel 

pelaksanaan-penatausahaan di kelompok 

penanggungjawab/koordinator. Nilai kelompok 

pelaksana program yang digunakan adalah nilai rata-rata 

dari seluruh pelaksana program.  

Pemberian nilai (skoring) diberikan kepada seluruh 

indikator. Semakin tinggi nilai berarti semakin baik 

pemenuhan unsur dari indikator yang bersangkutan. 

Tingkat capaian diukur dengan menggunakan skala tiga 

yaitu 1, 0,5, dan 0. Secara umum kriteria penilaian adalah 

nilai 1 bila semua standar/kriteria/yang dibutuhkan 

terpenuhi, nilai 0,5 bila terpenuhi sebagian, dan nilai 0 bila 

semua kriteria/standar belum/tidak terpenuhi. Hasil dari 

penilaian (skoring) seluruh indikator akan 

diklasifikasikan (dikonversi) ke dalam lima tingkat 

pengukuran yaitu “sangat baik”, “baik”, “cukup”, 

“kurang baik”,  dan “sangat kurang”. 
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Kesepuluh kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 6.027  OH atau   

98,16% dari rencana sebanyak 6.140 OH, sedangkan dana yang digunakan 

sebesar Rp1.644.859.611,00 atau 95,41% dari anggaran sebesar 

Rp1.724.018.700,00  dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.8 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Potensi Kelemahan Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa 

579 128.325.682 

2.  Bahan Pedoman Umum Pengawasan 
Lintas Sektoral 

508 112.589.717 

3.  Potensi Hambatan dan Pengawasan 
Pengelolaan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 

565 125.222.815 

4.  Profil Pembiayaan Pembangunan 375 83.112.488 

5.  Identifikasi Peran Pengawasan APIP 
dalam Program/Kegiatan 
Kemaritiman 

276 61.170.791 

6.  Implementasi Pengawasan 
Program/Kegiatan yang Bersifat 
Lintas Sektoral di BPKP 

396 87.766.787 

7.  Optimalisasi Peran Pengawasan 
BPKP 

332 73.582.256 

8.  Usulan Perka Koordinasi dan 
Pembinaan Kelitbangan 

140 31.028.662 

9.  Penataan Kelembagaan Pembiayaan 324 129.530.430 

10.  Pengembangan Indeks Akuntabilitas 
Pengelolaan Program Pembangunan 
Nasional (AP3N) 

2.532 812.529.983 

 Jumlah 6.027 1.644.859.611 
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Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP 

dituangkan dalam tiga topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Audit Kinerja: Sebagai Bahan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja 

b. Implementasi Audit Kinerja di BPKP 

c. Kegamangan Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Ketiga kajian tersebut telah selesai dan terbit laporannya, sehingga 

realisasi kinerja output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

a. Audit Kinerja: Sebagai Bahan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja 

No. Lap. : LP-104/LB/2015 Tanggal 30 Juli 2015 

Tujuan : 1. Menjadi acuan instansi APIP dalam pengelolaan 

audit kinerja mulai dari perencanaan audit, 

pelaksanaan, pelaporan, sampai pemantauan tindak 

lanjut rekomendasi audit 

2. Menjadi acuan dalam penyusunan audit kinerja 

Hasil : Audit kinerja adalah “an independent examination of the 

efficiency and effectiveness of government undertakings, 

programs or organizations, with due regard to economy, and 

the aim of leading to improvements.” 

Audit kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

keekonomisan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

tugas pemerintah. 

Tahapan audit kinerja terdiri dari:  

1. Perencanaan strategis audit kinerja 

2. Perencanaan audit kinerja individual 

3. Pelaksanaan audit (field work) 

Sasaran 1.2 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Untuk Pengembangan SPIP 
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4. Pelaporan audit 

5. Pemantauan tindak lanjut 

b. Implementasi Audit Kinerja di BPKP 

No. Lap. : LP-132/LB/2015 Tanggal 29 Desember 2015 

Tujuan : 1. Mengetahui implementasi audit kinerja sektor 

publik yang dilakukan BPKP. 

2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan 

antara implementasi dan teori audit kinerja. 

3. Mengidentifikasi hal yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan implementasi audit kinerja sektor 

publik yang dilakukan BPKP. 

Hasil : Implementasi audit kinerja oleh BPKP mengikuti pola 

yang sudah lama diterapkan. Penugasan berikutnya 

mengikuti pola yang sudah ada dengan beberapa 

penyempurnaan yang diperlukan. 

c. Kegamangan Penyelenggaraan Pemerintahan 

No. Lap. : LP-137/LB/2015 Tanggal 31 Desember 2015 

Tujuan : Mengetahui hubungan antara kegamangan dengan 

intervensi, persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) 

dan pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa, persepsi APH 

terhadap perbedaan pengertian kesalahan administrasi 

dengan pidana, ketidakjelasan kewenangan, kriminalisasi 

kebijakan, kondisi yang memaksa, serta ketidak jelasan 

sistem dan prosedur operasi. 

Hasil : Level kegamangan dapat dibagi menjadi 7 tingkatan dari 

tidak gamang (skor 1) menjadi gamang (skor 7). Intervensi 

paling dominan menjadi sumber kegamangan 

penyelenggara pengadaan barang dan jasa. 
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Variabel Kegamangan 
Akumulasi Kegamangan 

KPA PPK ULP 

Intervensi 7 6 7 

Beda Persepsi 3 3 6 

Beda Pengertian - 7 5 

Kewenangan - 2 - 

Kriminalisasi Kebijakan 4 1 - 

Kondisi Memaksa 6 4 4 

Ketidakpahaman SOP 5 5 3 

Responden (n) 15 38 45 
 

Ketiga kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.509 OH atau 

81,92% dari rencana sebanyak 1.842 OH, sedangkan dana yang digunakan 

sebesar Rp466.879.941,00 atau 80,43% dari anggaran sebesar Rp580.474.700,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2 

 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Audit Kinerja: Sebagai Bahan 
Penyusunan Pedoman Audit Kinerja 

485 107.492.151 

2.  Implementasi Audit Kinerja di BPKP 375 215.547.777 

3.  Kegamangan Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

649 143.840.013 

 Jumlah 1.509 466.879.941 

 (Tabel Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2015 sd. 2019 

lihat lampiran 3) 
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Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 

dituangkan dalam dua topik kegiatan litbang yaitu: 

a. Implementasi Knowledge Management di Puslitbangwas BPKP 

b. Efektivitas Implementasi e-learning bagi Peningkatan Kompetensi 

APIP. 

Kedua kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja 

output mencapai 100%. 

Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: 

a. Implementasi Knowledge Management di Puslitbangwas BPKP 

No. Lap. : LP-103/LB/2015 Tanggal 30 Juli 2015 

Tujuan : 1. Meminimalkan penghalang yang menghambat 

penciptaan, pengumpulan dan pendistribusian 

pengetahuan karena keterbatasan sarana/ 

infrastruktur yang ada. 

2. Menyediakan referensi dan desain yang dapat 

diimplementasikan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi berupa aplikasi web intranet sebagai salah 

satu mekanisme pengelolaan pengetahuan bagi 

seluruh karyawan Puslitbangwas BPKP untuk 

mendukung aliran pengetahuan baik yang bersifat tacit 

maupun explicit di organisasi. 

3. Membantu proses pemasukan/pengumpulan atau 

akuisisi, pendokumentasian (codification), penyaringan 

(refinement) dan pengkategorian serta penyebaran 

(sharing) pengetahuan. 

Sasaran 1.3 

Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Untuk Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten  
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4. Mendorong proses untuk mengumpulkan dan 

mendistribusikan pengetahuan tacit. 

Hasil : 1. Desain knowledge management system telah dibuat sesuai 

dengan kebutuhan pengguna (user requirement) dalam 

rangka meminimalkan penghalang yang menghambat 

penciptaan,  pengumpulan dan pendistribusian 

pengetahuan. 

2. Hasil desain tersebut dapat digunakan oleh 

Puslitbangwas BPKP untuk mengembangkan aplikasi 

berbasis web dalam rangka: 

 mendukung aliran pengetahuan baik yang bersifat 

tacit maupun explicit di organisasi; 

 membantu proses pemasukan/pengumpulan atau 

akuisisi, pendokumentasian (codification), 

penyaringan (refinement) dan pengkategorian serta 

penyebaran (sharing) pengetahuan. 

 mendorong proses untuk mengumpulkan  dan  

mendistribusikan pengetahuan tacit. 

b. Efektivitas Implementasi e-learning bagi Peningkatan Kompetensi APIP 

No. Lap. : LP-120/LB/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 

Tujuan : 1. Mengetahui apakah penyelenggaraan e-learning 

Pusdiklatwas BPKP sudah memenuhi standar. 

2. Mengetahui apakah penyelenggaraan e-learning 

Pusdiklatwas BPKP sudah memenuhi ekspektasi 

peserta. 

Hasil : Efektivitas implementasi e-learning pada Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) 

dapat dilihat dari dua hal, yaitu pemenuhan terhadap 

standar Khan dan ekspektasi peserta. Pemenuhan 

standar delapan dimensi Khan, yaitu kelembagaan, 
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manajemen, teknologi, pedagogis, etika, desain 

antarmuka, dukungan sumber daya, dan evaluasi, 

menurut hasil wawancara dengan penyelenggara 

diklat dan peserta diklat pada umumnya telah 

terpenuhi dengan nilai 77,80%. Sementara itu, enam hal 

yang mempengaruhi ekspektasi peserta, yaitu manfaat 

diklat, metode pembelajaran, kesulitan teknis, materi 

pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan penilaian 

diklat, berdasarkan kuesioner dari peserta diklat e-

learning pada umumnya telah terpenuhi dengan nilai 

77,81%. 

Kedua kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 737 OH atau 60,02% 

dari rencana sebanyak 1.228 OH, sedangkan dana yang digunakan sebesar 

Rp163.343.743,00 atau 58,02% dari anggaran sebesar Rp281.534.600,00 

dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 3.10 

Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.3 

No Judul Kajian OH Rp. 

1.  Implementasi Knowledge 
Management di Puslitbangwas BPKP 

351 77.793.289 

2.  Efektivitas Implementasi E-learning 
bagi Peningkatan Kompetensi APIP 

386 85.550.454 

 Jumlah 737 163.343.743 

 

Secara total dalam tahun 2015 Puslitbangwas BPKP telah menyelesaikan 

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

yang dianggarkan atau mencapai 150% dengan menyerap anggaran 

sebesar Rp2.357.071.101,00 atau 91,15% dari yang dianggarkan sebesar 

Rp2.586.028.000,00. 
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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: 

Seminar hasil Litbang 

Kegiatan seminar dilaksanakan untuk mendukung diseminasi hasil 

litbang kepada pengguna. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan dua kali 

seminar sebagi berikut: 

a) Seminar pertama dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 yang 

terlaksana atas kerja sama Puslitbangwas BPKP dengan berbagai unit 

kerja di lingkungan BPKP Pusat. Tema yang diangkat dalam seminar 

ini adalah "Urgensi Pengawasan Lintas Sektoral dalam Mendukung 

Keberhasilan Program Pembangunan” yang secara substansi 

mengulas peran pengawasan terhadap program Iintas sektoral. 

Seminar ini dihadiri oleh peserta dari unit-unit kerja di Iingkungan 

BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan 

BPKP Provinsi Banten. Hasil penelitian yang diseminarkan terdiri dari 

3 topik, yaitu: 

(1) Profil Pembiayaan Pembangunan 

(2) Pengawasan Lintas Sektoral 

(3) Audit Kinerja. 

b) Seminar kedua diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2015 

dengan tema "Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Optimalisasi 

PNBP dan Pelaksanaan Program Kemaritiman” yang secara substansi 

mengulas pengawasan terhadap PNBP dan program kemaritiman. 

Seminar ini dihadiri oleh peserta dari unit-unit kerja di Iingkungan 

BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan 

BPKP Provinsi Banten. Hasil penelitian yang diseminarkan terdiri dari 

2 topik, yaitu:  

(1) Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan PNBP 
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(2) Peran Pengawasan APIP dalam rangka Mengawal Program 

Kemaritiman 

Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran yang terealisasi sebesar 

Rp77.544.000,00 atau 85,31% dari rencana Rp90.900.000,00. Penggunaan 

SDM 78 OH atau 90,70% dari yang dianggarkan sebesar 86 OH. 

3. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Litbang 

Dalam tahun 2015, Puslitbangwas telah melakukan pembinaan litbang 

pada lima Perwakilan BPKP, yaitu Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pembinaan litbang dilaksanakan dalam 

bentuk sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Hasil Litbang kepada para 

pegawai Perwakilan BPKP yang terdiri dari para pejabat struktural, 

fungsional auditor, dan fungsional lainnya. 

Kegiatan pembinaan litbang tersebut menggunakan anggaran yang 

terealisasi sebesar Rp28.085.000,00 atau 93,42% dari rencana 

Rp30.064.000,00. Penggunaan SDM 15 OH atau 100% dari yang 

dianggarkan sebesar 15 OH. 

4. Kegiatan Pendukung  

Kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP tahun 2015 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 dua 

kegiatan litbang sebagai berikut: 

No Kegiatan Target Realisasi Capaian 

1 Pengembangan kompetensi SDM: 
-LN 
-DN 

 
3 
5 

 
5 
5 

 
166% 
100% 

2 Penyediaan alat: 
-Alat pengolahan data 
-Alat rumah tangga 

 
46 
3 

 
46 
3 

 
100% 
100% 
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5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan,  Sumber Daya Manusia, dan Sarana 

Prasarana 

a. Keuangan 

Pada kegiatan pengelolaan keuangan tahun 2015 didapat informasi 

bahwa DIPA Puslitbangwas tahun 2015 adalah sebesar 

Rp10.722.702.000,00. Dari jumlah tersebut, dilakukan penambahan gaji 

Rp639.140.000,00, sehingga jumlah setelah penghematan dan 

penambahan gaji adalah sebesar Rp11.882.114.000,00. Realisasi belanja 

Puslitbangwas BPKP tahun 2015 sebesar Rp11.322.168.015,00 atau 

95,29% dari anggaran tahun 2015. Rincian realisasi belanja 

dibandingkan dengan anggaran disajikan pada Tabel 3.15 berikut: 

Tabel 3.11 

Realisasi Belanja Tahun 2015 

No Uraian Anggaran Realisasi % Sisa 

1 Belanja Pegawai 7.667.492.000 7.412.618.529 96,68 254.873.471 

2 Belanja Barang 3.747.022.000 3.450.551.271 92,09 296.470.729 

3 Belanja Modal 467.600.000 458.998.215 98,16 8.601.785 

 Jumlah 11.882.114.000 11.322.168.015 95,29 559.945.985 

 

Anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp7.667.492.000  telah  

direalisasikan sebesar Rp7.412.618.529 atau 96,68% dari anggaran. 

Realisasi anggaran tersebut merupakan pembayaran gaji dan 

tunjangan pegawai. 

b. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP per 1 Januari 2015 

adalah sebanyak 45 orang. Jumlah pegawai selama tahun 2015 telah 

mengalami penambahan dan pengurangan sebanyak masing-masing  

3 dan 5 orang sehingga jumlah pegawai per 31 Desember 2015 adalah 
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sebanyak 43 orang. SDM Puslitbangwas BPKP dapat diklasifikasikan 

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

1) Berdasarkan Golongan 

Tabel 3.12 
Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2015 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2015) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2015) 

Golongan IV 18 3 - 21 

Golongan III 25 - 4 21 

Golongan II 2 - 1 1 

Jumlah 45 3 5 43 

Posisi per 31 Desember 2015, dari  segi  golongan/kepangkatan 

adalah 21 orang memiliki pangkat golongan IV, 21 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 2015 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2015) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2015) 

Struktural     

 Eselon II 1 1 1 1 

 Eselon III 3 2 2 3 

 Eselon IV 6 - - 6 

Fungsional Auditor 24 - 2 22 

Fungsional Umum 11 - - 11 

Jumlah 45 3 6 43 

Jumlah pegawai Puslitbangwas BPKP per 31 Desember 2015 

sebanyak 43 orang, yaitu 10 pejabat struktural, 22 pegawai 

fungsional auditor, dan 11 pegawai fungsional umum.  
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Adapun pejabat struktural Puslitbangwas BPKP adalah: 

a) Kepala Puslitbangwas BPKP (eselon 2); 

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

eselon 4, yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian & Keuangan, 

dan Kepala Subbagian Umum;  

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

membawahi dua pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang 

Program dan Kepala Subbidang Kerja Sama;  

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

membawahi dua pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang 

Evaluasi dan Kepala Subbidang Pemanfaatan.  

Dalam tahun 2015 telah terjadi tiga pergantian jabatan, yaitu:  

 eselon III (Kepala Bidang Program dan Kerjasama) 

 eselon III (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi) 

 eselon IV (Kepala Subbidang Pemanfaatan). 

3) Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 3.14 

Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 
 

Uraian 
Posisi Awal 

(1-1-2015) 
Tambah Kurang 

Posisi Akhir 

(31-12-2015) 

S3 1 - 1 0 

S2 19 1 2 18 

S1 14 2 - 16 

D.III 4 - 1 3 

SLTA 7 - 1 6 

Jumlah 45 3 5 43 
 

Berdasarkan  latar  belakang  pendidikan,  komposisi pegawai 

Puslitbangwas per 31 Desember 2015 adalah S2 sebanyak  18 

orang,  S1  sebanyak  16  orang,  D III sebanyak 3 orang, dan SLTA 

sebanyak  6 orang. Khusus peneliti, dari jumlah peneliti sebanyak 
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22 orang, level pendidikan terbanyak adalah S2 yaitu sebanyak 

11 orang, dan level pendidikan S1/DIV sebanyak 11 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 (masing-masing 21 orang) 

sehingga menyulitkan dalam penugasan. Selain itu PFA tidak bisa 

optimal dalam menjalankan peran sesuai jabatan yang 

diembannya. 

 PFA dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 18 orang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil litbang. 

 Jumlah PFA belum mencukupi untuk memenuhi target dalam 

penetapan kinerja. 

c. Prasarana dan Sarana Penunjang  

Berdasarkan data Laporan Kuasa Pengguna Barang tahun 2015, 

prasarana dan  sarana  penunjang  yang  dimiliki  oleh  Puslitbangwas  

BPKP  Per 31 Desember 2015 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. Penjelasan 

tentang Prasarana dan Sarana Penunjang adalah sebagai berikut: 

1) Pengolah Data  

Jumlah  peralatan  pengolah  data  per 31 Desember 2015 disajikan 

pada Tabel 3.19 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 
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Selain itu, terdapat berbagai software yang mendukung pengolahan 

data penelitian. Secara  kuantitatif  peralatan  tersebut  telah  cukup  

memadai  untuk mendukung kegiatan litbang. Dalam prasarana 

dan sarana penunjang tersebut tidak terdapat aset milik 

Puslitbangwas BPKP yang dikuasai oleh pihak III. 

2) Kendaraan Bermotor  

Puslitbangwas BPKP memiliki empat unit kendaraan roda empat, 

yaitu tiga unit mobil merek Toyota dengan rincian 1 unit Kijang 

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

tahun perolehan 2000 dan 1 unit Kijang Super tahun perolehan 

1996, satu unit mobil merek Mitsubishi type GLX tahun perolehan 

1999, dan dua unit sepeda motor merek Honda type Supra X tahun 

perolehan 2007. Kendaraan bermotor tersebut telah dimanfaatkan 

untuk mendukung kegiatan operasional kelitbangan. 

3) Buku Perpustakaan 

Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan 

diperlukan referensi/kepustakaan.  Sampai  dengan  tahun 2015  

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 

4) Realisasi Belanja Modal 

Realisasi belanja modal sebesar Rp458.998.215,00 terdiri atas: 

Tabel 3.16 

Daftar Realisasi Belanja Modal 

No Nama Barang Jumlah Harga 

1 Audio Visual 2 unit 28.963.000 

2 Microphone/Wireless Mic 1 unit 2.344.650 

3 Digital Audio Recorder 3 unit 2.901.600 

4 PC Unit 18 unit 221.275.200 

5 Notebook  3 unit 29.190.900 

6 Laptop 7 unit 93.982.000 
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No Nama Barang Jumlah Harga 

7 Printer 8 unit 15.293.400 

8 Scanner 1 unit 6.799.485 

9 External/Portable Hardisk 2 unit 7.414.000 

10 Mesin Fotocopy 1 unit 19.000.000 

11 Monografi 43 unit 26.533.980 

12 Lemari Besi 1 unit 2.570.000 

13 Mesin Fax 1 unit 2.730.000 

 Jumlah   458.998.215 

 
Adapun realisasi tersebut menyerap dana sebesar 98,16% dari 

anggarannya sebesar Rp467.600.000,00. Pelaksanaan  pengadaan  

barang  di  Puslitbangwas  dilakukan  oleh  Pejabat Pengadaan 

melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 
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A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP 

Sebagai wujud akuntabiltas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

diamanahkan kepada Puslitbangwas BPKP, maka disusun laporan kinerja 

tahun 2015 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 dengan menambahkan tabel sasaran strategis 

dan IKU beserta target, realisasi, dan capaian selama periode renstra sebagai 

lampiran. Dalam laporan kinerja tahun 2015 ini, penetapan kinerja juga 

disajikan sebagai lampiran. 

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, maka 

pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan Puslitbangwas selama tahun 2015 

diarahkan pada tiga sasaran stratejik. Secara keseluruhan realisasi kinerja 

Puslitbangwas BPKP pada tahun 2015 sebesar 79,83% dari target sebesar 

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

99,79% atau masuk dalam kategori sangat baik. 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 86,74% atau 69,39% dari target 

yang ditetapkan sebesar 80%. 

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP. 

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 120% atau 96,70% dari target 

yang ditetapkan sebesar 80%. 

PENUTUP 
BAB 
IV 
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3. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kapabilitas 

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 91,75% atau 73,40% 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: 

1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp11.322.168.015,00 atau 

95,29% dari anggaran sebesar Rp 11.882.114.000,00. 

2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 9.708 orang hari (OH) atau 

91,78% dari rencana sebanyak  10.578  OH. 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Puslitbangwas BPKP akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, 

sehingga keinginan untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan 

pengawasan yang terpercaya sesuai dengan visinya, dapat terwujud. 

Tingkat kepercayaan terhadap Puslitbangwas BPKP akan tercermin dari 

tingkat pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan, yang 

sekaligus menjadi indikator kinerja utama dari Puslitbangwas BPKP. 

Strategi yang telah dan akan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan 

pencapaian kinerja, antara lain adalah:    

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 
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kepada unit kerja tertentu, maupun melalui seminar. Hasil litbang 

juga diangkat dalam kegiatan seminar berskala nasional. Dan 

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

Puslitbangwas BPKP juga dilakukan serta memuat hasil litbang ke 

dalam Document Management System (DMS). 

2. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang berupa masukan untuk 

penyusunan pedoman/peraturan Kepala BPKP/bahan rapat pimpinan 

untuk mengoptimalkan implementasi hasil-hasil litbang. 

3. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan para pengguna. Salah satu cara yang digunakan adalah 

melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meyakinkan 

kesesuaian tugas-tugas penelitian dan pengembangan dengan 

kebutuhan stakeholders-nya. Kesesuaian dengan kebutuhan ini menjadi 

faktor yang menentukan tingkat pemanfaatan, selain dari faktor kualitas. 

Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dikembangkan adalah mulai dari 

penetapan topik litbang, proses pelaksanaannya, sampai dengan 

penyelesaian kegiatan litbang. 

4. Perlu merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja 

SDM Puslitbangwas agar tercapai hasil penelitian dan pengembangan 

yang lebih berkualitas dan lebih optimal. Kurang optimalnya hasil 

penelitian dan pengembangan terutama disebabkan: 

a. beberapa pegawai merasa kurang nyaman di Puslitbangwas karena 

tidak familiar dengan kegiatan penelitian atau tidak sesuai dengan 

tugas-tugas penelitian. 

b. Adanya ketidakseimbangan komposisi jabatan fungsional auditor 

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

menyebabkan beberapa pegawai kurang termotivasi karena peran 

dalam penugasan tidak sesuai dengan jabatannya. 

c. Kurangnya pengalaman maupun diklat-diklat di bidang penelitian 

pada organisasi. 



 

 
Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2015  

67 

 

5. Pembinaan sumber daya manusia.  

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya, 

Puslitbangwas BPKP bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP 

melaksanakan diklat kompetensi peneliti, mendatangkan narasumber 

dari instansi terkait seperti LIPI. Selain itu, Puslitbangwas juga secara 

rutin mengikutsertakan para peneliti pada berbagai seminar dan 

workshop, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar 

negeri.  

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 2014, 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.  



 Lampiran 1 

PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA 

Unit Eselon II : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 

Tahun Anggaran : 2015 

 

 



Lampiran 2 

 

REALISASI OUTCOME PER 31 DESEMBER 2015 

 

 

No Kegiatan Tahun 2015 Capaian 

Target Realisasi Capaian 2014 

A Penelitian terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan nasional 

  86,73% - 

1 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 80% 39,60% 49,50% - 

2 Bahan Pedoman Umum Pengawasan Lintas Sektoral 80% 100% 125% - 

3 Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan PNBP 80% 39,60% 49,50% - 

4 Pengembangan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program 
Pembangunan Nasional (AP3N) 

80% 98,35% 122,94% - 

B Penelitian terkait peningkatan hasil litbang untuk pengembangan 
SPIP 

  120% 78,44% 

5 Audit Kinerja: Sebagai Bahan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja 80% 96,70% 120,88% - 

C Penelitian terkait peningkatan kapabilitas APIP   91,75% - 

6 Implementasi Knowledge Management di Puslitbangwas BPKP 80% 58,55% 73,19% - 

7 Efektivitas Implementasi E-learning bagi Peningkatan Kompetensi 
APIP 

80% 88,25% 110,31% - 

      

 

  



Lampiran 3 

 

TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 

 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Program 

1 Termanfaatkannya hasil litbang untuk 
peningkatan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan nasional 

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

% 80 69,39 86,73  

2 Termanfaatkannya hasil litbang yang 
mendukung pengembangan SPIP 

Persentase pemanfaatan hasil litbang 
untuk pengembangan SPIP 

% 80 96,70 120  

3 Termanfaatkannya hasil litbang untuk 
peningkatan kapabilitas pengawasan 
intern pemerintah yang profesioanl 
dan kompeten 

Persentase peningkatan kapabilitas 
pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten 

% 80 73,40 91,75  

 


