
PROFIL INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM (06):

PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

SASARAN OUTCOME:  MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM APIP DAN APARATUR NEGARA

INDIKATOR OUTCOME % SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

TARGET OUTCOME 2015 2016 2017 2018 2019
Satuan:  % 70% 70% 70% 70% 70%
(Absolute)  (5.515/7.878)  6.803/9.718)  (7.254/10.363)  (7.622/10.888)  (8.794/12.563) 

DEFINISI INDIKATOR 
OUTCOME

1. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya adalah Rata-rata Jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya 
dibandingkan dengan jumlah peserta diklat per jenis diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender 
diklat

2. Jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya adalah jumlah peserta diklat JFA yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Auditor, 
jumlah Peserta Diklat Kedinasan yang dinyatakan lulus, Jumlah peserta Diklat Teknis Substansi yang berdasarkan hasil Pre-dan Post Test 
meningkat nilainya, dan jumlah peserta diklat Non JFA Certification  yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi.

3. Jumlah peserta diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKPadalah realisasi jumlah peserta diklat untuk masing-masing diklat (Diklat 
Kedinasan, Diklat Teknis Substansi, diklat Fungsional Auditor, dan diklat Non JFA Certification ) yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas 
BPKP dalam satu periode kalender diklat

TUJUAN Untuk mengukur seberapa jauh efektifitas penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP dan Aparatur negara 
dalam pengawasan intern Akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

POLARITAS Semakin tinggi persentase semakin tinggi capaian kinerja
PERIODE PENGUKURAN Periodik Sesuai kebutuhan
DASAR PEMIKIRAN 
OUTCOME

Pusdiklat sebagai unit kerja pendukung  memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan, pembinaan dan 
koordinasi kegiatan diklat dalam rangka peningkatan SDM APIP dalam  mendukung pelaksanaan Pelaksanaan Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas  Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Untuk mengukur seberapa jauh efektifitas 
penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP dan Aparatur negara dalam pengawasan 
intern Akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan  
jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat dengan jumlah SDM APIP yang menikuti diklat dalam 
periode satu tahun kalender diklat.   

BASELINE OUTCOME Base line outcome Persentase SDM yang meningkat kompetensinya didasarkan pada rata-rata capaian peningkatan peserta diklat dalam 
tahun 2010-2013 terakhir. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya sebesar 70%  diberlakukan  secara konstan untuk 
pengukuran kinerja 2015-2019, dengan terus meningkatkan jumlah SDM APIP yang mengikuti diklat  yang diselenggarakan oleh 
Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat.

SASARAN KINERJA 
OUTCOME

Dalam periode tahun 2015-2019 sasaran kinerja outcome dari Rasio jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya dibandingkan 
dengan jumlah peserta diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat adalah sebesar 70%

PENANGGUNGJAWAB 
OUTCOME

Setma c.q. Pusdiklatwas 

SUMBER DATA OUTCOME Rencana kinerja Tahunan, Kalender Diklat, Laporan Bulanan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan  Realisasi 
Penyelenggaraan Diklat

INDIKATOR OUTPUT Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peserta Diklat kedinasan                    240                        240                        240                        240                        240 
Jumlah peserta Diklat teknis Substansi                 4.590                     5.580                     5.990                     6.450                     7.225 
Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor                 3.048                     3.898                     4.133                     4.198                     5.098 

                  7.878                      9.718                    10.363                    10.888                    12.563 
DEFINISI INDIKATOR 
OUTPUT

Jumlah Peserta Diklat kedinasan 1. Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan/Kedinasan adalah  jumlah  pejabat   struktural   
dan  pegawai lainnya di lingkungan BPKP yang mengikuti diklat kepemimpinan dan pra 
jabatan.
Capaian kinerja:
- Diklat Pim 1               3  orang
- Diklat Pim 2             10  orang
- Diklat Pim 3             30  orang
- Diklat Pim 4             30  orang
- Pra Jabatan           167  orang
       Jumlah               240  orang

Jumlah peserta Diklat teknis Substansi 2. Diklat Teknis Substansi adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan 
atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu. Jumlah Peserta Diklat Teknis 
Substansi adalah  jumlah  Pejabat Fungsional Auditor dan pegawai lainnya di lingkungan 
APIP (termasuk BPKP) maupun Non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi.
 

Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor 3. Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor  adalah jumlah  Pejabat  Fungsional  Auditor  di 
lingkungan APIP yang mengikuti diklat fungsional auditor
Diklat Fungsional Auditor adalah diklat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
akan dan telah menduduki jabatan fungsional auditor



SASARAN OUTCOME:  TERSELENGGARANYA DIKLAT SESUAI STANDAR PENYELENGGARAAN DIKLAT

INDIKATOR OUTCOME Rasio diklat yang terselenggara dengan baik
TARGET OUTCOME 2015 2016 2017 2018 2019
Satuan:  % 90% 90% 90% 90% 90%
(Absolute)
DEFINISI INDIKATOR 
OUTCOME

1. Rasio diklat yang terselenggara dengan baik, yaitu rasio antara realisasi diklat yang terselenggara dengan baik dibandingkan dengan 
Jumlah diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat

2. Jumlah Diklat yang terselenggara dengan baik, yaitu realisasi kelas diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode 
kalender diklat yang berdasarkan hasil evaluasi mendapat penilaian minimal dengan kategori "baik".
3. Jumlah diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP,  yaitu realisasi Kelas diklat Kedinasan, diklat Teknis Substansi,  dilat 
Fungsional Auditor, dan diklat Non JFA Certification  yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat

TUJUAN Untuk mengukur kualitas  penyelenggaraan diklat 
POLARITAS Semakin tinggi persentase semakin tinggi capaian kinerja
PERIODE PENGUKURAN Triwulanan
DASAR PEMIKIRAN 
OUTCOME

Pusdiklat sebagai unit kerja pendukung  memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan, pembinaan dan 
koordinasi kegiatan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi SDM APIP dalam  mendukung pelaksanaan Pelaksanaan Program 
Pengawasan Intern Akuntabilitas  Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Efektifitas penyelenggaraan diklat dalam 
rangka peningkatan kompetensi SDM APIP tersebut tentunya sangat bergantung pada kualitas penyelenggaran diklat itu sendiri. untuk 
itu perlu dilakukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaran diklat dengan membandingkan  jumlah realisasi kelas diklat yang 
berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai sangat baik dan memuaskan dibandingkan jumlah realisasi kelas diklat yang diselnggarakan 
dalam periode satu tahun kalender diklat.   

BASELINE OUTCOME Base line outcome Rasio diklat yang terselenggara dengan baik didasarkan pada rata-rata capaian kualitas penyelenggaran diklat  2012-
2013. Rasio diklat yang terselenggara dengan baik sebesar 90%  diberlakukan  secara konstan untuk pengukuran kinerja 2015-2019, 
dengan terus meningkatkan jumlah kelas diklat  yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat.

SASARAN KINERJA 
OUTCOME

Dalam periode tahun 2015-2019 sasaran kinerja outcome dari rasio antara realisasi diklat yang terselenggara dengan baik dibandingkan 
dengan Jumlah diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat adalah sebesar 90%

PENANGGUNGJAWAB 
OUTCOME

Setma c.q. Pusdiklatwas 

SUMBER DATA OUTCOME Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat, Rencana kinerja Tahunan, Kalender Diklat, Laporan Bulanan pelaksanaan Rencana Kinerja 
Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan  Realisasi Penyelenggaraan Diklat, 

INDIKATOR OUTPUT Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya sistem diklat berbasis 
kompetensi

 1 paket   1 paket   1 paket   1 paket   1 paket  

DEFINISI INDIKATOR 
OUTPUT

Sistem Diklat berbasis kompetensi adalah sistem penyelenggaraan diklat yang pesertanya telah memenuhi persyaratan tertentu dan 
dalam proses kediklatan terpenuhi unsur Knowledge (teori) dan Skill (praktek/latihan) dalam kurikulum dan modul/bahan ajar diklat, 
serta tersedianya alat ukur atas hasil diklat melalui pre test dan post test dan evaluasi pra dan pasca diklat, serta diperolehnya sertifikat 
diklat oleh peserta. 

Unsur perhitungan capaian indikator kinerja output terdiri dari 4 komponen :
1.     peserta telah memenuhi kriteria
2.     Tersedianya kurikulum dan modul/bahan ajar diklat yang memnuhi unsur knowledge (teori) dan skill (praktek/latihan)
3.     adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test
4.     diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta

Cara mengukur capaian:
1.     diukur dengan terpenuhinya kriteria persyaratan peserta diklat yang ditetapkan (nilai maks. 1)
2.     Diukur dengan tersedianya kurikulum dan modul/bahan ajar diklat yang memenuhi unsur knowledge (teori) dan skill 
(praktek/latihan)  untuk  setiap jenis diklat (nilai maks. 1)
3.     diukur dengan terlaksananya hasil diklat melalui pre test dan post test dan evaluasi pra dan pasca penyelenggaraan diklat (nilai 
maks. 1)
4.     diukur dengan perbandingan jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat diklat dibandingkan dengan jumlah peserta diklat 
(nilai maks. 1)

Capaian kinerja ”Tersedianya sistem diklat berbasis kompetensi” adalah Jumlah Nilai Capaian dibagi Empat


