



1. Penguatan kelembagaan menyesuaikan dengan Peraturan 

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.
2. Melanjutkan reorganisasi 20 (dua puluh) Perwakilan BPKP 

sampai dengan September 2016.
3. Perumusan kebijakan hubungan jabatan struktural dan 

fungsional.
4. Perumusan pola karir dan mutasi.
5. Komposisi dan distribusi yang ideal dengan penataan ulang 

penempatan pegawai.
6. Optimalisasi SDM dukungan sebagai upaya untuk 

menanggulangi kekurangan fungsional umum dan fungsional 
tertentu.

7. Penambahan formasi SDM di fungsi utama (auditor) untuk 
mendukung peran dan fungsi BPKP.

Catatan Rencana Kerja 




Tujuan Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola 

pikir (mind set), budaya kerja (culture set), dan 
perilaku (behavior).

Tujuan





Sasaran








a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan 

berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;

b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk 
mewujudkan outcomes (hasil);

c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen 
kinerja yang didukung dengan penerapan sistem 
berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan 
data kinerja; dan

d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas 
terhadap kinerja di unit kerjanya hingga pada organisasi 
secara keseluruhan.

Birokrasi Berkinerja Tinggi





Birokrasi Berkinerja Tinggi























Quick Win





Kriteria Keberhasilan














 Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk 

membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan 
penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis dan 
Quick Wins;

 Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk 
merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;

 Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan 
masyarakat;

 Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi 
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 
dan

 Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Monitoring (6 bulan sekali)




 Evaluasi adalah kegiatan menilai kemajuan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak 
lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat 
pelaksanaan kegiatan

 Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat untuk melakukan 
quality assurance dan menilai pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan unit 
kerja di lingkungan BPKP, yang dilaksanakan satu tahun 
sekali.

 Laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan RB serta laporan hasil pelaksanaan
penjaminan mutu pelaksanaan RB disampaikan kepada 
Kepala BPKP selaku Penanggung Jawab Tim RB BPKP.

Evaluasi dan Pelaporan



TERIMA KASIH


