
Inovasi Transformasi digital 
Pusat Informasi Pengawasan

badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Management perubahan

•Dashboard Pengawasan

Peningkatan kualitas
layanan Publik

•Implementasi SDWAN

•Monitoring SLA Polite

•Monitoring digital signature

•Monitoring aplikasi enabler

•Single sign On system

Peningkatan Tatalaksana

•Sadewa

Peningkatan
Akuntabilitas

•Monitoring Bantuan Pemerintah

•Matabansos

Penguatan Pengawasan

•Sima X

INOVASI



Topologi Sebelum dan Setelah Implementasi SD WAN

Inovasi: IMPLEMENTASI SD WAN,  Dalam Rangka Optimalisasi Akses Internet BPKP

Akses VPN Perwakilan, dari 2 Mbps menjadi : 
Type 1  80 Mbps
Type 2  40 Mbps
Type 3  30 Mbps

Penghematan:
Beaya implementasi dan Beaya

langganan -+ 50%

Optimalisasi perangkat:  
firewall dan SD-WAN
Optimalisasi Bandwidth:
Internet dan Intranet

Manfaat



Belum ada tools monitoring 
implementasi aplikasi enabler 

PROSES SESUDAHSEBELUM

Penyusunan tool monitoring

implementasi aplikasi enabler

Tersusun tool monitoring implementasi

sadewa untuk tiap unit eselon II BPKP. 

Manfaat: monitor unit kerja yang belum

terimplementasi

Next plan: digital signature pada st/ski, polite 

service desk

Belum ada monitoring 

ketercapaian SLA (service level 

agreement ) layanan TI.

Penyempurnaan monitoring Polite

yang untuk memberikan notifikasi 

pencapaian SLA kepada agen,service 

desk, sub koordinator dan 

koordinator OKTI pada setiap tiket.

Notifikasi ketercapaian SLA setiap tiket

(terlampaui dan 75%) tersusun dan terkirim ke

email dinas service desk

Manfaat: lebih aktif dalam menjaga

ketercapaian SLA layanan TI BPKP

INOVASI: PELAKSANAAN OPERASIONALISASI SERVICE DESK BPKP  DARI 

REAKTIF MENJADI LEBIH AKTIF UNTUK IMPLEMENTASI SE 2567/SU/IP2020

Belum ada tools monitoring 

implementasi & Aktivasi akun TTE 

di BPKP

Penyusunan tools

- monitoring implementasTTE

- monitoring Aktivasi Akun TTE

Tersusun tools monitoring implementasTTE

& Monitoring Aktivasi Akun TTE di BPKP

Manfaat:

bisa mengetahui unit kerja mana saja yang 

belum aktivasi & mengimplementasi TTE untuk

dilakukan sosialiasi

Next plan: modul usulan dari unit 

kerja(mandiri)



HASIL IMPLEMENTASI

Tools monitoring implementasi aplikasi enabler Sadewa

Implementasi Notifikasi exceeded SLA dan before 75% SLA :

Tools monitoring Aktivasi Akun digital signature di BPKP



INOVASI: DASHBOARD KEPALA BPKP

SEBELUM:
Kepala BPKP tidak memiliki alat untuk
memantau kinerja bisnis utama (core 
business) BPKP maupun kegiatan
pendukung (enabler)

MANFAAT
Kepala BPKP dapat memantau
kinerja bisnis utama (core 
business) BPKP maupun kegiatan
pendukung (enabler) secara realtime.



Inovasi: Aplikasi SIMA-X dalam rangka mendukung
Penyusunan Lappres

Sebelum Proses Sesudah dan manfaat

• Pengumpulan Data Lappres
dilakukan secara manual

• Atensi Hasil Pengawasan tidak 
tertata kelola di dalam satu 
aplikasi

• Penyusunan Lappres dilakukan 
secara semesteran

• Lappres terbit 2 bulan sesudah 
periode pelaporan

• Disusun aplikasi SIMA-X dalam 
rangka mempermudah 
penyusunan Lappres

• Pengumpulan 
Data Lappres dilakukan secara 
bertahap mulai dilakukan melalui 
SIMA-X

• Atensi Hasil Pengawasan 
telah tertata kelola di dalam 
SIMA-X

• Penyusunan Lappres dilakukan se
cara triwulanan

• Lappres terbit kurang lebih 2 
minggu sesudah periode 
pelaporan



Inovasi: Peningkatan akuntabilitas

Sebelum Proses Sesudah dan manfaat

Belum terdapat aplikasi untuk
melakukan pengawasan penyaluran 
dana bantuan keuangan Pemerintah

Kolaborasi dengan aplikasi yg telah
dibangun di perwakilan BPKP riau

untuk di berikan infrasturktur IT 

Aplikasi Matabansos dapat
dipergunakan diseluruh perwakilan

BPKP

Belum ada tools untuk mengelola
informasi bantuan pemerintah

Dilakukan pengembangan aplikasi
yang meliputi memotret dan 

menampilkan informasi bantuan
pemerintah

Monitoring bantuan Pemerintah
dapat dipergunakan untuk

mengelola informasi bantuan
pemerintah secara terpadu



Inovasi: Peningkatan Tatalaksana

Sebelum Proses Sesudah dan manfaat

Proses disposisi elektronik tidak bisa
dilakukan pada perangkat mobile

Dilakukan pengembangan app pada 
android

Dihasilkan aplikasiSadewa untuk
mempercepat disposisi surat via 

mobile apps



HASIL IMPLEMENTASI



HASIL IMPLEMENTASI



Terima Kasih

“Kesuksesan terbesar yang akan kita ketahui adalah 
membantu orang lain sukses dan berkembang”


