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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 

rahmat-Nya Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan tepat waktu. 

Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusinfowas adalah salah satu unit 

pendukung yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengoordinasikan 

pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan 

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui 

sistem informasi berbasis elektronik.  Penyediaan data dan informasi 

pengawasan tersebut direalisasikan secara bertahap hingga kesenjangan antara 

kebutuhan data dan informasi pengawasan dengan informasi yang tersedia 

dapat berkurang. 

Laporan Kinerja Tahun 2021 berisi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

tahun kedua dari periode 2020-2024 yang disusun dengan mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, serta 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. 

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan 

Program/Kegiatan Pusinfowas tahun 2021 sesuai target kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Pusinfowas BPKP tahun 2021.  Capaian 

kinerja tahun 2021 ini juga yang memberikan penjelasan mengenai faktor 

pendukung pencapaian target dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian 

target tersebut. 

Kinerja Pusinfowas BPKP dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan pencapaian dukungan misi BPKP dalam 

mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional 

dan juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kinerja Pusinfowas 
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dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan BPKP melalui 

diantaranya peningkatan kapasitas Information and Communication 

Technology (ICT) menuju tercapainya visi BPKP sebagai Auditor Internal 

Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan. Hasil capaian kinerja 

Pusinfowas bisa dilihat dari pencapaian output dan outcome, dengan rincian:  

1. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) capaian output sebanyak 2,71 dari target 2,9 atau 

tercapai 93,45%. 

2. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan informasi pengawasan 

capaian output sebanyak 74,01% dari target 74% atau tercapai 100,01%. 

3. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi capaian 

output sebanyak 76,56% dari target 74% atau 103,46%. 

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadikan bahan evaluasi dalam 

rangka meningkatkan Kinerja Pusinfowas di masa datang dan dapat menjadi 

masukan yang bermanfaat dalam pencapaian Visi Misi BPKP.  

Jakarta, 28 Desember 2021  
Kepala Pusinfowas 

 
 
 

 

Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo 
NIP  196808091989031001
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Pusinfowas sebagai unit pendukung di bidang sistem informasi berkewajiban 

menyelenggarakan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan 

Pemerintah/Presiden dan internal BPKP, yang dalam hal ini adalah keputusan 

terkait dengan peran BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah. Untuk itu, 

Pusinfowas harus mampu melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan 

data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis 

elektronik. 

Sasaran program yang akan dicapai adalah melalui peningkatan kualitas Tata 

Kelola Pengawasan dimana indikator kinerja program yang ditetapkan berupa 

indeks kesehatan BPKP.  Pencapaian ini ditandai dengan peningkatan kualitas 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan 

kualitas layanan Pusinfowas berupa layanan informasi pengawasan serta layanan 

teknologi informasi. 

Faktor pendorong capaian IKU tersebut berasal dari komitmen pimpinan BPKP 

serta dukungan dari seluruh Direktur/Kepala Perwakilan dan Kasubdit/Korwas. 

Tidak ketinggalan dukungan seluruh user terkait dan adanya forum diskusi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi juga merupakan faktor yang ikut 

mendorong pencapaian IKU. 

Secara garis besar capaian target kinerja Pusinfowas dari target 3 IKK terdapat 1 

IKK yang tidak mencapai target yaitu IKK Indeks SPBE dimana capaiannya 

hanya 93,45% yang berarti dibawah 100% dan 2 IKK memenuhi target karena 

capaiannya telah melebihi 100%, dengan uraian ringkas disajikan sebagai berikut: 
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Kinerja 

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja                              Target                     Realisasi        % 
Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
1) Indeks SPBE 2,9 Indeks 2,71 Indek

s 
93,45 

Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas 
1) Persentase kepuasan layanan informasi 

pengawasan 74 % 74,01 % 100,01 

2) Persentase kepuasan layanan TI 74 % 76,56 % 103,46 

IKK Indeks SPBE tidak memenuhi target yang diperjanjikan di Perkin Pusinfowas 

2021 disebabkan Penilaian SPBE tahun 2021 menggunakan pedoman penilaian 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 dimana unsur penilaiannya 

bertambah dari 3 domain menjadi 4 domain, dari 7 aspek menjadi 8 aspek, dan dari 

35 indikator penilaian menjadi 47 indikator penilaian. Perubahan indikator 

penilaian yang digunakan lebih banyak dan lebih komprehensif sehingga BPKP 

belum mampu secara sempurna melaksanakan dan dapat menyertakan data 

dukungnya.  Di antara indikator penilaian yang baru adalah terkait Audit TIK 

meliputi kebijakan audit TIK, audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit 

keamanan, dimana kebijakan induk dan petunjuk teknisnya sampai dengan saat ini 

masih dalam penyusunan oleh kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian 

Kominfo, BPPT/BRIN, dan BSSN. 

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah: 

 Telah dilakukannya kolaborasi/integrasi antar aplikasi dan perbaikan yang 

berkelanjutan pada aplikasi-aplikasi yang termasuk dalam Domain Layanan 

SPBE, yaitu meliputi Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Kepegawaian, 

Kearsipan Dinamis, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi, Kinerja Pegawai, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan 

Layanan Publik Sektor 1 yang diwakili oleh Aplikasi SIBIJAK. 

 Penyempurnaan aplikasi penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan sebagai 

pedoman dalam penyusunan sintesis pelaporan berdasarkan kerangka penyajian 

informasi yang ditetapkan oleh pimpinan. 

 Terselenggaranya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Balai 

Sertifikasi Elektronik dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik berdasarkan 

MoU Nomor 3/K/SU/2020 dan PER.77/KBSSN/KH.02.01/05/2020 tentang 
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Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perjanjian Kerja Sama 

Nomor PRJ-517/IP/3/2020 dan Nomor:PERJ.78/BSSN/BS/KH.02.01/05/2020 

mengenai Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di 

Lingkungan BPKP. 

Selain faktor pendukung tersebut di atas, terdapat juga faktor penghambat 

pencapaian kinerja: 

 Belum tersedianya konten informasi yang up-to-date untuk sistem informasi 

eksekutif hasil pengawasan untuk pimpinan. 

 Kebijakan pemotongan anggaran operasional dan pemeliharaan SI/TI. 

Capaian kinerja Pusinfowas BPKP tersebut menyerap anggaran sebesar 

Rp30.326.051.616 atau mencapai 72,99% dari anggaran setelah revisi 11 (sebelas) 

sebesar Rp41.549.021.000 menggunakan sumber daya manusia sebanyak 10.417 

OH.  

Selain prestasi yang telah dicapai dan inovasi yang telah dilakukan Pusinfowas 

BPKP, yang menjadi tantangan ke depan bagi Pusinfowas antara lain sebagai 

berikut: 

 Penyelesaian pedoman pengelolaan data SIMA (SOP SIMA) Renlakpor 

 Score SPBE belum mencapai kategori “sangat baik”  

 Belum tersedianya aplikasi mobile platform (Android/IOS) untuk 

mengakses informasi hasil pengawasan. 

 Keberlanjutan sistem informasi eksekutif hasil pengawasan untuk 

pimpinan. 

 Belum tersedianya aplikasi untuk mendukung Pengawasan Intern Berbasis 

Elektronik (PIBE) 

 Digital Signature (DS) belum dikelola secara mandiri dan belum secara 

keseluruhan terintegrasi ke aplikasi yang membutuhkan tanda tangan dan 

approval. 

 Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Programmer. 

 Keterbatasan kompetensi SDM analitik, penyaji informasi, dan teknologi 

informasi 

 Bahan ikhtisar laporan hasil pengawasan belum sepenuhnya terkelola 
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dengan konten yang strategis untuk disajikan kepada stakeholder utama 

BPKP. 

 Keterbatasan akses data eksternal pendukung pengawasan. 

 Keterbatasan alokasi bandwith per pegawai dan storage virtual machine 

(server) yang hampir penuh. 

 Sebagian besar perangkat berusia lebih dari 8 tahun dan beroperasi 24 jam 

penuh. 

 Aplikasi service desk belum optimal dalam hal fitur notifikasi sebagai reminder 

dan belum adanya versi mobile app. 

 Keterbatasan lisensi perangkat keras dan lunak. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Pusinfowas 

BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada 

tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini menjadi motivator 

untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan 

stakeholders. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang 
 

Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP sesuai dengan 

Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BPKP. Pusinfowas mempunyai tugas pokok melaksanakan dan 

mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas 

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis elektronik. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi:  

1) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan inforrnasi 

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional; 

2) Analisis data dan inforrnasi pengawasan; 

3) Penyusunan rencana dan perumusan tata kelola teknologi informasi 

serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 

4) Pengelolaan operasional dan keamanan teknologi informasi; 

5) Pemeliharaan dan pemantauan penggunaan infrastruktur teknologi 

informasi; 

6) Pembinaan pengelolaan sistem inforrnasi berbasis elektronik; 

7) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

reformasi birokrasi di Pusinfowas; dan 

8) Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan 

umum di lingkungan Pusinfowas. 

B. Aspek Strategis Organisasi 
 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPKP tersebut secara lebih 

efisien dan efektif, Pusinfowas menjalankan fungsi strategis: 

1) Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan 

Informasi Pengawasan; 
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2) Perumusan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengembangan 

Sistem Informasi; 

3) Pengelolaan Operasional, Keamanan dan Pemeliharaan Infrastruktur 

Teknologi Informasi; dan 

4) Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE); 

C. Kegiatan dan Produk Organisasi 

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi 

dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP 

dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan 

indikator kinerja yang terukur.  Kegiatan-kegiatan ini sekaligus 

penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  Program BPKP tersebut terdiri dari: 

 Program pengawasan pembangunan (Program 06); 

 Program dukungan manajemen (Program 01). 

Program 01 bersifat generik antar K/L, yaitu Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP.  Program ini 

ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis.  Baik 

program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan 

(Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh 

unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang 

bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur 

dan/atau administrasi pemerintahan dalam hal ini adalah lingkup 

pelayanan internal BPKP.  Pusinfowas pada tahun 2021 menjalankan 

program adalah berikut: 

● Program Pengawasan Pembangunan. 

● Program Dukungan Manajemen; 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung 

pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang berada pada Program Pengawasan Pembangunan. 
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adalah Sistem Informasi Pemerintahan  Penyelenggaraan sistem 

dukungan pengambilan keputusan pemerintah maupun internal 

BPKP yang dilakukan oleh Pusinfowas untuk mendukung 

pelaksanaan tugas BPKP, telah dirancang dalam Enterprise 

Architecture (EA BPKP).  EA tersebut menjadi dasar penyusunan 

rencana kinerja Pusinfowas tiap tahunnya yang menyangkut seluruh 

komponen sistem informasi, yaitu infrastruktur, SDM, 

data/informasi, dan prosedur/kebijakan. 

2. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen 

a. Layanan Umum 

b. Layanan Perkantoran. 

c. Layanan Sarana Internal. 

Fokus kegiatan Pusinfowas tahun 2021 adalah meningkatkan kualitas 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 

meningkatkan kualitas layanan Pusinfowas. 

D. Struktur Organisasi 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Pusinfowas 

mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari tiga 

bidang/koordinator, tujuh subbidang/subkoordinator, dan satu 

subbagian. Masing-masing struktur tersebut mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Bidang/Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan 

Subbidang Pengumpulan dan Evaluasi Data dan Penyajian Hasil 

Pengawasan mempunyai tugas Bidang Pengelolaan Data dan 

Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi pengawasan 

atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan 

pembangunan nasional. 
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2. Bidang/Koordinasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi dengan subbidang Tata Kelola 

Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Informasi 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan, dan 

perumusan tata kelola teknologi informasi, serta pengembangan dan 

pemeliharaan sistem informasi. 

3. Bidang/Koordinasi Operasional dan Keamanan Teknologi 

Informasi mempunyai tugas dengan subbidang Dukungan 

Pengguna, Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan Keamanan 

Teknologi lnformasi yang melaksanakan pengelolaan operasional 

dan keamanan teknologi informasi, dan melaksanakan pemeliharaan 

dan pemantauan penggunaan infrastruktur teknologi informasi. 

4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan 

koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 

dan reformasi birokrasi serta perencanaan dan pelaporan rencana 

kerja. 

Selama tahun 2021 terdapat pergantian kepemimpinan Pusinfowas berdasarkan 

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 

KEP-226/K/SU/2021 tanggal 8 April 2021 dari Bapak Rudy M.Harahap 

menjadi Bapak Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo. 

E. Sistematika Laporan 

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusinfowas Tahun 2021 

menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi antara lain tugas pokok dan fungsi, 

struktur organisasi, aspek strategis, produk dan jasa yang 

dihasilkan. 

Bab II Perencanaan Kinerja berisi target kinerja pada rencana strategis  

2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2021. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja, kinerja lainnya dan 

Akuntabilitas keuangan. 

Bab IV Penutup 

8



Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2021
 

 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Rencana strategis Pusinfowas Tahun 2020-2024 dirumuskan dalam suatu 

dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai 

sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Renstra tersebut telah berpedoman pada Renstra BPKP 

2020-2024. Berikut akan diuraikan rencana strategis dan kontrak kinerja 

Pusinfowas tahun 2021. 

A. Rencana Strategis 2020-2024 
 

Visi dan Misi Pusinfowas mengacu sepenuhnya kepada visi dan misi 

BPKP yang tertuang dalam Rencana Stratejik BPKP tahun 2020-2024. 

 
1. Pernyataan Visi BPKP 

 

 
 

2. Pernyataan Misi BPKP 
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3. Tujuan 
 

T 

 
4. Indikator Kinerja Program 

 
Indikator Kinerja Program BPKP yang akan dijadikan acuan oleh 

Pusinfowas tahun 2020-2024 adalah “Indeks Kesehatan BPKP“. 

Indikator ini diukur dengan satuan hasil berupa indeks yang telah 

ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024. 

 
5. Program dan Kegiatan 

 

Di dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024, Program dan Sasaran 

Program dijabarkan ke dalam Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. 
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Merujuk pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab Pusinfowas adalah Pembinaan dan Koordinasi 

Layanan Informasi dan Teknologi Informasi Pengawasan. Terdapat 2 

sasaran atas kegiatan tersebut berupa: 

a. Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); dan 

b. Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas. 
 

6. Target Kinerja Tahun 2020-2024 
 

Sesuai Rencana Strategis 2020-2024, target kinerja Pusinfowas untuk 

untuk tahun 2001 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.1 
Target Kinerja Pusinfowas 2020-2024 

Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

                                 Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

Program B: 06 Pengawasan Pembangunan 
Kegiatan: Pembinaan dan Koordinasi 
Layanan Informasi dan Teknologi 
Pengawasan 

     

 Sasaran Kegiatan 
Meningkatnya 
kualitas penerapan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
(SPBE) 

2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 

 Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas 
 Layanan Informasi 

Pengawasan 
72% 74% 76% 78% 82% 

 Layanan Teknologi 
Informasi 

72% 74% 76% 78% 82% 

 
 

B. Perjanjian Kinerja 2021 
 

Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dari Kepala BPKP kepada 

Kepala Pusat Informasi Pengawasan tahun 2021, dinyatakan kinerja 

program dan kegiatan yang harus dicapai oleh Pusinfowas sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Pusinfowas Tahun 2021 

Sasaran dan Target 
 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 
Satuan Jumlah 

 
1. 

Meningkatnya kualitas 
penerapan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

 
Indeks 
SPBE 

 
Indeks 

 
2,9 

2. Meningkatnya
 kualita
s layanan Pusinfowas 

1.1 Persentase kepuasan layanan 
informasi pengawasan Persen 74 

  1.2 Persentase kepuasan layanan TI Persen 74 

Anggaran 

                         Kegiatan  Anggaran 
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan Rp. 30.762.035.000,00 
Pelaksanaan Dukungan Manajemen Rp. 10.956.257.000,00 

 Rp. 41.718.292.000,00 



i

 

RUMUS MAXIMIZE
Rumus yang menunjukkan ekspektasi arah Pencapaian
indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang
ditetapkan

 
 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

 

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Pusinfowas Tahun 2021, telah 

dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh 

Bidang/Koordiantor/Sub Koordinator dan Sub Bidang Tata Usaha di 

lingkungan Pusinfowas.  Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan 

realisasi kinerja Pusinfowas beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi 

keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta 

informasi lain yang terkait dengan kinerja Pusinfowas Tahun 2021.  

Pengumpulan data kinerja tersebut diarahkan untuk memperoleh data kinerja 

yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi 

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan 

prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hasil-hasil dari 

pelaksanaan tugas Pusinfowas dalam Tahun 2021, untuk selanjutnya 

dilakukan pembandingan realisasi tersebut dengan target yang diperjanjikan 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2021. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target 

indikator kinerja adalah jenis maximize, seperti pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1. 
Rumus Penghitungan Capaian Kinerja 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, kemudian dilakukan evaluasi capaian 

setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung 

keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja.  Faktor pendukung keberhasilan 

dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan 

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan 

Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2021
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datang. 

Dalam evaluasi kinerja, juga dilakukan pembandingan kinerja yang meliputi 

pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi 

kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain 

yang diperlukan. Selain itu, dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan 

sumber daya, baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini 

direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian target kinerja Pusinfowas 

adalah 100%, dengan uraian ringkas disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 

Kinerja 
Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
1) Indeks SPBE 2,9 Indeks 2,71 Indek

s 
93,45 

Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas 
1) Persentase kepuasan layanan informasi 

pengawasan 74 % 74,01 % 100,01 

2) Persentase kepuasan layanan TI 74 % 76,56 % 103,46 

 

Dari data pada tabel 3.1, secara umum Pusinfowas dapat melaksanakan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya ditandai dengan tercapainya target 

yang telah ditetapkan dan capaian kinerja program yang menjadi tanggung 

jawabnya. Capaian kinerja output Pusinfowas tahun 2021 tercapai kinerja 

100%. 

 
1. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Sasaran kegiatan ini mempunyai indikator kinerja kegiatan berupa Indeks 

SPBE dengan target 2,9. Hasil evaluasi mandiri SPBE tahun 2021 yang telah 

dilakukan menghasilkan skor 2,71 dari skala 5 dengan predikat Baik yang 

berarti tidak memenuhi target, dengan capaian sebesar 

%45,93%100
9,2
71,2

X , dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Hasil Evaluasi Mandiri SPBE tahun 2021 

Domain dan Aspek Penilaian Bobot Nilai 
Indeks SPBE   
Domain 1 – Kebijakan SPBE 13% 2,30 

Aspek 1 – Kebijakan Internal terkait Tata 
Kelola SPBE 

13% 2,30 

Domain 2 - Tata Kelola SPBE 25% 2,70 
Aspek 2 – Perencanaan Strategis 10% 2,50 
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
10% 3,00 

Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE 5% 2,50 
Domain 3 – Manajemen SPBE 16,5% 1,09 

Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE 12% 1,13 
Aspek 6 – Audit TIK 4,5% 1,00 

Domain 4 – Layanan SPBE 45,5% 3,41 
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
27,5% 3,90 

Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik 18% 2,67 

Penilaian Mandiri SPBE tahun 2021 dilaksanakan BPKP sesuai dengan 

surat Menteri PANRB nomor B/230/M.KT.03/2021 tanggal 15 April 2021 

tentang Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi SPBE Tahun 2021 dan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2021 dilakukan dalam 

lima tahapan, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan dan koordinasi dari Kementerian PANRB kepada 
seluruh instansi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi 
SPBE 

Penilaian mandiri oleh asesor internal instansi 
 

Penilaian dokumen oleh asesor eksternal 

Penilaian interviu oleh asesor eksternal sebagai media 
klarifikasi terhadap hasil penilaian dokumen kepada asesor 
internal; dan 
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Kegiatan penilaian mandiri SPBE di BPKP dilakukan Pusinfowas dan 

dikoordinasikan serta dikomunikasikan dengan unit kerja terkait, yaitu: 

Biro MKOT, Biro Keuangan, Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum dan 

Komunikasi, Inspektorat, Puslitbang, Pusdiklat, dan Pusbin JFA. 

Dibandingkan nilai indeks SPBE BPKP tahun 2020 sebesar 3,34, nilai indeks 

SPBE tahun 2021 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Penurunan nilai indeks SPBE ini juga terjadi di hampir seluruh Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama pada indikator-indikator baru 

yang dinilai. 

Pusinfowas tidak berhasil memenuhi target yang diperjanjikan sebesar 2,9 

pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Informasi Pengawasan karena 

Penilaian SPBE tahun 2021 menggunakan pedoman penilaian Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 dimana unsur penilaiannya 

bertambah dari 3 domain menjadi 4 domain, dari 7 aspek menjadi 8 aspek, 

dan dari 35 indikator penilaian menjadi 47 indikator penilaian. Perubahan 

indikator penilaian yang digunakan lebih banyak dan lebih komprehensif 

sehingga BPKP belum mampu secara sempurna melaksanakan dan dapat 

menyertakan data dukungnya. 

Di antara indikator penilaian yang baru adalah terkait Audit TIK meliputi 

kebijakan audit TIK, audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit 

keamanan, dimana kebijakan induk dan petunjuk teknisnya sampai dengan 

saat ini masih dalam penyusunan oleh kementerian/lembaga terkait, yaitu 

Kementerian Kominfo, BPPT/BRIN, dan BSSN. 

Indikator penilaian terkait data masih belum dapat dipenuhi, yaitu terkait 

Penilaian visitasi (opsional) sebagai media klarifikasi dan validasi 
kondisi eksisting/lapangan terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti 
pendukung yang disampaikan oleh asesor internal 
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kebijakan manajemen data, pelaksanaan manajemen data, dan layanan data 

terbuka. 

Pusinfowas telah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Namun usaha tersebut belum mampu mengantisipasi perubahan jumlah 

domain dan aspek yang dinilai pada assessment SPBE. 

Selain usaha-usaha yang telah dilaksanakan tersebut di atas, juga terdapat 

faktor penghambat pencapaian kinerja: 

a) Arsitektur SPBE BPKP dan peta rencana SPBE BPKP masih perlu 

disesuaikan dan belum berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan 

peta rencana SPBE nasional. 

b) Masih terdapat kebijakan TI di lingkungan BPKP yang perlu 

disesuaikan/diremajakan, antara lain:   

(1) Prosedur Baku Metodologi, Dokumentasi dan Pengorganisasian 

SDM Pengembangan Sistem Informasi (KEP-640/IP/2/2004 tanggal 

1 Desember 2004) 

(2) Infrastruktur TI meliputi sistem penghubung layanan, pusat data, 

dan jaringan (KEP-143/K/IP/2003 tanggal 28 Februari 2003 dan 

KEP-182/IP/2/2019 tanggal 7 Oktober 2019) 

(3) Keamanan informasi (KEP-35/K/IP/2005 tanggal 28 Januari 2005), 

maupun 

(4) Pengelolaan aset TI (S-593/D4/IP/2016 tanggal 13 Juni 2016).  

Untuk tahun-tahun berikutnya, telah dirancang Rencana Tindak untuk 

meningkatkan capaian/mempertahankan kinerja dengan upaya: 

Telah dilakukannya kolaborasi/integrasi antar aplikasi dan perbaikan yang berkelanjutan 
pada aplikasi-aplikasi yang termasuk dalam Domain Layanan SPBE, yaitu meliputi 
Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengawasan 
Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Kinerja Pegawai, Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Layanan Publik Sektor 1 yang diwakili oleh 
Aplikasi SIBIJAK. 

Telah diselenggarakannya koordinasi Tim Pengarah SPBE, dan kebijakannya telah 
dievaluasi serta diperbarui melalui SK Tim Transformasi Digital Pengawasan 
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a) Dukungan kolaborasi/integrasi terhadap aplikasi–aplikasi Layanan 

SPBE yaitu: Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan BMN, dan layanan 

publik sektoral, yaitu: GIA Corpu LMS dan SPIP Terintegrasi. 

b) Penyusunan kebijakan terkait penataan dan pengelolaan data serta 

layanan data terbuka dengan berpedoman pada kebijakan keterbukaan 

informasi publik. 

c) Penyusunan arsitektur SPBE BPKP dan peta rencana TI BPKP yang 

merujuk pada arsitektur SPBE nasional dan peta rencana SPBE nasional. 

d) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan audit TIK setelah kebijakan dan 

petunjuk teknisnya disusun oleh kementerian terkait, serta 

e) Peremajaan kebijakan TI lainnya di lingkungan BPKP. 

Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didukung dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp288.784.000,00 (99,49% dari anggaran) dan 

penggunaan SDM sebanyak 579 OH (tidak termasuk OH Subbag Tata 

Usaha sebagai pendukung administratif). 

 
2. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas 

a) Persentase kepuasan layanan informasi pengawasan 
Sasaran kegiatan ini mempunyai indikator kinerja kegiatan berupa 

persentase kepuasan layanan informasi pengawasan dengan target 74% 

yang diukur dengan melakukan survei dengan cara mengedarkan 

kuesioner secara sampling acak kepada para pengguna layanan 

informasi pengawasan di lingkup Kantor Pusat dan unit pengawasan di 

BPKP. Hasil pengukuran kuesioner menghasilkan nilai 74,04% sehingga 

mencapai target seperti yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja, 

dengan perhitungan dengan jenis maximize sebagai berikut 

%05,100%100
74

01.74
X .  Kriteria penilaian jawaban pertanyaan 

kuesioner untuk setiap pertanyaan pada kuesioner adalah:  
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Tabel 3.3 
Kriteria Penilaian Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Informasi 

No. Nilai (CSI) (%) Nilai Keterangan 
1 85-100% 100 Sangat Setuju 
2 66-84% 84 Setuju 
3 51-65% 65 Cukup Setuju 
4 31-50% 50 Kurang Setuju 
5 0-30% 30 Tidak Setuju 

 

Capaian tingkat kepuasan pelanggan layanan informasi diukur dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan tentang kepuasan terhadap 

beberapa indikator sebagai berikut: Kepuasan terhadap kemudahan 

penggunaan Aplikasi SIMA, akurasi informasi pengawasan yang 

disajikan oleh Aplikasi SIMA, kualitas dukungan informasi 

pengawasan, kualitas dukungan informasi pengawasan terhadap 

penyusunan Lapgub dan Lappres, layanan penanganan SIMA, dan 

layanan kebutuhan data hasil pengawasan. 

Upaya yang telah dilakukan oleh Pusinfowas, selama tahun 2021 yang 

mendukung usaha tercapainya target kepuasan layanan informasi 

adalah: 

 

Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja 

atas kepuasan layanan informasi pengawasan: 

1) Peningkatan kompetensi SDM bidang analitik dan penyajian 

informasi melalui diklat/training penggunaan tools analysis. 

2) Melakukan kolaborasi analitik dan penyajian informasi pengawasan 

dengan melibatkan Tim rendal dan MKOT 
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3) Penyempurnaan aplikasi penyusunan ikhtisar laporan hasil 

pengawasan sebagai pedoman dalam penyusunan sintesis 

pelaporan berdasarkan kerangka penyajian informasi yang 

ditetapkan oleh pimpinan. 

4) Melakukan analisis kebutuhan informasi eksekutif hasil 

pengawasan dan pembuatan design dashboard pimpinan. 

Selain terdapat faktor pendukung tercapainya target kinerja tersebut di 

atas, terdapat juga faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu: 

1) Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SIMA dan dashboard 

2) Keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM yang memiliki 

kemampuan analitik, penyaji informasi, dan teknologi informasi 

3) Keterbatasan akses data eksternal pendukung pengawasan 

4) Belum tersedianya konten informasi yang up-to-date untuk sistem 

informasi eksekutif hasil pengawasan untuk pimpinan. 

Untuk tahun–tahun berikutnya, dirancang Rencana Tindak untuk 

meningkatkan capaian/mempertahankan kinerja dengan upaya: 

 

Capaian sasaran kegiatan meningkatnya Kualitas layanan Pusinfowas 

untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase kepuasan layanan 

informasi pengawasan didukung dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp12.632.582,559,00 (74,31% dari anggaran), realisasi tersebut termasuk 

realisasi untuk kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 

Perlengkapan serta Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Operasional dan 
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Pemeliharaan Perkantoran, Layanan Sarana Internal, dan Layanan 

Umum Dukungan Manajemen Pusinfowas sebesar Rp10.497.548.987 

dan penggunaan SDM  sebanyak 961 OH (tidak termasuk OH Subbag 

Tata Usaha sebagai pendukung administratif). 

b) Persentase kepuasan layanan teknologi informasi 
Sasaran kegiatan ini mempunyai indikator kinerja kegiatan berupa 

persentase kepuasan layanan TI dengan target 74%.yang diukur dengan 

melakukan survei dengan cara mengedarkan kuesioner secara sampling 

acak kepada para pengguna layanan teknologi informasi di lingkup 

Kantor Pusat dan unit pengawasan di BPKP. Hasil pengukuran 

kuesioner menghasilkan nilai 76,56% sehingga mencapai target seperti 

yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja, dengan perhitungan dengan 

jenis maximize sebagai berikut %46,103%100
74

56,76
X   

Kriteria penilaian jawaban pertanyaan kuesioner untuk setiap 

pertanyaan pada kuesioner adalah:  

Tabel 3.4 
Kriteria Penilaian Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi 

No.
Nilai 

(CSI) (%)
Nilai Keterangan

1 85-100% 100 Sangat Setuju
2 66-84% 84 Setuju
3 51-65% 65 Cukup Setuju
4 31-50% 50 Kurang Setuju
5 0-30% 30 Tidak Setuju  

 

Upaya yang telah dilakukan oleh Pusinfowas selama tahun 2021 yang 

mendukung tercapainya target kepuasan layanan TI adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan pelayanan TI 

Permintaan layanan SI/TI pada periode Januari sampai dengan 

Desember Tahun 2021 diperoleh total 3910 tiket dengan alur seperti 

pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. 
Hubungan antara katalog layanan TI, tiket  serta SLT yang telah ditetapkan  

 
Penanganan tiket permintaan layanan SI/TI menggunakan service 

level target (SLT) sebagai berikut: 

a. Time to Own (TTO), waktu antara pembuatan tiket dengan tindak 

lanjut pendistribusian tiket 

b. Time to Resolved (TTR), waktu penyelesaian permasalahan. 

Dalam penentuan waktu penyelesaian permasalahan, telah 

ditetapkan Service level agreement layanan SI/TI BPKP selama 48 jam 

untuk semua layanan (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 
SLA layanan SI/TI BPKP 

(sumber: SLA service management Polite) 

 
 

Berikut capaian metrik Time to Own (TTO): 

a. Waktu penyelesaian yang memenuhi Time to Own (TTO) sebesar 92%  

b. Waktu penyelesaian yang tidak memenuhi Time to Own 

(TTO) sebesar 8% 
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Gambar 3.3. 
Capaian TTO berdasarkan  layanan SI/TI  

(sumber: Database helpdesk Polite Januari - Desember  2021) 

 

Berikut capaian metrik Time to Resolved (TTR): 

a. Waktu penyelesaian yang memenuhi Time to Resolved 

(TTR) sebesar 65 %  

b. Waktu penyelesaian yang tidak memenuhi Time to 

Resolved (TTR) sebesar  35 % 

Gambar 3.4 
Capaian Time to Resolved (TTR) berdasarkan  layanan SI/TI  
(sumber: Database helpdesk Polite Januari - Desember  2021) 

 

Dengan capaian SLT tersebut, diperoleh tingkat kepuasan 

layanan SI/TI sebesar 99% sangat memuaskan. Dengan rincian 

layanan tergambar pada  Gambar 3.5.  
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Gambar 3.5 
Tingkat kepuasan layanan yang diberikan 

(sumber: Database helpdesk Polite Januari - Desember  2021) 
 

 
  

2. Pembinaan Jabatan fungsional pranata komputer 

Pembinaan Pranata Komputer Pembinaan pranata komputer 

dilakukan kepada 143 JFPK dengan komposisi 131 pejabat 

fungsional pranata komputer, 4 JFPK Koordinator dan 8 JFPK Sub 

Koordinator  (Gambar 3.7) 

Gambar 3.7 
Komposisi Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPKP per Desember 2021 

 
 

Pembinaan dilakukan dengan menerapkan konsep pembinaan 

kinerja, kompetensi, serta jabatan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembinaan kinerja fungsional pranata komputer terdiri 

atas:   
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● Penilaian 68 DUPAK Semester II 2020 

● Penilaian 9  DUPAK  untuk   kenaikan pangkat per 1 

Oktober 2021  

● Pengelolaan 44 DUPAK yang diajukan pada semester I 

2021.  

● Update aplikasi sparklink disesuaikan dengan peraturan BPS 

No 2 tahun 2021 dalam mendukung pelaksanaan penilaian 

kinerja JFPK semester I 2021. 

b. Kegiatan pembinaan karier dilakukan dengan penyelenggaraan Ujian 

kompetensi untuk kenaikan jabatan JFPK sebanyak 3 kali pada bulan 

Januari, April dan Agustus 2021 dengan total peserta 7 orang. 

c. Kegiatan pembina Kompetensi dilakukan dengan pelaksanaan 

Workshop/Pelatihan SI/TI yang bertujuan mendukung implementasi 

sistem dan teknologi informasi BPKP kepada pengguna. Kegiatan ini 

terlaksana dengan total jumlah peserta 3365 pada periode Januari 

sampai dengan Desember 2021 dengan tema seperti pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 
Penyelenggaraan Workshop /Pelatihan TI selama 2021 

 
 

3. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi 

Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi yang dilakukan 

selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 meliputi 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyediaan Infrastruktur Server 

Seluruh kebutuhan server yang akan dipenuhi adalah yang 

melalui permintaan resmi secara tertulis dengan bersurat kepada 

Kapusinfowas, layanan penyediaan infrastruktur server berupa 

penyediaan baru, perubahan spesifikasi atau kapasitas dan 

penyediaan akses. Saat ini seluruh permintaan yang disetujui 
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akan dipenuhi dengan menggunakan teknologi Virtual Machine 

sedangkan lokasi penempatan dapat berada pada Data Center 

Kantor Pusat maupun pada Remote Data Center Sentul. 

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 telah 

dilakukan penyediaan Infrastruktur Server berjumlah 47 Virtual 

Machine dengan data sebagai berikut: 

Gambar 3.9 
Jumlah virtual Machine yang dibuat setiap bulan selama tahun 2021 

 

b. Penyediaan Infrastruktur Jaringan 

Penyediaan infrastruktur jaringan dalam hal ini adalah 

penyediaan fasilitas akses internet pada seluruh Kantor 

Perwakilan BPKP yang berada pada 33 lokasi, Kantor Pusdiklat 

BPKP 1 lokasi dan Kantor Balai Diklat BPKP 3 lokasi. 

Penyediaan akses internet tersebut bertujuan untuk 

menghubungkan seluruh lokasi tersebut dengan Kantor Pusat 

BPKP dan sekaligus dapat mengakses jaringan internet secara 

langsung. 

Alokasi bandwidth dalam rangka penyediaan akses internet 

pada masing-masing lokasi unit kerja sebagaimana disebutkan 

diatas adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.10 
Alokasi bandwith internet pada setiap Perwakilan BPKP 

 
 

Berikut adalah hasil pemantauan dan monitoring penggunaan 

akses internet pada seluruh lokasi tersebut diatas berdasarkan 

besarnya penggunaan selama periode Januari sampai dengan 

Desember 2021. 

Gambar 3.11 
Penggunaan akses internet pada setiap Perwakilan BPKP 

 

c. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi 

Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi bertujuan untuk 

memastikan bahwa peralatan teknologi informasi utama yang 

digunakan, tetap dapat beroperasional dengan maksimal 

sehingga dapat menjamin ketersediaan layanan teknologi 

informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik kepentingan. 
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Kegiatan pemeliharaan dilakukan bekerjasama dengan rekanan 

pemeliharaan yang terpilih melalui mekanisme lelang umum 

dengan rincian kegiatan berupa pemeliharaan preventif untuk 

mencegah terjadinya kegagalan fungsi dengan melakukan 

monitoring secara berkala, pemeliharaan korektif untuk 

melakukan perbaikan terhadap perangkat yang teridentifikasi 

mengalami kegagalan fungsi dan termasuk melakukan transfer 

knowledge serta pemberian masukan.   

d. Kegiatan Layanan Pelaksanaan Video Conference 

Selain kegiatan pokok pengelolaan infrastruktur teknologi 

informasi, sub koordinator pengelolaan infrastruktur teknologi 

informasi berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan 

kegiatan Video Conference/Virtual Meeting yang dilakukan oleh 

Pimpinan maupun unit kerja lain di Kantor Pusat baik itu 

kegiatan internal maupun kegiatan yang melibatkan pihak 

eksternal. 

Berikut adalah hasil rekapitulasi kegiatan penyelenggaraan 

Video Conference/Virtual Meeting selama periode Januari sampai 

dengan Desember 2021: 

Gambar 3.12 
Pelaksanaan |Video Conference) selama tahun 2021 
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4. Pengelolaan keamanan teknologi informasi 

Pengelolaan keamanan teknologi informasi dilakukan bertujuan 

untuk mengelola, memantau, mengevaluasi penerapan keamanan. 

Upaya lainnya adalah berupa tindakan deteksi pencegahan dari 

serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak 

dikenali dan tidak bertanggung jawab, seperti: Penanganan Insiden, 

monitoring Antivirus dan Firewall. 

a. Penanganan insiden  

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021 yaitu 

menangani: phishing email yang masuk melalui email dinas 

BPKP, berupaya untuk mendapatkan informasi data pribadi 

dengan teknik pengelabuan dengan tujuan motif penipuan 

secara online untuk mendapatkan keuntungan. Upaya 

pencegahannya adalah dengan menerapkan teknis blocking 

pada filter mail server, langkah rencana tindakan adalah 

melakukan edukasi melalui poster security awareness secara 

periodik dan tematik yang memanfaatkan media komunikasi 

mobile phone dengan landing page pada aplikasi MAP Mobile, 

dengan harapan tersampaikan ke semua warga BPKP untuk 

lebih meningkatkan kepedulian keamanan yang berawal dari 

pengguna akhir.  

Penanganan insiden lainnya adalah mengenai adanya aktivitas 

serangan grup APT. Mustang Panda yang merupakan kelompok 

yang diketahui melakukan spionase dan pencurian Informasi 

yang menargetkan negara-negara Asia khususnya di sektor 

pemerintah dan LSM diantaranya adalah sistem dan 

infrastruktur Pemerintah Indonesia yang menjadi target 

serangan. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan 

langkah tanggap insiden dan mitigasi tindak lanjut dengan 

berkoordinasi ke Pusdiklat sebagai unit kerja yang mengelola 

jaringan dan firewall secara mandiri serta melaporkan hasil 

tindak lanjutnya ke BSSN selaku penanggungjawab ID-SIRTI 
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sesuai notifikasi rekomendasi yang dikirimkan ke BPKP. 

b. Monitoring Keamanan TI 

Monitoring Firewall BPKP selama tahun 2021 sebagai berikut: 

Gambar 3.13 
Hasil Monitoring Firewall BPKP Tahun 2021 

 
 

Sedangkan pantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan 

sehingga dapat dianggap sebagai ancaman selama tahun 2021: 

 
Gambar 3.14 

Monitoring aktivitas threat Tahun 2021 

  
 

Berdasarkan tabel dan chart di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 Selama tahun 2021 kinerja cukup Firewall BPKP efektif, 

Threat/Blocked sama; 

 Threat Medium terjadi paling banyak diantara lainnya; 

 Sementara Threat paling sedikit dari pada threat severity High; 

 Hampir semua severity critical, high dan medium di-block oleh firewall; 

 Bloked Threat tidak dilakukan pada severity Informational; dan 

 Sebagian kecil threat dengan severity low di block. 
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Banyak aktifitas internet yang ada di BPKP terdeteksi sebagai 

thread yang dapat beresiko terhadap terjadinya serangan siber. 

Dengan sistem yang dimiliki BPKP saat ini, hal tersebut dapat 

dilakukan blocked untuk menghindari terjadinya hal yang tidak 

diinginkan. Untuk mengurangi terjadinya thread activity, penting 

dilakukan edukasi kepada seluruh pegawai BPKP tentang 

pentingnya keamanan teknologi informasi. 

5. Pembinaan layanan keamanan TI 

Pembinaan operasional dan keamanan teknologi informasi 

dilaksanakan dengan menyiapkan Tools Monitoring Akun TTE & 

Implementasi, pengelolaan certificate secure socket layer(SSL), 

vulnerability assessment/kerentanan aplikasi dan kampanye 

awareness keamanan TI. 

a. Monitoring Akun dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik 

(TTE) 

Desain arsitektur TTE BPKP digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 3.15 

Arsitektur tanda tangan elektronik 

 

Berdasarkan desain arsitektur di atas, dapat diuraikan bahwa 

model kerjasama dalam rangka penerapan TTE adalah dengan 

opsi eSign Gateway Service yang artinya semua aplikasi yang 

mengembangkan fitur TTE harus terintegrasi dan terkoneksi ke 
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gateway service yang berada di server Pusinfowas yang disiapkan 

untuk komunikasi API dengan server BSrE. 

 Registrasi dan Aktivasi akun TTE 

Berdasarkan SK yang terbit, sebanyak 169 pegawai, 

beberapa pegawai yang promosi struktural yang 

didaftarkan akun baru untuk proses aktivasi sertifikat TTE. 

Pengelolaan data akun pemilik sertifikat elektronik TTE 

dapat dimonitor pada https://tte.bpkp.go.id via LAN dan 

WAN dengan user admin. 

 Implementasi TTE 

Berdasarkan pengembangan aplikasi dengan fitur TTE, 

data yang dipantau implementasinya adalah pada aplikasi 

MAP sebanyak 31.147 dokumen, ESign Sibijak sebanyak 

14.295 dokumen dan ST sebanyak 8.497 dokumen, dan 

sebanyak 23.929 dokumen yang di TTE dengan grafik 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3.16 

Grafik pertumbuhan penggunaan TTE pada Aplikasi MAP 
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Gambar 3.17 
Pertumbuhan penggunaan TTE pada Aplikasi ST/SKI 

 
 

Gambar 3.18 
Pertumbuhan penggunaan TTE pada Aplikasi ESign SIBIJAK 

 
  

b. Vulnerability assessment atau penilaian kerentanan  

Merupakan bagian dari upaya meminimalisir celah kerentanan 

yang akan dimanfaatkan penyerang untuk dieksploitasi. 

Penilaian kerentanan mulai dilakukan pada Triwulan III 

dilakukan yaitu terhadap Aplikasi FMIS dengan alamat situs 

https://fmis.bpkp.go.id dengan hasil ada nya 4 kerentanan pada 

level severity rendah, artinya kerentanan tersebut tidak 

berdampak yang cukup signifikan pada aplikasi FMIS. Kondisi 

BPKP tidak memiliki VA tools yang berlisensi, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan secara periodik, vulnerability management  

sebagai bagian dari tindak lanjut yang harus dipantau dengan 

baik belum terpenuhi seutuhnya. 

c. Pengelolaan certificate secure socket layer  

Kegiatan pembinaan ini melalui 2 mekanisme, yaitu dengan 

mengkonfigurasi langsung pada web server application dan 

mekanisme satu portal yaitu penerapan portal load balancer. 
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 Implementasi updating sertifikat SSL Digicert dilakukan 

konfigurasi 2 kali pada bulan Agustus dan Desember 2021 yaitu 

untuk web application: 

Tabel 3.6 
Implementasi sertifikasi SSL pada aset BPKP 

 
 

 Load Balancer (LB) diimplementasikan di BPKP mulai bulan Juli 

2021: 

Tabel 3.7 
Implementasi load balancer pada asset 
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Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja kepuasan layanan 

teknologi informasi 

1. Kontribusi CPNS JFPK pada unit operasional pelayanan TI untuk  

peningkatan utilitas perangkat dan aplikasi pendukung kinerja 

layanan TI. 

2. Sudah terdapat standarisasi pengelolaan layanan TI, berupa SK, SOP, 

serta katalog layanan TI. 

3. Terdapat monitoring aplikasi enabler sadewa untuk mempermudah 

monitoring implementasi sadewa pada tiap unit kerja. 

4. Perbaikan layout ruang kerja untuk antisipasi penambahan pegawai. 

5. Upgrade PC serta penambahan perangkat display pada ruangan 

workshop untuk peningkatan kualitas sosialisasi TI ke pengguna. 

6. Implementasi perangkat Bandwidth Management sejak awal Oktober 

untuk melakukan Pengaturan, Monitoring dan evaluasi penggunaan 

bandwidth internet Kantor Pusat BPKP. 

7. Implementasi Teknologi SD WAN untuk menghubungkan lokasi kantor 

BPKP seluruh indonesia sebagai pengganti teknologi MPLS. 

8. Meningkatnya permintaan Server Virtual untuk mendukung 

implementasi aplikasi unit kerja di lingkungan BPKP serta 

menambahkan fungsi sentralisasi infrastruktur TI. 

9. Terdapat Tools vulnerability assessment berlisensi yang baru dimiliki 

di akhir Desember untuk melakukan penilaian kerentanan web 

application. 

 

Faktor penghambat yang ditemui pada pencapaian kinerja Operasional 

dan Keamanan TI: 

1. Kebijakan pemotongan anggaran operasional dan pemeliharaan 

SI/TI 

2. Jumlah personil yang memiliki kemampuan penyelenggaraan 

operasional layanan dan penanganan insiden siber masih terbatas 
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untuk melaksanakan permintaan layanan TI secara tuntas. 

3. Belum terdapat integrasi service desk BPKP dengan channel media 

sosial serta mobile apps untuk mempercepat penanganan 

permintaan layanan. 

4. Penggunaan fitur notifikasi sebagai reminder pada aplikasi polite 

belum terlaksana secara lancar, baik antara agen dengan service 

desk. kondisi ini akan berdampak secara langsung pada kecepatan 

pelayanan dan penanganan permasalahan TI. 

5. Perubahan regulasi pembinaan JFPK oleh instansi pembina belum 

diimbangi sosialisasi kepada tim penilai maupun JFPK, serta 

diperlukannya pembaharuan aplikasi Sparklink 

6. Fitur dan kemampuan aplikasi owncloud masih terbatas, belum 

memenuhi ekspektasi pengguna untuk kolaborasi pekerjaan yang 

melibatkan berkas spreadsheet. 

7. Fitur aplikasi online survey belum memenuhi ekspektasi pengguna 

untuk merancang use case survey dengan logika percabangan 

pertanyaan. 

8. Belum seluruhnya terimplementasi Digital Signature pada aplikasi 

ST/SKI. Kondisi ini belum bisa memenuhi amanah Perpres Nomor 

95 Tahun 2018 pasal 40 ayat 6. 

9. Masih adanya upaya peretasan SI/TI oleh pihak luar pada email 

dinas, perangkat kerja dan database aplikasi. 

10. Kondisi ketersediaan resources Server Hyper Converged infrastructure 

yang saat ini dimiliki semakin berkurang karena banyaknya 

permintaan server virtual sebagai pendukung implementasi aplikasi 

yang diminta oleh unit kerja. 

 

Rencana tindak lanjut pada tahun-tahun mendatang untuk 

meningkatkan capaian/mempertahankan kinerja Operasional dan 

Keamanan TI adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan koordinasi antara service desk dengan agent dalam 

implementasi fitur notifikasi reminder polite. 

2. Dilakukan survey/benchmark/studi literatur untuk : 

 Peningkatan fitur owncloud, online survey dan polite untuk 

memenuhi ekspektasi pengguna. 

 Peningkatan utilitas ruang workshop sebagai smart collaborative 

working space sekaligus smart class.  

3. Sosialisasi kepada JFPK serta tim penilai terkait perubahan regulasi 

dalam pelaksanaan pembinaan JFPK. 

4. Review dan perbaikan standarisasi pengelolaan pelayanan TI, 

berupa SK,  SOP, serta katalog layanan TI untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna layanan TI. 

5. Penambahan monitoring aplikasi enabler untuk pelaksanaan 

pelayanan TI. 

6. Peningkatan kemampuan SDM TI dengan mengadakan program 

pendidikan dan pelatihan penanganan insiden TI, mengoperasikan, 

merawat perangkat dan aplikasi TI secara tuntas. 

7. Pembelian lisensi tools untuk mendukung operasional layanan TI 

(canva, zoom, dbweaver, data studio, video editor, Vulnerability 

Assessment (VA), SSL, Antivirus, SD WAN dan Sandvine, palo alto) 

8. Penyusunan rencana Pembentukan Cyber Security Incident Response 

Team (CSIRT) berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa pembentukan dan 

penguatan CSIRT BPKP ditargetkan pada TA 2023 bersama 34 K/L 

lainnya. 

9. Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

(SMKI) sebagai salah satu pengungkit penilaian evaluasi penerapan 

SPBE tahun 2021 

10. Melakukan koordinasi dengan BSSN untuk kegiatan Information 
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Technology Security Assessment (ITSA) untuk keamanan web application 

server. 

11. Implementasi SSL pada web application server production yang 

berkelanjutan. 

12. Integrasi Sistem e-Office TTE berdasarkan TND Digital. 

13. Mengikuti program keahlian/sertifikasi SDM 

14. Penambahan SDM yang mempunyai kemampuan Teknologi 

Informasi di bidang pelayanan TI, Infrastruktur dan keamanan TI. 

15. Penganggaran perpanjangan dan pengadaan lisensi subscribe/ 

perpetual. 

16. Penambahan Kapasitas resources server Hyperconverged Infrastruktur 

untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diminta oleh unit kerja. 

17. Peremajaan perangkat infrastruktur jaringan data yang secara 

teknologi sudah tertinggal.  

18. Penambahan jangkauan jaringan internet baik itu menggunakan 

kabel maupun nirkabel pada area ruang kerja. 

Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas layanan Pusinfowas 

untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase kepuasan layanan TI 

didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.443.614.321 (80,51% 

dari anggaran) dan penggunaan SDM sebanyak 8.877 OH (tidak 

termasuk OH Subbag Tata Usaha sebagai pendukung administratif).  

 
B. Kinerja Lainnya 

Pada bulan Desember 2021, Pusinfowas mendapatkan penghargaan sebagai 

instansi dengan kategori TOP Digital 2021 #Level Stars 4 (Sangat Baik) dalam 

ajang TOP Digital Awards Tahun 2021. Hal tersebut didapat setelah BPKP 

terbukti berhasil menerapkan transformasi digital pengawasan nasional secara 

menyeluruh walaupun ditengah Pandemi Covid-19. Kepala BPKP, Dr. 

Muhammad Yusuf Ateh didaulat sebagai TOP Leader on Digital 

Implementation 2021 dalam acara tersebut. Kepala BPKP mengatakan sejak 
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awal BPKP berkomitmen dalam menyelenggarakan transformasi digital secara 

terpadu, yang salah satunya dipicu oleh Pandemi Covid-19. 

 

 

 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Realisasi anggaran Pusat Informasi Pengawasan BPKP tahun 2021 untuk 

melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi Layanan Informasi dan Teknologi 

Informasi Pengawasan sebesar Rp32.364.980.898,00 atau 77,90% (realisasi ini 

belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN) dari anggaran 

Rp41.549.021.000,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 

Rp49.828.264.345,00. terjadi penurunan realisasi sebesar Rp.17.463.283.447,00 

atau sebesar 35,05% 

Dari nilai anggaran sebesar Rp41.549.021.000,00, sebesar Rp10.309.682.000,00 

(24,81%) merupakan anggaran belanja yang didanai dari pinjaman luar negeri 

(loan) ADB STAR Project. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Project. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.6. 
 

Tabel  3.6. 

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 menurut Jenis Belanja 
No

. 
Jenis Belanja Target Realisasi Capaian 

(%) 

1 Belanja Pegawai 9.504.746.000,00 9.265.207.238,00 94,48 
2 Belanja Barang 19.373.079.000,00 16.926.143.928,00 87,37 
3 Belanja Modal 12.671.196.000,00  6.173.629,714,00 48,72 

 JUMLAH 41.549.021.000,00 32.364.980.880,00 77,90 
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Tabel 3.7. 
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 

menurut program/kegiatan 
Program Jenis Belanja Target Realisasi Capaian 

WA Program Dukungan 
Manajemen 

10.786.986.000 10.493.888.987 97,28 

 3676.EAA Layanan 
Perkantoran 

10.786.986.000 10.217.398.416 97,44 

 3676.EAC Layanan Umum 101.040.000 76.525.661 75,74 
 3676.EAD Layanan Saran 

Internal 
200.000.000 199.964.910 99,98 

CH Program Pengawasan 
Pembangunan 

30.762.035.000 21.871.091.893 71,10 

 3672.FAB Penyelenggaraan 
Sistem Infromasi 
Pemerintahan 

30.762.035.000 21.871.091.893 71,10 

 
 

Rincian penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2021 disajikan pada 

lampiran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pusat Informasi Pengawasan sebagai salah satu unit pendukung di bidang sistem 

informasi berkewajiban menyelenggarakan sistem yang memungkinkan proses 

pengelolaan data (data processing) dan penyusunan laporan hasil pengawasan 

(reporting process). Dalam melaksanakan tugasnya, Pusinfowas mengalami berbagai 

kendala dalam penatalaksanaan informasi, terutama informasi hasil pengawasan. 

Hal ini merupakan salah satu upaya BPKP meningkatkan kualitas outputnya yang 

dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebagai unit kerja di lingkungan BPKP yang berperan dalam penyediaan data dan 

informasi pengawasan, serta pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi 

dalam rangka otomatisasi proses bisnis pengawasan serta pembangunan sistem 

informasi yang mendukung keperluan internal BPKP, Pusat Informasi Pengawasan 

diharapkan dapat mendukung pelaksanaan reposisi dan revitalisasi BPKP dengan 

melakukan perubahan paradigma sebagai pengawas internal pemerintah dengan 

menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa assurance dan consulting kepada 

para stakeholder-nya. 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja 2021 ini, diharapkan Pusat Informasi 

Pengawasan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak 

yang terkait mengenai tugas dan fungsi Pusat Informasi Pengawasan. Laporan 

Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi motivator untuk lebih meningkatkan 

kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders sehingga 

kontribusi Pusat Informasi Pengawasan dalam mendukung capaian kinerja serta 

tugas pokok dan fungsi BPKP dapat meningkat. 
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