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BAB IV 
PENUTUP 

 
Pada tahun 2021 Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan dua kegiatan yaitu 

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan serta 

Dukungan Manajemen. Berdasarkan uraian pada BAB III atas kedua kegiatan 

tersebut, Pusdiklatwas BPKP telah mencapai kinerja 102,95% dengan uraian sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan sebesar 98,73%.  

2. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen sebesar 107,17%. 

Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja melampaui 

target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 merupakan wujud 

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut 

tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak  di Pusdiklatwas  BPKP untuk 

saling bekerja sama mewujudkan target kinerja. Kinerja Pusdiklatwas BPKP 

bukan hanya menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja, melainkan 

suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian.  

Keberhasilan tersebut juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku 

kepentingan dan pengguna jasa yang diberikan kepada Pusdiklatwas BPKP 

untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dalam bidang pengawasan.  

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi 

merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi 

dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya 

kepercayaan dari stakeholdernya. 

Langkah-langkah yang diambil dalam peningkatan kinerja Pusdiklatwas BPKP 

akan datang, antara lain: 

1. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP 

guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat mulai dari pengelola, 
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tenaga pengajar (widyaiswara dan instruktur) baik untuk diklat yang 

diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP maupun diklat di daerah, 

penyelenggara, penyusun kurikulum, pengelola sistem informasi hingga SDM 

pendukung. 

2. Menyempurnakan dan mengembangkan modul serta program-program diklat 

agar selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, termasuk 

materi untuk pengembangan sistem e-learning. 

3. Mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi menggunakan model 

pembelajaran structured, social dan experiential learning. 

4. Meningkatkan koodinasi dan Kerjasama dengan seluruh pihak, baik internal 

BPKP (Pusat dan Perwakilan) maupun dengan stakeholder BPKP dalam rangka 

meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan diklat. 

5. Melengkapi dan menyempurnakan kegiatan monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan diklat yang selama ini dilakukan, dengan memastikan 

terlaksananya mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk 

menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.  

6. Memperkuat institusionalisasi GIA Corporate University dalam rangka 

menyelaraskan program-program diklat terhadap Agenda Prioritas 

Pengawasan. 

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas 

dan fungsi Pusdiklatwas 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, sehingga Pusdiklatwas BPKP 

dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP 

melalui penyelenggaraan Diklat Pengawasan. 


























