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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

1.1.1 Pendahuluan 

Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi menuju  terwujudnya 

“Pemerintahan Berkelas Dunia” yang telah dicanangkan pemerintah sejak 

tahun 2010,  melalui Peraturan Presiden  Nomor  81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah menuntut setiap 

instansi pemerintah di Indonesia meningkatkan kinerja dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  Dengan sumber daya yang terbatas, para 

pimpinan dan manajer instansi pemerintah  dituntut terus-menerus 

berinovasi dalam pengelolaan sumber daya  untuk mencapai tujuan instansi.  

Untuk memberikan arah pembangunan nasional jangka menengah, 

pemerintah telah menetapkan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMN)  Tahun 2015–2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2 

Tahun 2015 yang dirinci  setiap tahun  menjadi Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). RPJMN dan RKP tersebut dijadikan dasar bagi setiap 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun 

Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja 

Tahunan sesuai Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) Nomor 5  Tahun 2014. Selanjutnya, setiap instansi  

pemerintah di  Indonesia menerapkan manajemen kinerja serta diwajibkan  

melakukan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya yang dikelola dalam 

pelaksanaan misinya, melalui pengukuran  kinerja baik  output maupun 

outcome sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Demikian pula dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 

(Pusbin JFA) sebagai salah satu unit kerja Eselon II mandiri Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan target output, 

dan  outcome sebagaimana ditetapkan dalam  Perencanaan Strategis BPKP. 

Dalam Renstra Tahun 2015-2019, BPKP menetapkan suatu visi menjadi 
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“Auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”, dengan 

mengembangkan  tiga misi sebagai berikut:  

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung 

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; 

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

Efektif; dan 

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 

Profesional dan Kompeten. 

Alasan keberadaan Pusbin JFA untuk mendukung misi ketiga BPKP, 

khususnya melaksanakan fungsi BPKP dalam menyelenggarakan sertifikasi 

auditor sebagaimana pasal 3 huruj J Peraturan Presiden Nomor 192 tentang 

BPKP, pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan membina JFA 

sebagimana Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(PerMenPAN) Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 

tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya. 

Pusbin JFA, sesuai pasal 271 Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-

06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001,  memiliki tugas pokok 

melaksanakan pembinaan JFA, dengan menyelenggarakan fungsi 

penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman, program 

pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi, serta evaluasi pelaksanaan 

sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai jabatan fungsional di 

lingkungan BPKP dan APIP lainnya. Di samping itu, Pusbin JFA 

berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-178/K/D.4/2016 

tanggal  1 Mei tahun 2016, diberikan tugas tambahan sebagai pengembang 

Kapabilitas APIP.  

 Kebutuhan  untuk membina SDM JFA untuk mendukung   kapabilitas 

APIP merupakan alasan mendasar keberadaan Pusbin JFA, bermuara pada 

terwujudnya peran APIP yang efektif, dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 1  Pendekatan Alasan Keberadaan Dan Tujuan Pusbin JFA 

Makna  APIP yang efektif, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 PP 

60 Tahun 2008 tentang SPIP, APIP berperan yaitu: 

a.   Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian  tujuan dari penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance acitivities); 

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah  

c.   Memelihara dan meningkatkan efektivitas  pengendalian, dan tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan (consulting activities). 

Keberhasilan misi ketiga ini diharapkan mendorong terwujudnya 

Reformasi Birokrasi pada area pengawasan intern secara nasional menuju 

APIP berkelas dunia, untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang 

bersih, bebas dari KKN, efisien, efektif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dan pelayanan publik.   

 

1.1.2 Arah  Pembinaan Auditor 

Dalam membina Auditor, Pusbin JFA memfokuskan pada  pembinaan 

kompetensi, prestasi kerja, dan karier secara terintegrasi melalui penetapan 

kebijakan pendidikan formal sebagai entry barrier, diklat sertifikasi JFA, ujian 

sertifikasi JFA, dan pendidikan profesi berkelanjutan, mengembangkan sistem 

prestasi kerja berbasis angka kredit mencerminkan pengukuran kinerja yang 

spesifik, terukur, terencana, dan berorientasi hasil, kebijakan untuk mewujudkan 

sistem karier Auditor yang efektif dan berorientasi pada sistem prestasi kerja 

melalui capaian angka kredit. 
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1.1.3 Capaian Target Output, Outcome Pusbin JFA Tahun 2015  

Dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019, Pusbin JFA diberikan target 

kinerja sejumlah output dengan outcome berupa persepsi kepuasan 

pembinaan JFA dengan sumber data berupa hasil survey sebagai Indikator 

Kinerja Utama Pusbin JFA (Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016).  

Capaian rata-rata kinerja output sebagaimana LAKIP Pusbin JFA Tahun 

2015 adalah sebesar 78,51% dan  Capaian IKU Kepuasan Stakeholders  atas 

Layanan Pembinaan JFA tahun 2015 dan naik  0,1 per tahun  hingga tahun 2019 

adalah  8 dari 10 skala likert 7,44 dari target 7,6. 

 

1.1.4 Alasan Pemilihan Unit   

Pusbin JFA dengan 69 pegawai dan struktur organisasi yang ramping, 

melakukan pembinaan JFA pada 629 APIP Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah dengan sejumlah target output dan outcome  sesuai 

target Renstra BPKP, dimana pada tahun 2015 LAKIP Pusbin JFA belum 

menunjukkan capaian kinerja yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Pusbin JFA 

 

Untuk mencapai target output dan  outcome yang sudah ditetapkan 

dalam Renstra BPKP 2015-2019, Pusbin JFA melakukan manajemen 

kinerja dan setiap tahun Pusbin JFA menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan misinya. Dalam mencapai 

target kinerja tersebut, Pusbin JFA memerlukan dukungan kinerja seluruh 
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pegawai disertai  inovasi agar kinerja yang dihasilkan mampu memberikan 

nilai,  meningkatkan jangkauan layanan  agar mampu menghasilkan output 

dan outcome bagi stakeholders sehingga memperoleh skor persepsi yang 

memuaskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya.  

Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai, diperlukan  kepemimpinan 

yang kondusif,  kemampuan  pegawai, serta pemahaman atas tujuan yang 

ditetapkan terkait pembinaan auditor termasuk kejelasan tujuan organisasi 

yang menjadi arah  bagi seluruh komponen organisasi Pusbin JFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 3 Peran Pusbin JFA terhadap Pencapaian Misi BPKP 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka penyusunan tesis  dengan judul “Hubungan 

Kepemimpinan, Penetapan Tujuan, Kemampuan SDM Dengan Kinerja 

Pegawai  pada   Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dengan capaian kinerja LAKIP tahun 2015,  Pusbin JFA  belum 

menunjukkan capaian kinerja  yang optimal (seperti yang ditetapkan dalam 

Renstra BPKP Tahun 2015-2019). Hal tersebut terlihat pada capaian output 

utama yang menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu  

jumlah PNS yang diberikan rekomendasi persetujuan teknis pengangkatan 

ke dalam JFA, tahun 2015 baru mencapai 738 dari  target minimal 1000 

orang  per tahun (73,8%). Selain itu, Indikator kinerja Utama  berupa skor 

Kepuasan Stakeholders  atas Layanan Pembinaan JFA baru tercapai 7,44 
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dari target skor  minimal 7,6. Hal tersebut antara lain karena pimpinan 

sebagai atasan langsung pegawai belum memprioritaskan capaian target 

output serta outcome secara optimal agar menjadi target  kinerja bagi 

pegawai. Tujuan organisasi sebagai prioritas kinerja yang harus dicapai  

belum dipahami sepenuhnya oleh pegawai maupun jajaran pimpinan 

sebagai bagian dari tujuan organisasi yang harus dicapai. 

 Untuk meningkatkan kinerja organisasi, tim kerja, dan individu, 

Pusbin JFA perlu melakukan manajemen kinerja. Melalui  kepemimpinan 

yang kondusif, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan kerja pegawai, mendorong pegawai bekerja dengan semangat, 

efektif, efisien, dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar 

mencapai hasil kerja yang optimal bagi peningkatan kinerja Pusbin JFA.  

Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi berbagai masalah yang 

berkaitan dengan kinerja organisasi Pusbin JFA guna diadakan penelitian. 

Masalah yang dicoba untuk diteliti dan dipecahkan diantaranya adalah: 

a.   Organisasi Pusbin JFA  belum menunjukkan kinerja yang maksimal; 

b. Pegawai Pusbin JFA  belum menunjukkan kinerja yang maksimal; 

c.    Kurang optimalnya dukungan kepemimpinan Pusbin JFA  terhadap 

peningkatan kinerja pegawai;  

d. Penetapan tujuan organisasi (target output dan outcome) yang berkaitan 

dengan pembinaan auditor sebagai ukuran capaian keberhasilan kinerja 

belum dipahami oleh pegawai Pusbin JFA; 

e.   Kemampuan pegawai Pusbin JFA  belum  optimal; 

f.   Diperlukan pemantauan yang intensif atas capaian kinerja pegawai dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi; 

 

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian  

Sehubungan dengan terbatasnya waktu, materiil, dan pengetahuan 

penulis, penelitian ini dibatasi pada masalah yang terkait dengan hubungan 

kepemimpinan, penetapan tujuan yang berkaitan dengan pembinaan auditor, 

kemampuan SDM dengan kinerja pegawai  pada Pusbin JFA  tahun 2016. 
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1.4 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, 

penulis mengajukan beberapa rumusan masalah penelitian dalam bentuk 

pertanyaan, yaitu: 

a. Apakah kepemimpinan mempunyai hubungan terhadap kinerja pegawai 

Pusbin JFA? 

b. Apakah penetapan tujuan yang berkaitan dengan pembinaan auditor  

mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai Pusbin JFA?  

c. Apakah kemampuan SDM mempunyai hubungan dengan kinerja 

pegawai Pusbin JFA?  

d. Apakah kepemimpinan, penetapan tujuan,  dan kemampuan SDM secara 

bersama-sama mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai Pusbin 

JFA?  

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

a.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan penetapan tujuan yang berkaitan 

dengan pembinaan auditor, kepemimpinan, dan kemampuan SDM dengan 

Kinerja Pegawai pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, baik 

secara individual maupun bersama-sama. 

b. Kegunaan Penelitian: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1) Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang sumber daya 

manusia, khususnya masalah hubungan kepemimpinan,  penetapan 

tujuan, dan kemampuan SDM dengan  Kinerja Pegawai; 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan organisasi untuk 

mengambil langkah-langkah keputusan manajemen kinerja dan 

kebijakan  pembinaan SDM; 

3) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.  
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