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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas)

Tahun 2015-2019 merupakan tindak lanjut dari Renstra Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019. Sebagai

dokumen perencanaan yang disusun setiap lima tahun sekali, Renstra

merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi

pemerintah yang telah ditetapkan. Renstra menjadi acuan dalam proses

manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi : 1) Penyusunan

rencana kinerja (performance plan);2) Penyusunan rencana kerja dan

anggaran (workplan and bude~;3) penyusunan penetapan kinerja

(performance agreemen~;4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan

pengendalian kegiatan; dan 5) Penyusunan laporan kinerja (LKj).

Sebagai unit kerja pendukung, Pusinfowas harus memiliki visi yang

sejalan dengan apa visi BPKP dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Setiap tindakan haruslah diarahkan untuk mencapai visi BPKP. Oleh

karena itu visi BPKP merupakan visi Pusinfowas sebagai berikut:

"Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional"

Dengan kesepakatan visi tersebut di atas, terbentang suatu tantangan

yang perlu dihadapi bersama oleh BPKP. Tantangan tersebut

dijabarkan lebih lanjut agar mendekati kenyataan yang mungkin dapat

dicapai. Untuk itu ditetapkan pernyataan misi sebagai berikut:

Misi Satu Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan

Efektif

Misi Dua : Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif



Misi Tiga : Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten

Tugas kita selanjutnya adalah mewujudkan rencana kinerja yang telah

tertuang dalam rumusan Renstra ini ke dalam tugas pokok dan kinerja

operasional secara terukur, terkoordinasi dan akuntabel dengan

melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Pusat Informasi Pengawasan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, untuk itu kritik dan

saran yang konstruktif kami harapkan guna penyempurnaan di masa

yang akan datang.

Jakarta, Mei 2016

fepala Pusinfowas,

Amdi Veri Darma

IP 19631028 1983 1 001
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 

Tahun 2014 mengenai kewajiban penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian/ Lembaga, BPKP telah menerbitkan 

Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas tersebut melalui 

Peraturan Kepala BPKP nomor 2 Tahun 2015, tanggal 2 April 

2015.  Atas dasar Renstra BPKP tersebut, Pusat Informasi 

Pengawasan (Pusinfowas) sebagai unit mandiri menurunkan 

Renstra BPKP tersebut ke dalam Renstra Pusinfowas tahun 

2015-2019. 

Sebagai unit pendukung BPKP, Pusinfowas menyusun Renstra 

berdasarkan Renstra BPKP sehingga visi dan misi Pusinfowas 

mengadopsi langsung dari visi dan misi BPKP.  Namun dalam 

penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan, Pusinfowas 

juga mendasarkan pada analisis internal maupun eksternal. 

A. Kondisi Umum Pusinfowas 

Salah satu tugas pokok Pusinfowas adalah melakukan 

pengembangan sistem informasi BPKP.  Sistem Informasi 

yang dikembangkan oleh Pusinfowas terkait semua bisnis 

proses di BPKP baik bisnis proses utama maupun supporting.  

Dalam kurun waktu 15 tahun sejak berdirinya Pusinofwas 

tahun 2001 Sampai dengan awal tahun 2015 Pusinfowas 

telah berhasil membangun: 
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� Infrastruktur Wide Area Network (WAN) yang 

memungkinkan komunikasi data dan suara antar kantor 

BPKP yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia dapat 

dilakukan dengan mudah.  

� Sistem Email BPKP 

� Aplikasi SIM-HP 

� Aplikasi IACM yang dikembangkan untuk memudahkan 

APIP dan BPKP sebagai assesor dalam melakukan 

penilaian sendiri tingkat kapabilitas APIP yang target 

tahun 2019 harus dapat mencapai level 3. 

� Aplikasi SISPEDAP 

� Aplikasi SKI/P 

� Aplikasi GDN 

� Aplikasi IACM 

� Aplikasi survey on-line 

� Dashboard 

� Aplikasi yang bersifat crash program 

Dalam kurun waktu 14 tahun, bila dilihat dari daftar tersebut 

belum semua bisnis proses tersentuh teknologi informasi.  

Dari aplikasi tersebut belum dapat dihasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh BPKP terutama untuk mendukung tugas 

dan memberikan informasi kepada Presiden terkait dengan 

amanat dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, 

Inpres no 9 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 192 

Tahun 2014. Selain itu, dari sisi dukungan masih sulit 

mendapatkan informasi kinerja baik organisasi maupun 

pegawai. 

Selain masalah pengembangan sistem informasi, tugas pokok 

Pusinfowas yang lain adalah pengelolaan data dan informasi. 

Selama ini data dan informasi terkait hasil pengawasan masih 
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tersebar di unit-unit pemeriksa dan belum terpusat di 

Pusinfowas.  Hal ini akan menyulitkan bagi Pusinfowas 

sebagai kordinator penyusunan laporan hasil pengawasan 

kepada pihak eksternal.  Dalam rangka memenuhi Instruksi 

Presiden no 9 tahun 2014, BPKP berkewajiban menyusun 

laporan hasil pengawasan berkala dan sewaktu-waktu kepada 

Presiden, sehingga bila tidak menguasai data dan informasi, 

Pusinfowas harus melaksanakan pengumpulan data dari 

unit-unit pengawasan BPKP untuk dapat menyajikan laporan 

hasil pngawasan yang akuntabel kepada Presiden.  

B. Analisis SWOT Pusinfowas 

Untuk melangkah ke depan, Pusinfowas perlu menganalisis 

“Kekuatan” dan “Kelemahan” yang dimiliki, serta melihat 

“Peluang” dan “Tantangan” yang mungkin akan dihadapinya. 

Secara organisasi, analisis ini lebih melihat pada unit-unit 

kerja di BPKP yang selama ini terlibat dalam pengembangan 

sistem informasi, seperti Biro Kepegawaian dan Organisasi, 

Pusbin JFA, Biro Perencanaan Pengawasan, Pusdiklatwas, 

Bagpro. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengawasan BPKP, 

Deputi Bidang Investigasi serta Puslitbangwas. 

1. Kekuatan 

a. Infrastruktur jaringan kuat 

Selama empat tahun terakhir, pembangunan jaringan 

komputer lokal yang menghubungkan gedung-gedung 

yang ada di Kantor Pusat BPKP telah berkembang dari 

148 titik (nodes) menjadi 365 titik. Jaringan komputer 

tersebut memanfaatkan teknologi kabel fiber optik yang 

cukup canggih dan bergaransi selama 20 tahun. Kabel 

tersebut diproduksi oleh Lucent Technology. Dalam 



 

 

4 

 

pembangunan jaringan komputer ini, digunakan switch 

produk Cisco yang diakui kualitasnya dalam teknologi 

jaringan. Selain itu, untuk berhubungan dengan dunia 

maya (internet), jaringan komputer lokal saat ini telah 

menggunakan fasilitas 2 (dua) jalur Wireless Telkom. 

b. SDM yang kompeten 

SDM yang selama ini terlibat dalam pengembangan 

sistem informasi manajemen di BPKP memiliki latar 

belakang pendidikan formal dan informal yang cukup 

memadai. Beberapa dari mereka telah memiliki ijasah S2 

di bidang sistem informasi dari universitas dalam dan 

luar negeri. Beberapa lagi, merupakan lulusan S2 dan D3 

dalam bidang yang terkait dengan system informasi. 

Selain itu, beberapa SDM memiliki sertifikat di bidang 

teknologi informasi dari lembaga-lembaga nasional dan 

internasional.  Latar belakang pendidikan yang dimiliki 

SDM Pusinfowas ini sangat mendukung pelaksanaan 

kegiatan BPKP di bidang teknologi informasi. 

c. Sistem informasi berbasis teknologi informasi (TI) 

Pengembangan yang dilakukan oleh Pusinfowas selama 

ini berorientasi pada membangun sistem bukan sekedar 

aplikasi. Hal ini terlihat dari system aplikasi yang telah 

dibangun oleh Pusinfowas antara lain Sistem Aplikasi 

Hasil Pengawasan, Sistem Aplikasi Kepegawaian, Sistem 

Aplikasi JFA, Sistem Aplikasi Monitoring Penugasan, 

yang tidak hanya membangun aplikasinya saja tapi juga 

alur kegiatan dari data dikumpulkan sampai menjadi 

informasi. Pengembangan ini mendapat dukungan penuh 

dari pengguna. 
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Untuk mendukung kegiatan-kegiatan komunikasi baik 

komunikasi data maupun komunikasi antar individu 

pada komponen kegiatan yang ada di BPKP, telah 

dibangun forum komunikasi seperti forum JFA, PKPS 

BBM, TP4, dan Forum Warga BPKP. 

d. Tersedianya software yang mendukung pengembangan 

TI 

Tersedianya software-software bahasa pemrograman 

yang beragam seperti Clarion, Lotus Notes, Delphi, Power 

Builder merupakan kekuatan yang dimiliki oleh 

Pusinfowas untuk mendukung pengembangan TI. 

Software tersebut memberikan pilihan beragam bagi 

alternatif pengembangan sistem aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

2. Kelemahan 

a. Pendayagunaan SDM belum optimal 

Belum optimalnya pendayagunaan SDM di Pusinfowas 

terlihat dari adanya beberapa SDM pengembang yang 

kapabel dalam penguasaan software tertentu, tetapi 

dalam pelaksanaannya, proses pengembangan sebuah 

sistem aplikasi diambil kebijakan dengan 

menggunakan software lain yang tidak dikuasainya. 

Hal ini berakibat SDM yang bersangkutan tidak dapat 

berperan serta optimal dalam proses pengembangan. 

b. Basisdata yang belum terintegrasi 

Terdapat banyak basisdata di BPKP. Namun, basisdata 

tersebut belum terintegrasi sehingga terjadi tumpang 
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tindih dan ketidakefisienan dalam pengoperasian dan 

pemanfaatannya. 

c. Kurangnya dokumentasi sistem 

Setiap kegiatan agar dapat berjalan lancar dan terarah, 

diperlukan adanya prosedur baku. Belum adanya 

prosedur baku menyebabkan beberapa kegiatan di 

Pusinfowas seperti penanganan keluhan belum 

terlayani dengan baik. 

3. Peluang 

a. Peran Baru BPKP 

Tugas BPKP sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan 

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014  

membutuhkan sistem informasi yang memadai. 

Penugasan baru ini bisa menjadi peluang bagi 

Pusinfowas untuk mengembangkan sistem dan 

menyediakan dan menyajikan informasi sesuai dengan 

dibutuhkan oleh BPKP 

b. Dukungan dana dari luar negeri 

Dukungan dana loan dari ADB merupakan peluang 

bagi Pusinfowas untuk mendorong perkembangan TI 

BPKP lebih optimal lagi. 

c. Kebutuhan informasi dari stakeholders 

Adanya kebutuhan akan informasi dari stakeholders 

merupakan salah satu peluang yang tidak boleh disia-

siakan oleh Pusinfowas. Satu kata kunci dalam hal ini 

adalah “kepercayaan”. Pusinfowas harus dapat 

memberikan informasi yang tepat dan akurat baik di 
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bidang pengawasan maupun bidang-bidang lainnya 

seperti SDM dan Ke-JFA-an. Dengan informasi yang 

tepat dan akurat maka kebutuhan informasi dari unit-

unit kerja BPKP maupun pihak eksternal BPKP dapat 

terpenuhi. 

d. Kebijakan Baru BPKP mengenai Pengelolaan 

basisdata di lingkungan BPKP 

Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-

210/K/2002 tanggal 17 April 2002 tentang Kebijakan 

Sistem dan Teknologi Informasi, Pusinfowas 

merupakan kustodi data di lingkungan BPKP. Yang 

dimaksud kustodi data adalah pihak yang diberi 

wewenang untuk mengelola dan menyimpan data 

untuk menjamin ketersediaan data. Secara ideal, 

seluruh basisdata yang terdapat di lingkungan BPKP 

selain menjadi milik unit kerja yang bersangkutan, 

juga harus disimpan, dikelola serta dipelihara oleh 

Pusinfowas sehingga keamanan basisdata tersebut 

dapat lebih terjamin. 

e. Adanya pemberlakuan UU tentang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI) 

Pemberlakukan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual 

merupakan suatu terobosan yang sangat baik untuk 

mengantisipasi pembajakan software di Indonesia. 

Dalam hal ini Pusinfowas harus menjadi unit kerja 

terdepan yang mengimplementasikan UU tersebut 

dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Pusinfowas 

juga wajib melakukan sosialisasi serta mendorong 

unit-unit kerja di lingkungan BPKP untuk mendukung 

implementasi UU tersebut. 
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f. Adanya pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi 

Publik 

Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik 

merupakan peluang bagi Pusinfowas untuk 

membangun sistem yang memungkinkan informasi 

yang dibutuhkan publik dapat tersedia secara cepat 

dan mudah. 

g. Adanya pemberlakuan UU Informasi Transaksi 

Elektronik (ITE) 

Pemberlakuan UU ITE merupakan peluang bagi 

Pusinfowas untuk membangun sistem transaksi dari  

bisnis proses BPKP secara elektronik.  Penerapan 

transaksi elektronik akan mempermudah user 

memperoleh data secara cepat dan adanya 

penghematan penggunaan kertas dan biaya lainnya. 

h. Tersedianya Tenaga IT secara kontraktual 

Kurangnya SDM TI BPKP dengan keahlian dan 

kemampuan yang dibutuhkan BPKP merupakan 

peluang bagi Pusinfowas untuk merekrut tenaga TI 

dari luar BPKP dengan keahlian sesuai kebutuhan 

BPKP yang diikat secara kontraktual. 

 

4. Tantangan 

Tantangan berkaitan dengan faktor eksternal yang menjadi 

faktor penghambat perkembangan dan usaha pusinfowas 

dalam mencapai tujuannya. 
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a. Dukungan manajemen khususnya berkaitan dengan 

sumberdaya belum optimal 

Sebagai unit kerja yang relatif baru berdiri, Pusinfowas 

belum didukung pendanaan, fasilitas ruangan dan 

infrastruktur yang memadai untuk pengembangan 

hardware, software serta biaya operasional. Ruangan 

server Pusinfowas, yang pada hakekatnya merupakan 

pusat beroperasinya seluruh jaringan komputer lokal 

BPKP Pusat dan Perwakilan, belum ditunjang dengan 

listrik yang stabil, ruangan server yang layak dan 

aman. 

b. Informasi utama yang dibutuhkan BPKP belum 

dapat dirumuskan dengan baik 

Pengembangan sistem informasi didorong dari adanya 

kebutuhan akan informasi oleh pengguna di BPKP 

maupun stakeholder.  Sampai saat ini keubutuhan 

informasi untuk disajikan kepada stakeholder 

terutama presiden masih sulit didapatkan.  Hal ini 

dapat menghambat dalam pengembangan sistem yang 

dilakukan oleh Pusinfowas.  Pengembangan sistem 

hanya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sementara saja. Kebutuhan informasi BPKP juga 

sangat terkait dengan data yang dihasilkan oleh 

instansi lain. Oleh karenanya BPKP harus mendorong, 

perwujudan satu data center instansi pemerintahan. 

c. Gangguan keamanan 

Sistem informasi yang berbasis komputer sangat 

rentan terhadap ancaman dari luar. Kemajuan 

teknologi informasi berjalan bersamaan dengan 

meningkatnya risiko keamanan. Sebuah komputer 
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yang terhubung ke dalam jaringan komputer pada 

akhirnya harus berhadapan dengan risiko tersebut. 

Ancaman keamanan yang selama ini dirasakan cukup 

berbahaya adalah ancaman virus komputer serta 

ancaman penyusup (hacker). Sebuah jaringan 

komputer yang telah dilindungi oleh program antivirus 

serta dibentengi oleh firewall belumlah menjadi 

jaminan bahwa jaringan komputer tersebut tidak akan 

terinfeksi virus / disusupi oleh hacker.  

Untuk itu Pusinfowas harus bekerja keras 

mengantisipasi hal tersebut dengan selalu 

memperbaharui sistem aplikasi keamanan yang 

dimiliki serta pro-aktif melakukan tindakan 

penanggulangan bila terjadi infeksi atau penyusupan 

sistem. 
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BAB II  

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSINFOWAS 

 
Sebagai unit kerja pendukung, Pusinfowas harus memiliki visi, 

misi, dan tujuan yang mendukung visi, misi, dan tujuan 

BPKP. Visi BPKP yang harus dicapai selama kurun waktu lima 

tahun yaitu tahun 2015 sampai 2019 adalah “Auditor Internal 

Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional.” 

 

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP 

mengacu pada definisi Institute of Internal Auditor (IIA) 

tentang internal auditing yaitu “an independent, objective 

assurance and consulting activity designed to add value and 

improve an organization’s operations. It helps an organization 

accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance processes”. 

 

Dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan 

pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan 

pemberi jasa consultancy. Dalam melaksanakan pengawasan 

tersebut, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah 

bertanggung jawab lagsung kepada presiden sebagai pemegang 

kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP 

merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk 

melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan 
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memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu 

sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi 

akuntabilitas 

 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai 

auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek 

organisasi dan aspek produk. 

Dari aspek Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib 

menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan 

penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan 

minimal.  

Dari aspek organisasi Kapabilitas pengelolaan organisasi dan 

profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka 

penilaian Internal Audit Capability Model dengan target 

minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa 

assurance & consulting diarahkan menuju kepada peran 

sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal 

Audit Element).  

2. Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun 

pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta 

meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People 

Management Element).  

3. Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi 

pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan 

stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan 

risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan 

perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik 

pengawasan (Professional Practices Element).  
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4. Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik 

organisasi maupun individu. 

5. Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah 

lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan 

menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan 

manajemen hasil pemeriksaan BPK RI.  

6. Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP 

melakukan pengawasan secara independen dengan 

kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas 

kegiatan lintas sektoral.  

 

Dari aspek produk hasil pengawasan internal BPKP dapat 

berupa informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi 

assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan 

pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh 

program-program prioritas pembangunan telah dijalankan 

sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen 

operasional manajemen risiko dan governance lainnya. 

Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang 

perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan 

proses governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

program pembangunan. 

 

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. 

Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup 

pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran,  

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, 

terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan 

meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan 

kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk 
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merespon permasalahan yang mengemuka pada 

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau 

masyarakat luas.  

 

Dalam rangka mendukung visi tersebut, perlu dukungan dari 

semua unit-unit kerja sesuai dengan perannya masing-

masing.  Setiap peran yang dilakukan oleh unit-unit kerja 

haruslah diarahkan untuk mencapai visi BPKP.   

 

A. Visi Pusinfowas 

Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) sebagai unit yang 

berperan memberikan dukungan penyediaan data/informasi 

pengawasan melalui sistem informasi yang handal, 

mendukung visi BPKP melalui visi Pusinfowas sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata 

kunci, yaitu:  

1. Pusat Informasi Pengawasan  

2. Tepercaya  

3. BPKP Berkelas Dunia 

 

1. Pusat Informasi Pengawasan 

Pusat Informasi Pengawasan merupakan salah satu unit kerja 

pendukung pengawasan, yang sesuai dengan Peraturan 

Kepala nomor 5 tahun 2019, mempunyai tugas melaksanakan 

dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi 

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan 

 

“Pusat Informasi Pengawasan yang Handal 

dalam mendukung BPKP  Berkelas Dunia” 
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negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem 

informasi berbasis elektronik.  Dari pernyataan tugas tersebut, 

terlihat tugas BPKP memang sudah mendukung pencapaian 

visi BPKP.  Tuntutan penyediaan informasi yang handal bagi 

untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.  Informasi 

pengawasan didapat bukan saja berasal dari data/informasi 

internal, tapi juga berasal dari berbagai sumber 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan termasuk 

media sosial.  Penyediaan informasi yang handal dan cepat  

hanya bisa dicapai melalui dukungan sistem dan teknologi 

yang handal juga.   

 

2. Handal 

 

Handal artinya: dapat dipercaya.  Handal mengandung makna 

bahwa seseorang atau sesuatu dapat dipercaya, dijamin 

kemampuannya.  

Pusinfowas yang handal berarti Pusinfowas dapat dipercaya 

dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan BPKP dalam 

melakukan pengelolaan kegiatan pengawasan dan 

memberikan informasi bagi pengambilan keputusan pimpinan 

terkait dengan hasil pengawasan.  Penyediaan data/informasi 

yang handal membutuhkan sistem dan teknologi informasi 

sehingga data/informasi yang diperlukan dapat dikumpulkan, 

diolah, dan disajikan secara cepat dan akurat.  Dengan 

demikian Pusinfowas yang handal juga berarti Pusinfowas 

dapat dipercaya menyediakan sistem dan teknologi informasi 

dalam mendukung kecepatan dan keakuratan data/informasi 

pengawasan.  

Untuk menjadi unit yang dapat dipercaya, Pusinfowas harus 

didukung dengan SDM yang kompeten dalam mengumpulkan, 
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mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang 

dibutuhkan oleh BPKP maupun stakeholder BPKP.  SDM 

Pusinfowas harus dapat mengikuti perkembangan informasi 

baik yang ada di internal maupun eksternal BPKP.  Selain itu, 

SDM Pusinfowas harus juga mampu melihat dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem dan teknologi 

informasi yang ada di dunia untuk dapat dimanfaatkan dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan BPKP. 

3. BPKP Berkelas Dunia 

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai 

auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek 

organisasi dan aspek produk. Pusinfowas yang mendukung 

BPKP berkelas dunia dilakukan dengan penyediaan sistem dan 

teknologi informasi yang mengikuti perkembangan.  

Perkembangan yang sedang terjadi saat ini Revolusi Industri 

4.0 yang mengubah banyak hal melalui teknologi internet. 

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet 

of Things (IoT), big data, cloud computing, dan machine 

learning memungkinkan segala obyek bisa dihubungkan 

menggunakan internet. Perkembangan ini membuka peluang 

bagi BPKP untuk berinovasi di bidang pengawasan dengan 

memanfaatkan TI serta meng-upgrade kompetensi SDM bukan 

saja SDM TI tapi juga auditor agar dapat melakukan 

penyesuaian kompetensi. 
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B. Visi BPKP 

 

 

C. Misi BPKP 

Dengan kesepakatan visi tersebut di atas, terbentang suatu 

tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh BPKP.  

Tantangan tersebut dijabarkan lebih lanjut agar mendekati 

kenyataan yang mungkin dapat dicapai. Untuk itu ditetapkan 

pernyataan misi sebagai berikut: 

MISI SATU: 

Menyelenggarakan pengelolaan data dan 

informasi dan pengembangan sistem 

informasi yang mendukung peningkatan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional 

 

MISI DUA: 

Menyelenggarakan pengelolaan data dan 

informasi dan pengembangan sistem 

informasi yang mendukung peningkatan 

MISI TIGA 

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan 

Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten 

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk 

meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional” 
 

VISI 

 

Pusat Informasi 

 Pengawasan yang 

terpercaya dalam 

mendukung BPKP  

berkelas dunia  
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D. Faktor Penentu Keberhasilan 

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan 

merupakan salah satu upaya penataan kembali renstra. 

Penataan kembali renstra itu sendiri merupakan suatu proses 

yang harus dilalui agar organisasi yang melakukannya mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, 

nasional, dan global sebagaimana telah diuraikan di muka. 

Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi 

untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam 

menjembatani misi dan tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan bersifat unik pada 

organisasi yang berbeda, ini berarti bahwa faktor-faktor 

penentu keberhasilan yang berlaku bagi Pusinfowas sangat 

berkaitan dengan atribut visi dan misi yang melekat pada 

Pusinfowas.  

Misi satu:  

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dan pebangunan nasional guna mendukung 
tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan 
efektif; 

Misi Dua:                                                                
Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 
yang efektif; 

Misi Tiga:   

Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten 
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Faktor-faktor penentu keberhasilan dimaksud mencakup: 

a. Dukungan manajemen Pusinfowas 

Dukungan Manajemen Pusinfowas merupakan faktor 

penentu utama keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa faktor 

tersebut maka perjalanan suatu organisasi terhambat oleh 

perbedaan pendapat dan penafsiran atas pelaksanaan dan 

hasil kerja dari Tim Kerja Pusinfowas. Komitmen dan 

arahan pimpinan ibarat nakhoda dan kompas suatu kapal 

untuk melaju ke arah yang diinginkan. 

b. Dukungan dana yang memadai 

Pendanaan yang memadai jelas merupakan faktor penentu 

lainnya yang sangat penting. Tiada suatu organisasi pun 

dapat berjalan dengan baik apabila tidak mempunyai dana 

penggerak kegiatan organisasi tersebut. 

c. Sumber daya manusia (SDM) yang andal 

Perubahan dari pekerjaan yang dilakukan dengan manual 

menjadi teknologi otomatisasi memerlukan dukungan SDM 

yang andal. SDM dimaksud harus memiliki ketrampilan di 

bidang sistem informasi, pengalaman yang memadai, dan 

integritas yang tinggi sehingga setiap pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan baik. 

d. Infrastruktur TI yang memadai 

Infrastruktur TI yang memadai dan dimiliki Pusinfowas 

merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan 

visi dan misi yang diemban oleh Pusinfowas. Menyediakan 

dan memelihara infrastruktur TI yang memadai 

merupakan bentuk usaha dan wujud komitmen organisasi 

untuk selalu memberikan dukungan agar infrastruktur TI 
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yang dimiliki dapat tetap menjadi modal dalam mencapai 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

e. Teamwork yang baik 

Sebuah organisasi adalah satu unit sosial yang terdiri dari 

manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara 

satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan. 

Dalam organisasi, teamwork yang baik merupakan solusi 

terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Teamwork yang 

solid akan memudahkan manajemen dalam 

mendelegasikan tugas-tugas organisasi. Hal terpenting 

adalah bahwa teamwork yang baik yang dimiliki 

Pusinfowas harus dilihat sebagai suatu kekuatan dan 

sumber daya yang harus dibentuk, dikembangkan dan 

dibina, sama seperti sumber daya lain agar tetap menjadi 

pemicu dan penentu keberhasilan menjalankan visi dan 

misi organisasi. Proses pembentukan, pemeliharaan dan 

pembinaan teamwork dilakukan atas dasar kesadaran 

penuh dari tim sehingga segala sesuatu berjalan secara 

normal sebagai suatu aktivitas sebuah teamwork. 

f. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja 

akan informasi 

Kepercayaan unit kerja dalam memenuhi kebutuhan 

informasi merupakan indikator keberhasilan Pusinfo 

mewujudkan misinya mendukung satuan kerja BPKP agar 

dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, 

efisien dan ekonomis. Kemampuan tersebut terwujud 

dalam bentuk usaha menyediakan tools, mengembangkan 
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sistem dan memelihara database agar unit kerja dapat 

memperoleh informasi yang cepat, tepat dan akurat. 
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BAB III 

TUJUAN SASARAN & KEBIJAKAN STRATEGIS PUSINFOWAS 

 

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi BPKP sebagaimana yang 

diuraikan sebelumnya, Pusinfowas kemudian menjabarkannya 

ke dalam Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Pusinfowas 

BPKP sebagai berikut: 

 

A. Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. 

Tujuan Pusinfowas 2015-2019 tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas penyajian pelaporan hasil 

pengawasan atas akuntabilitas pembangunan nasional, 

Tujuan meningkatkan kualitas penyajian pelaporan 

hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional ini diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan 

berupa jumlah paket penyajian informasi terkait 

Nawacita. Indikator ini digunakan untuk mengukur 

pemenuhan kinerja layanan informasi pengawasan 

kepada para stakeholder utama BPKP seperti 

Presiden, Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

DPR RI, dan lain-lain. 

2. Membangun jaringan teknologi informasi dalam rangka 

peningkatan kapabilitas aparat pengawasan 

pengawasan instansi pemerintah 
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Tujuan membangun jaringan teknologi informasi 

dalam rangka peningkatan kapabilitas aparat 

pengawasan pengawasan instansi pemerintah ini 

diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan berupa 

jumlah layanan pengelolaan sistem informasi 

pengawasan yang mendukung Nawacita. Indikator ini 

digunakan untuk mengukur ketersediaan jaringan 

teknologi informasi dalam rangka mendukung 

kegiatan pengawasan Nawacita. 

3. Membangun peningkatan sistem pengendalian intern 

pemerintah berbasis teknologi informasi. 

Tujuan membangun peningkatan sistem pengendalian 

intern pemerintah berbasis teknologi informasi ini 

diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan berupa 

jumlah layanan pengelolaan sistem informasi 

pengawasan yang mendukung Nawacita. Indikator ini 

digunakan untuk mengukur ketersediaan aplikasi 

untuk mendukung tim yang melakukan assessment 

maturitas SPIP KLP. 

4. Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam 

rangka pengawalan akuntabilitas pembangunan 

nasional. 

Tujuan meningkatkan penggunaan sistem informasi 

dalam rangka pengawalan akuntabilitas 

pembangunan nasional ini diukur dengan Indikator 

Kinerja Tujuan berupa jumlah sistem informasi yang 

terotomatisasi (Pemeliharaan dan Pengembangan 

Sistem). Indikator ini digunakan untuk mengukur 

pemanfaatan layanan informasi di lingkungan BPKP 

untuk mendukung kegiatan pengawasan. 
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B. Sasaran 

Sasaran Pusinfowas 2015-2019 adalah dapat memberikan 

layanan pengelolaan data dan teknologi yang dibutuhkan 

oleh BPKP dalam mencapai visi dan misinya. Berikut 

adalah sasaran yang ada menurut tujuannya beserta 

indikator kinerja sasarannya (untuk dapat menilai 

keberhasilan pencapaian sasaran tersebut): 

Tujuan 1 Meningkatkan kualitas penyajian pelaporan 

hasil pengawasan atas akuntabilitas 

pembangunan nasional, 

Sasaran Terwujudnya laporan hasil pengawasan BPKP 

yang sesuai dengan visi misi presiden 

Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatkan kualitas penyajian pelaporan 

hasil pengawasan atas akuntabilitas 

pembangunan nasional 

Tujuan 2 Membangun jaringan teknologi informasi dalam 

rangka peningkatan kapabilitas aparat 

pengawasan pengawasan instansi pemerintah. 

Sasaran Terbangunnya jaringan dan sistem informasi 

untuk memantau tingkat kapabilitas APIP. 

Indikator Kinerja Sasaran 

Membangun jaringan teknologi informasi dalam 

rangka peningkatan kapabilitas aparat 

pengawasan pengawasan instansi pemerintah 

Tujuan 3. Membangun peningkatan sistem pengendalian 

intern pemerintah berbasis teknologi informasi. 

Sasaran Terbangunnya sistem informasi untuk 

memonitor perkembangan sistem pengendalian 

intern pemerintah di lingkungan BPKP 
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Indikator Kinerja Sasaran 

Membangun peningkatan sistem pengendalian 

intern pemerintah berbasis teknologi informasi. 

Tujuan 4. Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam rangka 

pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional. 

Sasaran Terwujudnya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi di 

lingkungan BPKP dalam rangka pengawalan pembangunan 

nasional. 

Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatkan penggunaan sistem informasi 

dalam rangka pengawalan akuntabilitas 

pembangunan nasional. 

C. Indikator Kinerja Utama 

Untuk dapat menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran tersebut, maka ditetapkanlah indikator kinerja 

utama (IKU) Pusinfowas tahun 2015-2019 yaitu: “Tingkat 

Pemakaian Sistem Informasi Yang Terotomatisasi”.  

Target yang akan dicapai dari IKU tersebut selama lima 

tahun sebagai berikut: 

 

 

Ukuran keberhasilan seluruh pelaksanaan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh Pusinfowas ditentukan dari capaian 

target IKU tersebut selama lima tahun. Indikator tersebut 

ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa setiap 

kegiatan pengembangan yang telah ditetapkan selama lima 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

10% 25% 57,5% 72,5% 90% 
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tahun harus dapat dimanfaatkan di lingkungan BPKP 

sesuai dengan tingkat kematangan implementasinya sistem 

informasi (SI) sebagai berikut: 

Tingkatan Kematangan Implementasi Sistem Informasi 

Tingkat 
pemakaian SI 

Nilai 
Tingkat 
Implem
entasi 

Penjelasan 

Unready 0 Aplikasi belum dapat 

diimplementasikan (Aplikasi 

masih dalam tahap 

pebangunan). 

Uji Publik/ 

Prototyping 

1 Implementasi aplikasi dilakukan 

sebagagi tahap uji publik 

ataupun aplikasi masih dalam 

bentuk prototype. 

Piloting 2 Implementasi dilakukan kepada 

sebagian target user (pilot 

project) ataupun implementasi 

atas sebagian modul.  Dalam 

tahap ini masih ditemuai bugs 

dalam aplikasi sehingga masih 

perlu adanya perbaikan dalam 

aplikasi 

Implemented 3 Masih ada user yang belum 

menggunakan sistem (sebagian 

kecil) dan masih ditemui bugs 

dalam aplikasi.  

Operated 4 Semua target user sudah 

menggunakan dan bugs hampir 

tidak ada. 

 

Untuk dapat menghasilkan hasil pengukuran yang feasible 

maka diperlukan adanya baseline tahun dasar capaian 

tingkat kematangan implementasinya setiap sistem 

informasi yang sudah digunakan (dipakai) di BPKP yaitu 

sebagai berikut  
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D. Kebijakan 

Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang 

dibentuk berdasarkan keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-

06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. 

No Daftar Sistem 

Capaian 

Tahun 

Dasar 

1 SIMA Pelaporan 0 

2 SIMA Perencanaan 1 

3 SIMA Pengawasan K/L/P/BU 0 

4 SIMA Pengawasan Investigasi 1 

5 SIMA IACM 0 

6 Dashboard pimpinan 0 

7 E-Reviu 0 

8 Knowledge Management 
System 

0 

9 Whistle Blower System (WBS) 0 

10 Sistem Management Asset TI 0 

Rata-Rata tingkat kematangan 

pemakaian (a) 0,2 

Prosentase Posisi Tingkat 

implementasi dibandingkan 

dengan tingkat implementasi 

tertinggi (a/4) * 100 

5% 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan 

informasi serta pengembangan sistem informasi; 

2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan 

informasi, serta administrasi basis data; 

3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan; 

4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan 

terhadap pengguna; dan 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha. 

 

Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada 

di bawah Kepala BPKP. BPKP mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

danmenyelenggarakan fungsi: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan; 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 

BPKP; 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan 

terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan 

pembangunan; 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, 
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kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah 

tangga. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPKP 

tersebut secara lebih efisien dan efektif, Pusinfowas 

berperan dalam: 

1. Penyediaan data dan informasi pengawasan untuk 

disampaikan kepada stakeholder BPKP 

2. Pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi 

dalam rangka otomatisasi proses bisnis pengawasan BPKP  

3. Pembangunan sistem informasi pendukung untuk 

keperluan internal manajemen BPKP. 

 

Rencana peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah 

didisain dalam Enterprise Architecture (EA BPKP). Termasuk 

di dalam desain ini adalah membangun literacy SDM dalam 

bidang teknologi informasi yang dapat menunjang tugas 

pengawasan intern, pembinaan SPIP maupun peningkatan 

kapasitas APIP. Literacy ini diharapkan memampukan SDM 

BPKP menggunakan TI dalam proses audit dan/atau reviu, 

membuat Kertas Kerja elektronik (paperless working paper) 

dan dalam mengkomunikasikan hasil audit.Terkait dengan 

pembangunan “Presiden Accountability Sistems” atau PASs 

yang pada periode sebelumnya ditujukan untuk 

menyediakan informasi bagi Presiden, keberadaannya 

sampai dengan saat ini masih dibutuhkan karenasistem 

tersebut dapat memberikanfeedback berupa informasi 

assurance kepada Presiden. Secara peraturan 

pengembangan PASs bukan merupakan tugas utama BPKP, 

sehingga dalam pelaksanaannya pengembangan PASs 
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banyak terkendala masalah pengumpulan data dari 

K/L.Sesuai dengan arahan Kepala BPKP tahun 2010, 

lingkup pengembangan sistem tersebut diturunkan ke 

lingkup pengembangan sistem untuk kebutuhan internal 

Kepala BPKP.  Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi 

Management Akuntabilitas (SIMA). SIMA dibangun 

mengacu kepada BPKP’s Enterprise Architecture (EA BPKP) 

yang terdiri dari beberapa subunsur antara lain Bussiness 

Architecture kegiatan pengawasan, Technical Architecture 

seperti SOP dan peraturan yang mendukung kegiatan 

pengawasan, Application Architecture, Infrastructure 

Architecture, dan Data Architecture. Pengembangan SIMA 

tersebut harus diintegrasikan dengan penggunaan IT dalam 

kegiatan pengawasan. 

Selain penyediaan informasi pengawasan yang secara 

periodik untuk kebutuhan stakeholder utama BPKP yaitu 

berupa Laporan Hasil Pengawasan Kepada Presiden setiap 

semester, Pusinfowas BPKP juga telah membangun 

sedikitnya 10 sistem informasi yang telah 

diimplementasikan di BPKP. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menekankan 

peran BPKP sebagai aparat pengawas intern pemerintah 

yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. PP ini 

membawa BPKP memasuki babak baru di mana BPKP 

harus berperan menjadi auditor Presiden yang responsif, 

interaktif, dan terpercaya dalam mewujudkan akuntabilitas 

keuangan negara yang berkualitas serta sebagai pembina 

penyelenggaraan SPIP. Peraturan Presiden Nomor 192 

Tahun 2014, menekankan tugas BPKP sebagai aparat 
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pengawasan di bidang keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional. 

Peran strategis tersebut disikapi dengan melakukan 

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 yang diharapkan dapat memberikan 

perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan membantu pemerintah dalam mencapai 

tujuannya.  Kedua regulasi ini membutuhkan penataan 

informasi yang disajikan BPKP. 

Dalam memetakan arah bisnis untuk 

mengimplementasikan kedua regulasi tersebut BPKP telah 

menyusun Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi 

BPKP (BPKP Enterprise Architecture) sebagaimana 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor 

KEP-212/K/IP/2008 dan terakhir telah direvisi tahun 

2014. Tuntutan kualitas laporan hasil pengawasan yang 

akurat, tepat waktu, dan lengkap membutuhkan 

pengembangan sistem informasi yang mendukung proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil 

pengawasan yang lebih berkualitas yang dapat memberikan 

masukan strategis bagi stakeholder BPKP. 
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BAB IV 

Program dan Kegiatan PUSINFOWAS 

 
A. Program Pusinfowas 

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: 

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan 

negara dan pembangunan nasional serta pembinaan 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 

(Program 06); 

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya (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 merupakan program generik, yaitu program 



 

 

33 

 

yang dilaksanakan bersifat pelayanan internal untuk 

mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi 

pemerintahan (pelayanan internal). Dalam Renstra 

Pusinfowas 2015-2019 program yang dijalankan adalah 

berikut: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya-BPKP; 

2. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan 

negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

Target indikator program ini yaitu “Tingkat pemakaian 

sistem informasi yang terotomatisasi” akan menjadi IKU 

Pusinfowas tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut: 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

10 25 57,5 72,5 90 

 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka 

mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

BPKP 

a. Pembinaan Administrasi Manajemen dan 

Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran 

Gaji/Tunjangan-BPKP  

b. Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 

c. Pengadaan dan Penyaluran sarana dan Prasarana 

BPKP 

2. Kegiatan yang berada pada Program Pengawasan Intern 

Akuntabilitas Keuangan negara dan Pembinaan 
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Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

adalah: Pelayanan pengelolaan data dan teknologi 

informasi. 

 

B. Kegiatan Pusinfowas 

Dalam rangka mencapai sasaran program sesuai dengan 

tugas dan fungsi, Pusinfowas melaksanakan kegiatan 

dengan target capaian berikut: 

Kegiatan: Pelayanan pengelolaan data dan Teknologi 

Informasi 

Untuk dapat mengukur keberhasilan capaian kegiatan 

setiap tahunnya, maka ditetapkanlah target indikator 

kinerja tujuan setiap tahun pada 2015-2019 sebagai 

berikut:  

No Indikator 
Kinerja 

Target (Tahun) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah paket 
penyajian 
informasi 
terkait Nawacita  

4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 

2 Jumlah layanan 
pengelolaan 
sistem 
informasi 
pengawasan 
yang 
mendukung 
Nawacita 

1 kegi-

atan 

1 kegi-

atan 

1 kegi-

atan 

1 kegi-

atan 

1 kegi-

atan 

3 Jumlah sistem 
informasi yang 
terotomatisasi 

1 
sistem 

1 
sistem 

1 
sistem 

1 
sistem 

1 
sistem 

 

Setiap kegiatan di atas telah didisain dalam Enterprise 

Architecture (EA BPKP). Termasuk di dalam desain ini 

adalah membangun literacy SDM dalam bidang teknologi 
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informasi yang dapat menunjang tugas pengawasan intern, 

pembinaan SPIP maupun peningkatan kapasitas APIP. 

Literacy ini diharapkan memampukan SDM BPKP 

menggunakan TI dalam proses audit dan/atau reviu, 

membuat kertas kerja elektronik (paperless working paper) 

dan dalam mengkomunikasikan hasil audit. Terkait dengan 

pembangunan “Presiden Accountability Sistems” atau PASs 

yang pada periode sebelumnya ditujukan untuk 

menyediakan informasi bagi Presiden, keberadaannya 

sampai dengan saat ini masih dibutuhkan karena sistem 

tersebut dapat memberikan feedback berupa informasi 

assurance kepada Presiden. Secara peraturan 

pengembangan PASs bukan merupakan tugas utama BPKP, 

sehingga dalam pelaksanaannya pengembangan PASs 

banyak terkendala masalah pengumpulan data dari K/L. 

Sesuai dengan arahan Kepala BPKP tahun 2010, lingkup 

pengembangan sistem tersebut diturunkan ke lingkup 

pengembangan sistem untuk kebutuhan internal Kepala 

BPKP. Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi 

Management Akuntabilitas (SIMA).  SIMA dibangun 

mengacu kepada BPKP’s Enterprise Architecture (EA BPKP) 

yang terdiri dari beberapa subunsurantara lain Bussiness 

Architecture kegiatan pengawasan, Technical Architecture 

seperti SOP dan peraturan yang mendukung kegiatan 

pengawasan, Application Architecture, Infrastructure 

Architecture, dan Data Architecture. Pengembangan SIMA 

tersebut harus diintegrasikan dengan penggunaan IT dalam 

kegiatan pengawasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis Pusat Informasi Pengawasan 

merupakan panduan idealistik untuk melaksanakan program 

dan kegiatan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan 

berkesinambungan. 

Sebagai unit kerja di lingkungan BPKP yang berperan dalam 

penyediaan data dan informasi pengawasan, pembangunan 

dan penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka 

otomatisasi proses bisnis pengawasan serta pembangunan 

sistem informasi yang mendukung keperluan internal BPKP 

diharapkan dapat mendukung pelaksanaan proses 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 yang diharapkan 

dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah 

dalam mencapai tujuannya.  Kedua regulasi ini membutuhkan 

penataan informasi yang disajikan BPKP. 

Hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu 

dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak terkait secara 

sinergi melalui koordinasi antar unit kerja di lingkungan BPKP 

secara terus menerus. keterpaduan langkah dan koherensi 

antara sistem perencanaan kinerja yang sistematis, 

pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi serta 

proses monitoring dan evaluasi berkala merupakan kunci 

utama terwujudkan kinerja yang efektif dan berhasil guna. 
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