,

KEMENTERIAIT PERENCIIN/IAN PEMBANGUN/IN NASIOITAI/

BIU)IIN PERENCIINAAI{ PTMBANGT'NAN NASIONAL

,

REPUBLIK INDONESIA
PETT'NJUK PELAKSANAAN

NOMOR.

8

/JUr{L.AI(/SESMTN/11/2018
TENTANG

PENTTELENCIG/\RAAN PEMAI{TAUAN PENGTNDALIAN INTERN

MEL/ILUI TVIILUASI SISTEM PENGENDIILIAN INTERN PEMERINTAII

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGI'N/TN NASIOITAI,/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGI'NAN NASIONAL
Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1)

huruf e Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 "fahur 2Ol7 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian
Perencanaal Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Pemantauan
Pengendalian Intern Melalui Evaluasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2OO4

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.

Peraturar Pemerintah Nomor 6O Tahun 20O8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a890);

3. Peraturan

.

-.

-2
3

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2O15 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerial Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15
Nomor 1 12);

5

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 43);
6

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER. 1326 /Kl LB / 2009 tentang
Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

7

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keualgal dan
Pembangunan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
8

Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

6O9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencalaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan

..

.
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Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencalaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahur 2OlT Nomor 997);
o

Peraturan Menteri Perencanaan Pembalgunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

laasl;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PETUNJI'K

PELAKSAI{AAN

TENTANG

PENTELENGGARAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN

INTTRN MELIILUI EVALUASI SISTEM PENGENDATIAN
INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERINCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.
PERTAMA

Menetapkan Petunjuk

Pelaksanaal

tentang

Penyelenggaraan Pemantauan Pengendalial Intern Melalui

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional,

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
KEDUA

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku, Pedoman

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Evaluasi
Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah Kementerian
Perencanaan

.

-4Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
KETIGA

:

Petunjuk Pelaksalaan

ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga-l 19 November 2018
SEKRE.TARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION/TLI

/^,*.SEITRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6O Tahun 20O8 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen
penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola
yang baik dan bersih (good and clean gouernance). Untuk mewujudkan
hal tersebut, menjadi keharusan setiap Kementerial/Lembaga untuk
dapat menyelenggarakan SPIP baik pada setiap tingkatan unit kerja
maupun pada level kegiatan (aktivitas utama). Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Kementerian PPN/Bappenas) telah

berkomitmen untuk

menyeienggarakan SPIP sebagaimala telah diamanatl<an dalam PP
Nomor 6O Tahun 2008 yang ditunjukkan melalui penetapan Peraturan

Menteri PPN/KepaIa Bappenas Nomor 10 Tahun 2Ol7

ter,tarl.g

Penyelenggaraa-n SPIP.

unsur utama yaitu (1) lingkungan pengendalian,
(2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan
komunikasi serta (5) pemantauan pengendalian intern. Setiap unsur
SPIP tersebut perlu dipelihara efektivitas penyelenggaraannya. Kelima
unsur SPIP dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:
SPIP mencakup lima

Gambar

1

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
b

v
Pemantauan Pengendatian
latforlttasa & Kornunikasa

t<egiatan Pengendalian
Penilaian Rasiko
Langkungan Pengendalian

I

I

-o
Pasal

6 ayat

(21 Peraturan Menteri PPN/KepaIa Bappenas Nomor

1O

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP mengamanatkan pembuatan

Petunjuk Pelaksanaan untuk memudahkan dan menyeragamkan
penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja, yaitu:

1.

penyelengga-raan lingkungan pengendalian merupakan panduan

bagi kementerian/unit kerja dalam menyelenggarakan unsur

2.

pertama SPIP;
penyelenggaraan penilaian

risiko merupakan panduan

bagr

kementerian/unit kerja untuk menyelenggarakan unsur kedua
SPIP;

3. penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan

pemantauan

pengendalian intern melalui pemantauan berkelanjutan yang
merupakan panduan b"g, kementerian/unit kerja untuk
menyelenggarakan unsur ketiga dan kelima SPIP; dan

4.

penyelenggaraan pemantauan pengendalian intern melalui evaluasi
SPIP yang merupakan panduan bagi Inspektorat Utama

pihak lain di luar

dan/atau
Kementerian PPN/Bappenas untuk

menyelenggarakan unsur kelima SPIP berupa evaluasi terpisah atas
penyelenggaraan SPIP oleh kementerian/unit kerja.

Sedangkan

untuk unsur keempat SPIP tidak dibuat

Petunjuk

Pelaksanaan tersendiri karena telah diatur dalam setiap pedoman atas
keempat unsur Lainnya.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan kedua yang

disusun terlebih dahulu karena dibutuhkannya opini terkait hasil
evaluasi efektivitas SPIP yang penyelenggaraannya telah dikoordinasikan
oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian maupun Unit Kerja Eselon

I (UKE I).
Penyelenggaraan

unsur pemantauan pengendalian intern bertujuan

untuk mengetahui/mengukur efektivitas penyelenggaraan SPIP dan
telah sesuai dengan yang direncanakan/ditargetkankan, baik pada
tingkat kementerian, unit kerja atau aktivitas utama.

Penyelenggara unsur pemantauan pengendalian intern terdiri atas 2

(dua) penyelenggara, yaitu yang diterapkan oleh Penyelenggara SPIP

itu sendiri dan yang diterapkan oleh pihak di luar Penyelenggara
SPIP. Unsur pemantauan pengendalian intern yang diterapkan oleh
(UKE I)

Penyelenggara SPIP didefrnisikan sebagai pemantauan berkelanjutan

sedangkan Unsur pemantauan pengendalian intern yang diterapkan

oleh pihak di luar Penyelenggara SPIP didefrnisikan sebagai Evaluasi
Terpisah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 PP Nomor 6O tahun 20O8 tentang
SPIP dan Pasal 13 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor

Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggaraan SPIP

di

PPN/Bappenas, Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP

1O

Kementerian

di

lingkungan

Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) dalam

hal ini Inspektorat Utama

Kementerian

PPN/Bappenas atau pihak eksternal pemerintah.

Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP Kementerian yang diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) tentang Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Kementerian/l,embaga,
hanya mengatur secara umum tahapan dan metode pengumpulan data,

namun belum mengatur bagaimana menilai tingkat efektivitas
penyelenggaraan SPIP yang menjadi tujuan evaluasi.

Untuk mengimplementasikan ketentuan peraturan

perundang-

undangan tersebut, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut. Dengan

demikian, perlu disusun Penyelenggaraan Pemantauan Pengendalian
Intern melalui Evaluasi SPIP yang akan menjadi panduan bagi
Inspektorat Utama Bappenas dan/atau pihak lain di luar Kementerian
PPN/Bappenas untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP di
lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B

Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk

Pelaksanaan

ini adalah untuk

memberikal panduan bagi Inspektorat Utama Bappenas dalam

-4melakukan eva-luasi tingkat efektivitas penyelenggaraan SPIP pada

tingkat Kementerian, unit kerja maupun tingkat aktivitas utama
untuk sasaran operasional. Da,lam pelaksanaal evaluasi ini,
Inspektorat Utama dapat dibantu oleh Badan Pengawasan
Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan/ atau pihak lain di luar
Kementerian PPN/Bappenas apabila dibutuhkan.
2

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini agar:
a. memberikan keyakinan memadai pada pimpinan kementerian
atau unit kerja bahwa penyelenggaraan pengendalian intern
telah/kurang/tidak efektif dalam mencapai peningkatan
kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara;

b. memberikal

keyakinan kepada pemangku kepentingan lain

bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam
mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, pengamanan aset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan;

c.
d.

menilai secara mandiri atas tingkat maturitas SPIP di tingkat
Kementerian maupun unit kerja; dal
memberikan rekomendasi terhadap area yang memerlukan
perbaikan di masa yang akan datalg.

C

Ruang Lingkup
Penyelenggaraan Pemantauan Pengendaiian

Intern Melalui Evaluasi

ini mencakup langkahJangkah yang harus ditempuh dalam tahap
persiapan, pelaksalaal, dan peiaporan hasil evaluasi SPIP.
SPIP

D

Definisi

Definisi yang digunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, adalah
sebagai berikut:

1.

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menenls oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

5memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yalg efektif dan efrsien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangal.
2

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yalg selanjutnya disingkat

SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3

Penyelenggaraan Pemantauan Pengendalia-n Intern Melalui Eva-luasi
SPIP yang selanjutnya disingkat Evaluasi SPIP adalah rangkaian

kegiatan membandingkan hasil atau capaian suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan

menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan instansi.
4

Eva-luasi SPIP tingkat Kementerian adalah kegiatan untuk
menentukan menilai tingkat maturitas SPIP Kementerian secara
mandiri dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP.

5

6

unit kerja adalah kegiatan untuk menentukan
tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP unit kerja dan memberikan
saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.
Evaluasi SPIP tingkat Aktivitas Utama adalah evaluasi yang
ditujukan pada pengendalian yang diterapkan pada aktivitasEva"luasi SPIP tingkat

aktivitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
7

Aktivitas Utama adalah aktivitas untuk menghasilkan keluaran
utama kementerian/ unit kerja.

8

Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah pihak penyelenggara

II (UKE I dan II).
Pengendalian adalah kegiatan mengatur, mengarahkan, dan
mengambil tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang
dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai
SPIP di Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon

9

sasaran yang ditetapkan.

-610. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancarn pencapaian tujuan dan sasaran instansi
pemerintah.

11. Rencara Tindak Pengendalian, selanjutnya disingkat RTP adalah
rencana kegiatan pengenda.lian yang akan dibangun oleh unit keq'a

untuk merespon risiko yang telah diidentifikasi.
E

Sistematika Pembahasan

Pedoman Evaluasi SPIP disusun dalam struktur
pembahasan sebagai berikut:
Bab

I

:

bab

dengan

Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar bela-kang,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, definisi, dan
sistematika pembahasan.
Bab

II

:

Proses Evaluasi SPIP

Bab ini membahas tahapan Evaluasi SPIP di lingkungal

Kementerial PPN/Bappenas yang terdiri dari:

1.
2.
3.
4.
Bab

III :

Ketentuan Umum;
Evaluasi SPIP Tingkat Kementerian;
Evaluasi SPI Tingkat Unit Kerja; dan
Evaluasi SPIP Tingkat Aktivitas Utama.

Penutup

Bab ini menguraikan urgensi pengomunikasian hasil
evaluasi SPIP kepada pimpinal kementerian/unit kerja
untuk memperbaiki penyelenggaraan SPIP secara terus
menerus serta menginformasikan kepada Penyelenggara

SPIP bahwa Petunjuk Pelaksanaan ini juga dapat
digunakan untuk pemantauan pengendalian intern
melalui pemantauan berkelanjutan secara mandiri.

BAB II
PROSES EVALUASI SISTtrM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A

Ketentuan Umum

1.

Evaluasi SPIP dapat dilakukarr pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. kementerian;
b. unit kerja; dan
c. aktivitas utama.
2.

Evaluasi tingkat Aktivitas Utama Penyrrsunan Laporal Keuangan

yang dilakukan oleh Biro Umum, tidak mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Evaluasi
tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

3.

tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berlaku
nasional untuk seluruh Kementerian/ Lembaga.
Lalgkah kerja Evaluasi SPIP tingkat unit kerja dan aktivitas utama
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel

1

Langkah Kerja Evaluasi SPIP
Tahap

Persiapal Evaluasi

Langkah Kerja

1. menentukan tim dan/ atau jadwal
penugasan;

2. menlrrsun program kerja dan
pembagian tugas;

3. mempersiapkan metode yang
digunakan;

4. melakukan

pertemuan

pendahuluan (entry meetingl.

Pelaksalaal Evaluasi

1. mengumpulkan data/ informasi;

-8Tahap

Langkah Kerja

2. mengolah dan menganalisis data;
3. membuat simpulan hasil evaluasi;
4. membahas hasil evaluasi;
5. memaparkan hasil evaluasi.
Pelaporan Evaluasi

1. menyusun konsep laporan hasil
evaluasi;

2. mereviu konsep laporan hasil
evaluasi;

3. mengomunikasikan hasil evaluasi.
Alur mekanisme langkah kerja evaluasi SPIP dijelaskan lebih lanjut
pada Anak Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perunjuk Pelaksanaan ini.
4

Standar Operasional Prosedur Evaluasi SPIP disahkan Inspektur
Utama.

B

Eva-luasi SPIP Tingkat Kementerian

1. Evaluasi SPIP di tingkat kementerian pada dasarnya lebih
merupakan evaluasi terpisah atas Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

K/L. Evaluasi

SPIP Tingkat Maturitas SPIP

K/L yang dilakukan

melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan diatur dengan
Peraturan Kepala BPKP tentang Penilaian dan Strategi Peningkatan

Maturitas SPIP.
2

Evaluasi SPIP tingkat Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh

Inspektorat Utama Bappenas secara mandiri dal dapat dibantu
dengan penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP.

Selanjutnya, hasil evaluasi divalidasi oleh BPKP. Waktu
pelaksanaan evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

-9

C.

-

Eva-luasi SPIP Tingkat Unit Kerja

Langkah kerl'a evaluasi SPIP tingkat unit kerja terdiri dari persiapan,
pelaksanaan dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Tahap Persiapan

a.

Menentukan tim dan jadwal penugasal

Menentukan Tim Evaluasi dan lamanya jangka waktu
penugasan serta menetapkan surat tugas evaluasi SPIP.
Susunan dan jumlah personil Tim Evaluasi disesuaikan
dengan besarnya lingkup unit kerja yang dievaluasi dengan
mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, dal
ketersediaan sumber daya malusia. Demikian juga dengan
lamanya waku evaluasi, disesuaikan dengan pengujian bukti
maturitas.

b.

Menyusun program kerja dan/atau pembagial tugas

Menyusun program kerja dan pembagian tugas adalah
menJmsun langkah kerja yang akan dilakukan dalam evaluasi
SPIP. Menealokasikan langkah-langkah kerja tersebut kepada

setiap personil Tim Evaluasi sesuai dengan porsi talggung
jawab masing-masing, termasuk penentuan hari evaluasi yang
digunakan.

c.

Mempersiapkan metode yang digunakan

Menyiapkan/men5,.usun metode dan mereviu kembali
bahan/ perangkat/instrumen yang digunakan dalam evaluasi

untuk memastikan bahwa data. dan dokumen yang digunakan
sebagai dasar evaluasi telah sesuai dengan unit kerja yalg
akan dieva-luasi, lengkap dan terkini.

d.

Melakukan pertemuan pendahuluan (entry meetingl

Pertemuan pendahuluan dilakukan Tim Evaluasi dengan
pimpinan unit kerja yang dimaksudkan untuk menyampaikal
tujuan dan ruang lingkup eva-luasi penyelenggaraan SPIP.

-10-

2.

Tahap Pelaksanaan

a.

Mengumpulkandata/informasi
Metode pengumpulan data/informasi yang dilakukan adalah
penyebaran kuesioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen,

dal

observasi. Selanjutnya Matriks Operasionalisasi Indikator

Penilaian, yang menunjukkan metode pengujian untuk setiap

sub unsur SPIP disertai dengan bukti penerapan dan sumber
data yang dijadikan sebagai Kertas Kerja Evaluasi, dijelaskan

lebih lanjut pada Anak Lampiran 2, yarrg merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaal ini.
Matriks operasionalisasi tersebut merupakan penjabaran lebih

lanjut atas Peraturan Kepala BPKP dan Surat Edaran BPKP
tentang Penjelasan Teknis Parameter Pemenuhan Level
Maturitas SPIP, dan untuk bukti penerapan pemenuhan
parameter disesuaikan kembali dengan kondisi Kementerian
PPN/Bappenas.
Penetapan kerangka sampel dan responden yang akan mengisi

kuesioner lanjutal mempertimbangkan

keterwakilan

populasi/ strata jabatan dari unit kerja yang dievaluasi.
Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang lebih
mendalam dari Pimpinan dan/ atau pegawai di Unit Kerja yang
berkaitan dengan substansi panduan wawarcara.

Reviu dokumen dilakukan untuk meyakinkan keberadaal
(eksistensi) dan substansi dokumen dengan menggunakan
panduan reviu dokumen.
Observasi dilakukan untuk meyakinkan berjalannya proses
pengendalian dengan menggunakan panduan observasi.
Panduan kuesioner lanjutan, wa\ /ancara, reviu dokumen dan

observasi yang digunakan mengacu pada Peraturan Kepala
BPKP tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan

- 11Maturitas SPIP yang disesuaikan dengan kondisi Kementerian
PPN/ Bappenas.

Penggunaan satu metode pengumpulan data/informasi dan
metode lainnya dimaksudkan untuk memperkuat simpulan
evaluasi yang akan dihasilkan dan dilakukan untuk sub unsur

tertentu yang membutuhkan informasi lanjutan apabila
diperlukan.
b

Mengolah dan menganalisis data

Hasil pengumpulan data/informasi diolah dengan

dengan

tabulasi dan analisis data dengan pendekatan evaluasi yang
menggunakal skor/level terhadap seluruh unsur dan sub
unsur SPIP yang diberi bobot nilai.
Kriteria Penilaian SPIP atas hasil analisis data/informasi yang
dikumpulka-n berdasarkan Tabel Skor Kriteria Penilaian SPIP
Setiap Unsur dan Sub Unsur sebagaimana Tabel

2

sebagai

berikut.
Tabel 2.
Skor Kriteria Penilaian SPIP Setiap Unsur

NO
1

UNSUR
SPIP

Liagkungan
Pelrgendalian

BOBOT

Sub Unsur

SUB UNSUR SPIP

I'NSIIR I%I
30

dal

1

1

1

2

1

3

1.4

Penegakan Integritas

dan Nilai Etika
Komitmen terhadap
Kompetensi
Kepemimpin:rn yang
Kondusif
Pembentukan
Struktur Organisasi

yang
1.5
1.6

BOBOT PER
srrB uilst R f/"1
3,75
3,75
3,75
3,75

Ssesuai

Kebutuhan
3,75

Pendelegasian

Wewenang

dan

Tanggung Jawab
Penyusunan
dan
Penerapan
yang
Kebijakan

3,75

-12UNSUR
SPIP

NO

BOBOT
rrNsIrR l%l

SUB UNSUR SPIP

Sehat

I

1.7

BOBOT PER
SI'B UNSUR I%)

tentalg

Pembinaan SDM
Peran APIP yang

3,75

Efektif

1

2
3

Penilaian
Rlslko

20

Keglatatr
Pengendallaa

25

2.

8 Hubungan Kerja
yang Baik dengan
1

2.2
3.

Instansi terkait
ldentifikasi Risiko
Analisis Risiko

1 Reviu atas
Instansi

3.2
3.3

Kinerja
yang
Bersangkutan
Pembinaan SDM
Pengendalian
atas
Pengelolaan

3.4 Pengendalian

3.6
3.7
3.8

3.9

Fisik

atas Aset
Penetapan dan Reviu
atas Indikator dan
Ukuran Kineria
Pemisahan Fungsi
Otorisasi
atas
Transaksi
dal
yang
Kejadian
Penting
yang
Pencatatan
Akurat dan Tepat
Waktu
atas
Transaksi
dan
Ke.jadian
Pembatasan Akses
atas Sumber Daya
dan Pencatatalnya

3.1 Akuntabilitas
o terhadap Sumber
Daya
dan
PencatataIlnya
3.1 Dokumentasi yang
1 Baik atas Sistem

4

10

4-

1

10
10

ca7
2,27

c17

Sistem

Informasi

3.5

3,75

Pengendaiian Intern
serta Transaksi dan
Keiadian Penting
Informasi

o

o'7
I

ca7
oa7
o17

))7

, )'7

2,27

co7

5

I
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BOBOT
UNSUR (%l

UNSUR
SPIP

SUB UNSUR SPIP
I

Informasi dan
Komuuikasi
5
I

Pernantauan
Pengendalian

15

5.

1

5.2

Intern
TOTAL

4.2

Penyelenggaraan
Komunikasi yang

BOBOT PTR
suB uNsuR (%l
5

Efektif
Pemantauan

Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah

100

7 5

7,5
100

Unsur, Sub Unsur dan Parameter dijelaskan pada Matriks
Operasionalisasi Indikator Penilalan dapat dilihat pada Anak
Lampiral 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Petun-juk Pelaksanaan ini.
c.

Membuat simpulan hasil evaluasi

Simpulan hasil evaluasi SPIP berupa penetapan skor/level
maturitas SPIP menggunakan pendekatan modus, yaitu:
- Untuk kuesioner lanjutan, jika sebagian besar atau lebih
dari setengah populasi responden menjawab ya maka
simpuiannya ya, demikian juga seba-liknya.

- Untuk pemenuhan wawarcara, jika sebagian besar atau
lebih dari setengah responden menjawab ya maka
simpulannya ya, demikian juga seba-liknya.

-

Untuk pemenuhan dokumen, jika sebagian besar atau lebih
dari setengah dokumen terpenuhi maka simpulannya ya,
demikian juga sebaliknya.

-

Untuk pemenuhan observasi, jika sebagian besar atau lebih
dari setengah parameter hasil obserwasi dan analisis
observasi menunjukkan ya maka simpulannya ya, demikian

juga sebaliknya.
Interval skor tingkat maturitas SPIP dapat dilihat pada Tabei 3
pada halaman 14.

-74Tabel 3.

Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

No

Tiogkat Maturitas

0

3
4

Belum Ada
Rintisan
Berkembang
Terdefinisi
Terkelola dan Terukur

5

Optimum

1

2

d.

Interval Skor
Kurang dari 1,0 (O < skor < 1,O)
1,0 s.d. kurang dari 2,O (1,O < skor < 2,O)
2,O s.d. kurang dari 3,0 (2,O < skor < 3,0)
3,0 s.d. kurang dari 4,0 (3,O < skor < 4,0)
4,0 s.d. kurang dari 4,5 (4,0 < skor < 4,5)
Antara 4,5 s.d. 5,O (4,5 < skor < 5,0)

Membahas hasil evaluasi

Simpulan hasil evaluasi perlu dilakukan pembahasan dengan
pimpinan unit kerja atau yang mewakili untuk memperoleh

tanggapan atas hasil evaluasi yang telah dilatsanakan.
Pembahasan dengan pimpinan unit kerja atau yang mewakili
dituangkan dalam berita acara/notulen hasil pembahasan.

e.

Memaparkan hasil evaluasi

Hasil evaluasi perlu dipaparkan sebagai bentuk sosialisasi dan
komunikasi bagi pihak-pihak di lingkungan unit kerja yang
dievaluasi terkait kondisi tingkat maturitas SPIP unit kerja dan

tindak lanjut yang al<an dilakukan.
3

Tahap Pelaporan

Laporan Hasil Evaluasi berisi kesimpulan tentang skor tingkat
maturitas penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan saran
peningkatan maturitas.
Selain itu, laporan ini menjadi salah satu bahan untuk penyusunan

Laporan Kinerja unit ke{a, Rencana Strategis UKE I, peta
tatalaksana, standar operasional prosedur dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT).

Berikut adalah subtahapal pelaporan:
a. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Evaluasi
Tim Evaluasi segera menyusun konsep Laporan Hasil Evaluasi

dengar format yang dapat dibuat dalam bentuk nota dinas dan

-15dapat disesuaikan denga-n kebutuhan. Konsep

Laporan

sekurang-kurangnya berisi haf -ha1 sebagai berikut:

1)

Umum, yang terdiri dari:

a) Dasar Evaluasi, yang berisi dasar

pelaksanaan

evaluasi SPI (Surat Tugas).

b)

Tr.rjuan Evaluasi, yang menjelaskan tujuan kegiatan

evaiuasi SPIP unit kerja.

c)

Ruang Lingkup dan Periode Evaluasi, Menjelaskan
mengenai ruang lingkup evaluasi.

d) Waktu

Pelaksanaan, yang menjelaskan tentang
waktu pelaksanaan evaluasi SPI berdasarkan Surat
Tugas.

e) Data Umum unit kerja, yang

menjelaskan nama

pimpinan unit kerja dan Tim Satgas SPIP unit kerja
serta tugas dan fungsi unit kerja.

f)

Metode Evaluasi dan Teknik Pengumpulan Data,

yarlg menjelaskan metode evaluasi SPI

yang

digunakan, misalnya dengan pengisian kuesioner
lanjutan, wawancara, reviu dokumen, dan/atau
observasi.

C)

Batasan Tanggung Jawab, yang menjelaskan tentang
tanggung jawab Tim Evaluasi.

h) Tindak Lanjut atas Saran

Evaluasi SPIP unit kerja

Sebelumnya (apabila ada)

2l

Hasil Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Karakteristik Maturitas SPIP Unit Kerja
b) Penilaian atas Unsur Lingkungan Pengendalian
c) Penilaian atas Unsur Penilaian Risiko
d) Penilaian atas Unsur Kegiatan Pengendalian
e) Penilaial atas Unsur Informasi dan Komunikasi
f) Penilaial atas Unsur Pemantauan Pengendalian
Intern

3)

Saran Peningkatan Maturitas
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Mereviu Konsep Laporan Hasil Evaluasi

Reviu dan pembahasan atas hasil evaluasi yarrg tertuang
Laporan Hasil Evaluasi dilakukan sesuai dengan Formulir
Kendali Mutu dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas.
c

Mengomunikasikal Laporan Hasil Evaluasi
Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi SPI oleh Tim Evaluasi

disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja terkait dengan
tembusan kepada:

1)

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (apabila
evaluasi dilakukan untuk UKE I);

2l Ketua Satgas SPIP Kementerian (apabila evaluasi
dilakukan untuk UKE II);

3) Ketua Satgas SPIP UKE I terkait (apabila evaluasi
dilakukan untuk UKE II di lingkungan UKE I masingmasing).

Dengan adanya pengomunikasian kepada pihak-pihak
tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam
pengambilan keputusan/umpan balik dan menjadi
pembelajaran bagi unit kerja lainnya.
D

Evaluasi SPIP Tingkat Aktivitas Utama

LangkahJangkah persiapan untuk Evaluasi SPIP Akivitas Utama
meliputi:

1.

Tahap Persiapan
a

Menentukan tim dan jadwal penugasan

Menentukan Tim Evaluasi dan lamanya jangka waktu
penugasan serta menetapkan surat tugas. Susunan dan
jumlah personil Tim Evaluasi disesuaikan dengan besarnya
lingkup aktivitas utama yang akan dievaluasi dengan
mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metode
dan ketersediaan sumber daya manusia. Demikian juga

-77dengan lamanya waktu evaluasi, disesuaikan dengal sasaran,

b.

risiko dal kegiatan pengendalian yang akan dievaluasi.
Menyusun program kerja dan pembagian tugas

Menyrrsun program

ke{a dan pembagian tugas

adalah

men5 rsun langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam

evaluasi SPIP tingkat Aktivitas Utama Kementerian maupun

unit kerja. Mengalokasikan langkah-langkah ke{a tersebut
kepada setiap personil Tim Evaluasi sesuai dengan porsi
tanggung jawab masing-masing, termasuk penentuan hari
evaluasi yang digunakan.

c.

Menyiapkan metode yang digunakan

Menyiapkan/men5

rsun metode dan mereviu

kembali

bahan/ perangkat/ instrumen yang digunakan dalam evaluasi

untuk memastikal bahwa data dan dokumen yang akan
digunakan sebagai dasar evaluasi telah sesuai dengan

d.

Aktivitas Utama yang akan dievaluasi, lengkap dan terkini.
Melakukal pertemuan pendahuluan @rrtry meeting\
Pertemuan pendahuluan dilakukan Tim Evaluasi dengan
pimpinan kementerian/unit kerja atau yang mewakili untuk
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup evaluasi SPIP.

2

Tahap Pelaksanaan

Evaluasi SPIP tingkat aktivitas utama bertujuan untuk
mengidentihkasi kualitas kinerja pengendalial yang berkaitan
dengan Aktivitas Utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

tertentu. Evaluasi dilaksanakan terhadap aktivitas utama unit kerja
yang telah melakukan penilaian risiko maupun evaluasi lingkungan

pengendalian. Sub tahapan pelaksanaan Evaluasi SPIP adalah
sebagai berikut:

a.

Mengumpulkandata/informasi
Metode pengumpulan data/informasi yarrg umum digunakan

adalah reviu dokumen yang diiengkapi

dengan

wawancara/ observasi, bila diperlukan. Langkah-langkah yang

dilakukan dalam mengumpulkan data/ informasi:

-181)

mendapatkan informasi umum mengenai daftar risiko dan
RTP;

2l memahami sasaran kegiatan untuk menguji apakah
seiuruh Aktivitas Utama telah diidentifikasi dan
3)

dilakukan penilaian risiko oleh unit kerja;
mengidentifikasi tatalaksana (bussiness process) yang
dilaksanakan dalam mencapai tujuan melalui ketentuan
yang berlaku, dokumen SOP (apabila ada), bagan arus,
dan output kegiatan yang bersangkutan;

4l melakukan observasi lapangan atau u.talkthrough agar
dapat mengonfrrmasi pemahaman dan menilai apakah
dokumentasi proses yang digambarkal dalam bagan arus
telah sesuai dengan rancangan dalam bagan arus
tersebut;

5) memilih Aktivitas

Utama yang akan diuji berdasarkan

pertimbangan profesional Tim Evaluasi.
b

Mengolah dan menganalisis data

1) memilih dal melakukan analisis atas Aktivitas Utama
yang terpilih untuk dievaluasi dikaitkan dengan
tatalaksana/ proses bisnisnya;

2l

mengidentifikasi ulang risiko Aktivitas Utama dengan
mempertimbangkan hasil penilaian risiko yang dilakukan
kementerian/unit kerja;

3) menguji RTP yaitu menguji bukti-bukti

yang

menunjukkan proses pengendalian tersebut. Tujuan dari
pengujian pengendalian adalah untuk melihat apakah
pengendalian yang telah dirancang berfungsi sesuai yang

diharapkan dan apakah personil yang menjalankan
pengendalian tersebut memiliki kewenangal dan

kualifrkasi yang dibutuhkal untuk melaksanakan
pengendalian secara efektif.

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian
pengendalian adalah:

-19a) mengidentihkasi efektivitas RTP dan

memilih

kegiatan pengendalian yang akan diuji;

b)

menentukan jumlah populasi dan jumlah sampel
(apabila diperlukan);

c) melakukan penilaian efektivitas

kegiatan

pengendalian.

Penyimpulan penilaian efektivitas pengendalian bersifat
konsewatif, dengan pengkategorian sebagai berikut:
1) Tidak Efektif
Jika dalam suatu Aktivitas Utama terdapat satu saja
pengendalian kunci (keg controll yang secara dominan

tidak efektif mencegah atau mengendalikan risiko,
pengendalian atas Aktivitas Utama tersebut disimpulkan

2l

tidak efektif.
Kurang Efektif

Jika dalam suatu Aktivitas Utama terdapat satu atau
beberapa pengendalian kunci yang secara dominan
kurang efektif mencegah atau mengendalikan risiko,
sementara terdapat pengendalian lain yang sudah efektif

maka RTP tingkat Aktivitas Utama disimpulkan kurang
efektif.

3)

Efektif

Jika dalam suatu Aktivitas Utama semua pengendalian
kunci yang dilakukan sudah efektif untuk mencegah atau
mengendalikan risiko, maka pengendalian tingkat
Aktivitas Utama disirnpulkan efektif.
Tim Evaluasi dapat memilih pengendalian kunci yartg paling

tepat dalam rangka mendeteksi kelemahan atau mencegah
risiko yang ada sebagai penyebab Aktivitas Utama menjadi
tidak efisien, efektif atau taat aturan. Cara menilai efektivitas
pengendalian adalah sebagai berikut:
1) membandingkan antara pengendalian yang sudah ada
dengan pengendalian yang seharusnya ada menurut Tim

-20Evaluasi. Berdasarkan perbandingal ini, Tim Evaluasi
dapat menilai seberapa besar gap atau kesenjangan yang
ada;

2l

melakukan analisis keberadaan pengendalian lain yang
dapat menutupi gap tersebut.

Pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai Formulir Kertas
Kerja Evaluasi Tingkat Aktivitas Utama pada Anak Lampiran 3,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk
Pelaksanaan ini.
c.

Membuat simpulan hasil evaluasi

Berdasarkan hasii pengolahan dan analisis data/informasi,
Tim Evaluasi menyimpulkan hasil evaluasi SPIP Aktivitas
Utama Unit Kerja atau Tingkat Kementerian.

Simpulan atas efektivitas SPI tingkat Alrtivitas Utama
dikategorikan dalam kelompok simpulan sebagai berikut:

1)

Efektif
Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan
dapat mencegah atau mengendalikan risiko yang akan

terjadi, serta capaian kinerja Aktivitas Utama adalah di
atas 90% (apabila terdapat Perjanjian Kinerja terkait
aktivitas utama).

2J

Kurang Efektif

Jika pengendalian yalg telah dirancang dan dilaksanakan
belum sesuai untuk mencegah atau mengendalikan risiko
yang ada, serta capaian kinerja aktivitas utama adalah
diantara 75%o s.d 9O% (apabila terdapat Perjanjian Kinerja
terkait alrtivitas utama).

3)

Tidak Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan
tidak efektif untuk mencegah atau mengendalikan risiko
yang ada, serta capaian kinerja Aktivitas Utama adalah
7 5%o ke bawah (apabila terdapat Perl'anjiar Kinerja terkait
aktivitas utama).
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d.

-

Membahas hasil evaluasi

Simpulan hasil evaluasi dilakukan pembahasan dengan
pimpinan kementerian/unit kerja atau yang mewakili untuk
memperoleh tanggapan atas hasil evaluasi yang telah

dilaksanakan. Pembahasan dengan

pimpinan

kementerian/unit kerja atau yang mewakili dituangkan dalam
berita acara/ notulen hasil pembahasan.

Setiap laporan disimpan pertinggal dalam

rangka

pendokumentasian arsip Inspektorat Utama.

e.

Memaparkan hasil evaluasi

Hasil evaluasi dipaparkan sebagai bentuk sosialisasi dan
komunikasi bagi pihak-pihak di Lingkungan kementerian/unit
kerl'a yang dievaluasi terkait kondisi tingkat capaian efektivitas
pengendalian kementerian/unit kerjanya dan tindak lanjut
yang akan dilakukan.
3

Tahap Pelaporan
Laporan Hasil Evaluasi berisi kesimpulan tentang tingkat efektivitas

penyelenggaraan SPIP di kementerian/unit
peningkatan efektjvitas SPIP.

ke{a dan

saran

Selain itu, laporan ini menjadi salah satu bahan untuk penyusunan

Laporan Kinerja unit kerja, Rencana Strategis UKE I, peta
tatalaksana, standar operasional prosedur dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT).

Berikut adalah subtahapan pelaporan:
a. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Evaluasi
Tim Evaluasi segera men5 rsun konsep Laporan Hasil Evaluasi
dengan format yang dapat dibuat dalarn bentuk nota dinas dan

dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Konsep Laporan
sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1)

Umum, yang terdiri dari:

a) Dasar Evaluasi, yang berisi dasar
evaluasi SPI (Surat Tugas).

pelaksanaan

_

b)

).)

-

Tujuan Evaluasi, yang menjelaskan tujuan kegiatan
evaluasi SPIP unit kerja.

c)

Ruang Lingkup dan Periode Evaluasi, Menjelaskan
mengenai ruang lingkup evaluasi.

d) Waktu

Pelaksanaan, yang menjelaskan tentang
waktu pelaksanaan evaluasi SPI berdasarkan Surat

Tugas.

e) Data Umum Unit Kerja, yang menjelaskan nama
pimpinan unit kerja dan Tim Satgas SPIP unit ke{a
serta tugas dan fungsi unit kerja.

f)

Metode Eva-luasi dan Teknik Pengumpulan Data,

yang menjelaskan metode evaluasi SPIP yang
digunalan, misalnya dengan reviu dokumen,
wawancara dan/ atau observasi.

g)

Batasan Tanggung Jawab, yang menjelaskan tentang
tanggung jawab Tim Evaluasi.

h)

Tindak Lanjut atas Saran Evaluasi SPIP Sebelumnya
(apabila ada)

2l Hasil Eva-luasi, yang menjelaskan hasil pengujian

atas

pengendalian dan simpulannya

3)
b

Saran Peningkatan Maturitas

Mereviu Konsep Laporal Hasil Eva-luasi

Reviu dan pembahasan atas hasil evaluasi yang tertuang
Laporan Hasil Evaluasi dilakukan sesuai dengal Formulir
Kendali Mutu dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas
tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas.

Mengomunikasikan Laporan Hasil Evaluasi
Penyampaian Laporan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Laporan Hasil Evaluasi SPIP tingkat Aktivitas

Utama

Kementerian, disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada
Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas selaku
Ketua Satgas SPIP Kementerian dengan tembusan kepada

Menteri PPN/ Kepala Bappenas.
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Laporan Hasil Eva-luasi SPIP Tingkat Aktivitas Utama UKE
I disampaikan kepada Pirnpinan UKE i selaku Penanggung

Jawab Satgas SPIP UKE I dengan tembusan kepada
Sekretaris Kementerian PPN/ Sestama Bappenas selaku
Penanggung Jawab Satgas SPIP Kementerian.

3)

Laporan Hasil Evaluasi SPIP Tingkat Aktivitas Utama UKE
II disampaikan kepada Pimpinan UKE II dengan tembusan

kepada: (a) atasan langsungnya selaku Penanggrrng
Jawab Satgas SPIP UKE

I,

(2) Ketua Satgas SPIP UKE I,

dan (3) Kepala Biro Umum selaku Ketua Satgas

SPIP

Kementerian.

Dengan adanya pengomunikasian kepada pihak-pihak
tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam

pengambilan keputusan/umpan balik dan menjadi
pembelajaran bagi unit kerja lainnya.

Setiap laporan disimpan pertinggal dalam
pendokumentasian arsip Inspektorat Utama.

rangka

BAB IiI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupalan pelal<sanaan dari Pasal 5 Ayat (1) huruf
e Peraturan Menteri PPN/KepaJa Bappenas Nomor 10 Tahun 2017 tentarig
Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/ Bappenas. Petunjuk Pelaksanaan

ini mengatur langkah kerja dan metode yang digunakan dalam
menyelenggarakan Evaluasi SPIP tingkat kementerian, unit kerja dan
aktivitas utama di Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam penggunaal Petunjuk Pelaksanaan ini, Tim Evaluasi yeng akan
menyelenggarakan evaluasi harus memiliki kemampuan atau kompetensi
baik konsep maupun praktik dari SPIP yang memadai.
Petunjuk Pelaksanaan ini dapat juga digunakan oleh Penyelenggara SPIP
untuk melakukan evaluasi mandiri (self-eualuation) SPIP di unit kerja
masing-masing.

Dengan diberlakukannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka setiap
penyelenggaraan Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
didasarkan pada Petunjuk Pelal<salaan ini.

SEKRTTARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

.fre

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION

ANAK LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR.

8

/JUKLAK/SESMEN/ 11/2018

TENTANG PEIryELENGGARAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
MELALUI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Tehapan Penyelelggaraen Evaluasi SPIP
.,1

r-

Tim dan
Jsdws]
Penwa8€n

Prograo Kcrja
dan Pcobagian
Tugeg

Peraiapan

PerteEua,

Metodologi
y6ng
diSunakan

pendahr uen
(entry

Pengolahan
dan Anali

meetiry)

Data

Siropulan
Hasil

Hasil

EvaluaEi

Hasil
Evaluasi
I

PeIaksanaan Evaluasi

Persiapan Evaluasi

urdkasian
Hasil Evaluasi

Pe ngoDx

Reviu Konsep
Laporan Hasil
Evaluasi

Laporan Hasil
Evsluasi

Pelapo.a! Evaluasi

..* \t

SEKRETARIS KEMENTERIAN PER"ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 7
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAIT NASrONAL,y'ql

/
GELLWSNN JUSUF

ANAK LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR. 8 /JUKT"AK/SESMEN/ 1l /20 r8
TENTANG PEI.IYELENGGARAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
MEI,ALUI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MATRIKS OPENASIONALISAST INDIKATOR PENILAIAN SPIP
TINGXAT UNIT XERJA

.,............

TAHUIT .........

TEMENTERIA PPI{/BAPPENAS
UxE
NO

UIISUR/SUB UNSUR/ PARAMETER

A. LINGKUNGAIT PENGENDAIIAN (3O%I
1.1
PcDGgak E IDtegrltas daD fitlat Etlks (3,75%)

D.l.l.1.l

Adanya kode edk dan kode perilaku di
Kementerian PPN/Bappenas yang berlaku di
lingkungan kerja Saudara.

BOBOT

I/Il:

Y/T

Metode Eealuasl

,,.,..,,..,
LEVEL

BuLtl Pctrcrapqn

Sumber Dete

1. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Kode Etik dan
Kode Perilaku Pegawai di
Keme-nterian

l

Biro Hukum

2. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Kode Etik dan
Kode Perilaku Perencara
di Kementerian
PPN/Bappenas
3. SOP penanganan
pelanggaran disiplin

2. Biro Sumber
Daya Marusia

Adaiya media/dokumen sosialisasi kode etik dan
kode perilaku kepada sebagan besar pegawai
da.la.o setiap unit ke{a sena piha} lain yang
berkepentingan (eksternal).

Wewetr-

Revlu

cala

Dokulrcn

I

30,oo
3,75

PPN/Bappenas

D.1.1.2.1

Kuesloncr
Lenjutalr

1. Undangan, daJta,

l. Unit

hadir dan
paParan / notulen

dievaluasi

Keda yang

sosialisasi, wolkshop,

rapat
2. Penguaumart yaig

ditunjukkan dari screen
shrnt uEbsite

JDIH/media sosia.l

2. Biro Hukum

x

obaervaBl

UKE
UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

w.1.1.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administrasi di lingkungan unit kerja bahwa
mereka telai memahami kode etik dan kode
perilaku.

BOBOT

I/II:

YIT

...,..,..,.
LEVEL

Buktl Peneropan

SuEber Data

Nue6loner

L.dutatl
Jawaban wawancara
mengenai pemahaman

Metode Evaluasl
WawerRGvlu
cara
DokuEerl

Obaer-

vesl

Unit Kelja yang
dievaluasi

Pejabat terkait
penegakan integritas dan

nilai etika, yaitu mana
etika dan peritaku yang
dapat diterima dan yartg
tidak dapat ditedma
serta harus bagaima.rla

jika te{adi
pelanggarannya
K. 1.1.2.1

D.t. t.2.2

Persepsi pegawai di lingkungan unit keia bahvra
Pimpinan dan sebagiar besar pegawai telah cukup
memahami implementasi atas kode etik dan kode

perilaku.
Adanya pa*ta integritas sebagai wujud komitmen
penerapan kode etrk da.n kode pedlaku.

Jawaban pegawai atas
kuesioner la.njuta.n

Unit Ke{a yang

x

x

dievaluasi

Biro Sumber
1. Pa.lda integritas
pejabat struktural di unit Daya Maiusia

keia
2. Surat Pernyataan
Kepatuhan terhadap
Kode Etik da.n Kode

Perilaku di Kemente arl
PPN/Bappenas
w.1.1.3.1

Persepsi Pejabat Pimpiran Tinggi/ Pejabat
Administrasi mengenai apakah seluruh Pejabat
daJr pegawai telal mengimplemefltasika, kode etik
dan kode perilaku dalarn suasana bekeda seharihari (Perilaku dalam pelaksanaan kegiatan
substansi maupun administrasi, telah

Jawaban Pejabat atas
pertanyaan wawalrcara

x

Unit Kerja yang
dievaluasi

mengena, bentuk
penerapan kode etik dan
kode perilaku

mengungkapkan masalah pada saat dievaluasi,
segera melal<uka.n perbaika.n apabila teaadi
kesalahan).
K. 1. 1.3.

1

Persepsi pegawal mengenai apal<ah terdapat

dorongan sejawat/rekan kerja di unit ke{a untuk
menerapkan sikap pedlalu dan etika yang baik.

Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan

Unit Keia yang
dievaluasi

x

x

ULE

Ito
K.1.1.3.2

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER
Persepsi pegawai mengenai apakal:
1 Pimpinan unit kerla telah mendorong budaya
etis dalam beke{a yang ditunjukkan melalui

BOBOT

I/II:

alr

....-...--.
LEVEL

Metode Evaluest

Buktl Perr.rapen
Jawaban pegawai atas
kuesioner la.njuta.[

Suriber Dsta

Kucaloner

Linl[ten

Wawatr-

Revlu
Dokurnen

dievaluasi

hai).
2. Pimpinan unit keqa menetapkan tujuan yang
realistis dan dapat dicapai da-n tidak

w.1.1.3.2

tujuan lain

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administrasi mengenai bagaimana penegakan
disiplin apabila terjadi pela.nggaran kode etik dan
kode pedlaku oleh pegawai.

Jawaban Pejabat atas
Unit Ke{a yang
pertanyaan wawancara
dievaluasi
mengenai contoh
penegakan kode etik dan

x

x

kode perilaku

K.l.1.3.3

Persepsi mengenai penegakan disipli[

yaig

dilakukan Pimpinan apabila terjadi pelanggararr
kode elik dar kode perilaku oleh pegawai.

Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan

Unit Kerja yang
dievaluasi

vesl
x

Unit Kerja yang

komunikasi lisan dalam rapat, diskusi, dan
melalui keteladanan dalam kegiatan sehari

meneka.n pegawai untuk mencapai
ysrrg tidak realistis.

Obset-

x

x

UI(E I/II: ..--...--..
NO

D.1.1.3.1

UNSUR/SUB UITSUR/PARAMETER

Adanya dokumeo:
1. pengenaan sanksi disiplin ya.ng tepat terhadap
pelanggaran kode etik dan kode perilaku (apabila
teiadi pelanggaran).

BOBOT

Ylr

LEVEL

Metode Evaluarl

Bultl PeDerepsr

SuEber Deta

KuraloDer
Lanluten

1. SK tentang Hukumarr
Biro Sumber
Daya Manusia
Disiplin PNS yang
terbukti melanggar Kode
Etik dan Kode Perilaku

Wawan-

Revlu
Dokumetr

Ob.cr.

x

x

vaal

2. Laporal rekapitulasi
kasus kepegawaian PNS
berdasarkan jenis
pelangga.ra.n dan

jenis

hukuman disiplin sampai
dengan semester teaakhir
3. Halaman I Laporan
pemeriksaan atas
pelanggaran disiplin

4. Dokumen
pertimbangan promosr
2. pemberian penghargaan kepada pegawai berupa
promosi jabatan untuk meningkatkan penegakan
irtegdtas dan kepatuhai nilai integritas
D.1.1.4.1

1. Adanya evaluasi secara berkala atas konsistensi
penegala.n disiplin terhadap setiap pelanggar:an
kode etik dan kode perilaku.

jabata!

l. Adanya perintah
untuk melakukan
evaluasi (mandat/
disposisi/ surat tugas)
2. Bukti proses evaluasi
3. Minimal 2 Laporan

2. Ada-nya tindak lanjut atas rekomendasi

evaluasi.

4. Bukti tindak lanjut
atas rekomendasi
eva-luasi

Uoit Kerja yaig
dieva.luasi
(dengan lingkup
implementasi
aturan)

x

x

UKE
NO

D.1.t.4.2

UNSUR/SUB UITSUR/PARAMETER

l. Adanya evaluasi secara berka.la untuk menilai
efektivitas dari implelrentasi kode etik dan kode
perilaku dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai atas pencapaian tujuan unit keqa

BOBOT

I/II:

alr

Metode Erveluaal

..,........

Buktl PcncrepeD

LEVEL

SuBbcr Data

Kuesloncr

Wawen-

Ladutan

care

Rcvlu
Dokulncn

eva.luasi

2. Bukti proses evaluasi

kebijakan dan
eiektivitasnya)

3. Minimal 2 Lapora.[
hasil evaluasi
2. Adarya tirdak lanjut atas rekomeddasi hasil
evaluasi,

4. Bukti tindak larjut
atas lekoEeodasi

evaluasi
D.1.1.5.1

Adanya dokumen tindak lanjut perbaikan secara
berkelarljutart atas hasil evaluasi.

1.

Bulci tindak la.njut

atas rekomendasi hasil

1. Unit kerja yang
dievaluasi

evaluasi

2. Revisi kode etik dan

2. Biro Sumbe!

kode perilaku

Daya Manusia

SOP

dar/atau

penalganai

pelanggaran disiplin PNS
(apabila terdapat

perubaha! Iingkungan
strategis atau
rekomendasi dari
evaluasi)

o.1.1.5.1

Adanya program aplikasi uthistleblouing

sA ste m

sebagai sa.luran pengadua.a sekaligus pema.ntauan
penerapan kode etil< dan kode perilaku.

Dokumen hasil observasi
berupa:

l

Screenshoo, aplikasi

whistleblowing sVstem
2- CotEr lapota
pemantauan atas
pengadual masyarakat
dan whistlebloving
system

Inspektorat
Utama

vral
x

1. Adanya perintah
Biro sumber
Daya Manusia
untuk tnelakukan
evaluasi (disposisi/ surat (dengan lingkup

tugas)

Obscr-

x

NO

t.2
D.1.2.1.1

UNSUR/SUB

U

UKE
AUR/ PARA"}IETER

Xomltmen terhadap Nompetensl

13.757o1

l.

Adanya stardar kompetensi untuk unit keda
Saudara yang dibutuhkan untuk melakssnakan
tugas dan fungsnya.

BOBOT

3,75

I/II: ......,,...

alr

Metode Evalua.l

----f--

SuDbar Data

BuLtl PcrctapaE

LEVEL

l Standar Kompetensi Biro Sumber
Kementerian PPN/
Daya Ma.nusia
Bappenas (strlrktural da.n
fungsional)

diberitahukai kepada p€gawai.
3. Adanya rencana pengembangan kompetensi

untuk meltrbantu pegawai mempertahankan dan

2. Htlmatu Capital

Beoingkatkan korqpetensinya.

Deuelopment Pl@n

Kementerian
PPN/Bappenas

menerima pelatihan yang tepat.
D.t .2. t.2

Adanya uraiar tugas s€luruh jabatan berdasa.rkarr
hasil aralisis beban kerja.

Wawen-

RGvlu

Obser-

cara

DoLumcl

vasl
r1

2. Pengetahuan, keahliar dsn kerna.Erpuan yeng
diperlukan untuk setiap jabatan diidentifikasi daJl

4. Adanya mekanisme yang melrbantu
memastikan bahwa seluluh pegawai sudah

Kucllotrcr
Ledutan

3. Prosedur keda terkait
pengusulan diklat
1.

Struktur dai uraiar

tugas dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas tentaog
Orgaiisasi dan Tata
Kerja Kernenteriarr
PPN/Bappenas

l,

Biro

Perenca.naan,

olganisasi dan
Tata l,aksana

2. Keputusan Menteri
2. Biro
Perencanaan,
PPN/Kepala Bappenas
tentang informasi jabatan Orgarisasi den
Tata Laksana
3. Dokumen analisis
beban kerja

3. Biro Sumber
Daya Manusia
dai unit keda
yarlS dievaluasi

x

I/II: ...........
YIT
LEVEL

UKE

Ito

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

Buktl P.nerepan

SuEber Data

KucBloDGt

Lstlutrn

Mctodc Evaluaal
WasranRcvlu

Doku,!cn

Ob.cr"
vasl
l1

D.t.2.2.1

l.

Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai
standa.r kompetensi untuk seturuh posisi jabatan

Und8ngan, daftar
hadir dan paparan/
notulen sosialisasi,
workshop, rapat, Surat

l. Unit

Kerja yang

dievaluasi

Edara.n

2. Pengumuman yang

ditunjukkan dari screen
shoot

2. Biro Sumber
Daya Manusia

tiEbsite Biro

Sumber Daya Manusia
D. t .2.2.2

w.t.2.2.1

Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai
uraian tugas untuk seluruh jabatan.

Persepsi Pejabat Bmpinan Tinggi/ Pejabat
Adrainistrasi mengenai apakah semua level

Pimpinan di unit keda saudara telah paham atas
standar kompetensi jabatan yang diperluka.n
untuk ioasinS-masing jabatan.
K. t .2.2.

I

Persepsi pegawai mengenai apakah mereka

telal

memaiami standar kompetensi yang diperlukan
pada posisi jabatannya daJr atasai
w .t.2.2.'2

laigsu

gnya.

Persepsi Pejabat Pimpioa.n Tinggi/ Pejabat
Administrasi menSenai apakah level Pimpinan

lelah oremahami uraian lugasnya maslng ma$n8

tl---t

ll

Pengumumarl yang

Biro Hukum

ditunjukkan dari screen
shoot website JDIH

Jawaborl Pejabat atas
pertanyaan wawancara
mengenai paham
tidaknya atas standar
kompetensi
Jawabai pegawai atas
kuesioner lanjutarr

Unit Kelja yang

Jawaban Pejabat atas
pertanyaan wawarcara
mengenai paham

Unit Keda yarg

Unit Kerja yang
dievaluasi

dievaluasi

tidaknya atas uraian
K.t.2.2.2

Persepsi pegawai EenSenai apakai mereka telah
memahaEi uraian tugas jabatannya.

tugas
Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan

x

x

dievaluasi

Unit Kerja yang
dievaluasi

x

x

UKE
NO

D.1.2.3.1

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

l. Teidapat proses untuk memastkan balwa
pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu
jabatan telah memiliki pengetatruan, keahlian,
dan kemampuan yang diperlukan.

BOBOT

I/lI:

YIT

..,........
LEVEL

Metode Eveluaal

Bultl Pettcmper

Surllbcr Drte

Kucelon€r
Lanlut&lr

Wawo!-

Revlu

Obaer-

cara

Dokuirca

vaal

x

1. Dokumen
1. Biro Suorber
pertimbangan Pimpinan Daya Manusia
mengenai kompetensi
teknis/ malaj erial
pegawai saat penempatan
suatu formasi jabata.n

2. Rekapitulasi pengisian
seluruh formasi jabata-n
2. Biro Sumber
3. Rekapitulasi
pelaksanaan

Daya Ma.nusia

pengemba.ngan
2. Terdapat program pelatihan yang memadai
untuk memenuhi kebuluhan pegawai.

kompetensi (diklat,
seminar, kursus,

3. Unit keda yang
dievaluasi

penatara.n dan/atau
magang)

D.t.2.3.2

w1231

Adarya dokumen peta kebutuhan formasi jabatan

Peta kebutuhan formasi

Biro

sesuai struktur organisasi yang ada.

jabatarr

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban Pejabat
mengenai pemenuhan
standar kompetensi
untuk semua level
Pimpinan

Perencanaan,
Orgalisasi dan
Tata Laksana
Unit Kerja ya.ng

Administrasi mengenai apakah semua Ievel
Pimpinan di unit kerja saudara telah memiliki
standar kompetensi jabatan yarlg dipersyaratkan
(baik teknis, manajedal maupun sosial kultural).
K. 1.2.3.1

Persepsi pegawai mengenai apakah mereka telah

memenuhi sta.ndar kompetensinya da.n mendapat
bimbingan ya.ng obyektif dan konstruktif dari
Pimpinan untuk peningkatan kineda.

Jawaban pegawai atas
kuesioner larjuta,n

x

dievaluasi

Unit Keia yang
dievaluasi

x

x

o
D.1.2.4.r

UXE
UI{SUR/SUB UTAUR/PARAMETER

l. Adanya evaluasi atas kebijakan (stand6r
kompetensi/informasi jabatan/plosedur kerja
pengeabangan koBpetensi) secara berkala,

BOBOT

I/II: ...........

alr

Buktl Penerepan

LEVEL

Sumbcr Dete

Adanya perintah

Biro Sumber
Daya Manusia
(terkait evaluasi
evaluasi kebijakan
(mandat/ disposisi/ Surat standar
Tuaas)
kompetensi/
pros€dur kerja
2. Bukti proses evaluasi pengembangan
kompetensi)
3. Minilral 2 l,aporan
evsluasi
Biro
1.

xuealoncr
Lsnlutaa

Metode Evalulal
WewanRcvlu
cata
DoLulrten
x

Obser-

veal
x

untuk pelaksanaan

Pelencanaan,

2. Adanya evaluasi atas ioplementasi

pengembangan kompetensi.

o.1.2.5.1

Adanya database/sistem terintegrasi sebagai
mekanisme manajemen karier PNS.

4. Bukti tindak lanjut
atas rekomendasi
evaluasi

Organisasi dan
Tata Laksana
(terkait evaluasi
infolmasi jabatan)

5. Rekap pemenuhan 20

Uflit Kerja yang

jam pelaj

dievaluasi

tahun
untuk PNS di unit kerja
ar:an /

Dokumen hasil observasi Biro Surober
berupa:
Daya Manusia
Screen shoot dashboard

x

yarg terintegrasi terkait
peneapatan posisi
jabatan, pengeEbangan
kompetensi dan
penSisian forEasi jabatsn

D. 1.2.5. r

Dokumen yang

menunjukkan bukti
adanya pengembangan

berkelanjutan atas SPI
terkait komitaen
terhadap koapetensi

Biro Sumber
Daya Manusia

x

x

I/II:...........
YIT
LEVEL

Metode Evalua8l

UXE
UI{SUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

BOBOT

Buktl Pencrapan

Sumbcr Dete

Kueslorct
Ladutan

Wowartr-

Rcvlu

cata

DokuEG!

1r

7

w. 1.2.5.1

Persepsi Pejabat Pimpiran Tinggi mengenai proses
dan mekani$ne perencanaan karir pegawai,
pengembangan kompetens pegawai dan
penetap€n formasi jabatan yang diberlakukan di

Unit Kerja yang

Jawaba! Pimpinan atas
pertaiyaan wawancara

dieva.luasi

Jawaba, pegawa, atas
kuesioner lanjutan

dievaluasi

Jawaban pegawai atas
kuesioner laijutaJr

dievaluasi

obacrvaal

x

unit kerjanya.
K. 1.2.5.

I

Persepsi pegawai mengenai apakah Biro Sumber
Daya Manusia telai memiliki sistem/databas€
koDpetensi seluruh pegawai yang selalu

x

Unit Keria yang

dimutal<hirkan.
K.

1

.2.5.2

1.3
D.1 .3.1.1

Persepsi pegawai mengenai apa*6h
sistem/database kompetensi telah diEanfaatkai
srbagai dasar pengembangan karir pegawai.
pengembangan kompetensi pegawai maupun
DenetaDan formasi iabatan.

Xcpettrfultpha! yarrg Koriduslf (3,76%l

3,75

Adanya kebijal<an oengenai manajeme[
berbasis kinerja.
1.

1. Peratura.n Presiden

1. Biro

tentarg Sistem

Perencanaan,
organisasi dan

Akuntabilitas lnstansi
Pemerintain (SAKIP)

-

Tata Laksana

2. Peraturan Menteri
PPN / Kepala Bappenas

tentang Perencanaan,
Pelaksanaan, PelaporaJr,
Pemarltauan dan
Evaluasi Kegiatan

2. Adanya kebijakan yang menjelaskan baiwa
Pimpinan selalu mempertimbanSkan risiko dalam
penga-rnbilan keputus€.n.

3. Petunjuk Pelalsanaa!
Sesnen PPN/Sestam
Bappenas tentalg

2. Inspektorat
Utalna

Pedoma.n

Penyelenggaraan

Penilaian Risiko
3. Adanya kebljakan penyelenggaraan akuntansi

4. Peraturan Menteri

dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan
evaluasi kinerja.

Keuangan tentang
Standar Penyrsunar
[.aporan Keuangan
Kementeriarr/Lembaga

4. Adanya kebijsksn terkait kewajiban merespon
informasi hasil pengawasan.

x

Unit Kerja yang

3. Biro Umum

x

NO

UNSUR/SUB UNAUR/PARAMETER

D. 1.3.2.

1

Adarya media/dokumen sosialisasi mengenai
kebijalan SAKIP, Penilaian Risiko, penlusunan
laporan keuangan dan pedoman pengawasar

BOBOT

UxE

I/II: ,..........

llr

LEVEL

gumbcr Data

Buktl Pererapan

l

Undangan, daftai

1.

Unit Kerja yang

hadir dart paparan/
notulen sosialisasi,
workshop, rapat

dievaluasi

2. Pengumuman yarg

2. Biro Hukum

Metode Ev&luasl

Kuealoner
LairlutaD

Wawan-

Revlu

Obser-

cara

DoLuber

vasl

x

x

ditunjukkan dari screelr
slloot website

JDIH,/media sosial
w.1.3.2.1

K.1.3.2.1

Perseps Pejabat Pimpinar Tinggi/ Pejabat
administrasi mengenai bagaimana tingkat
pemahaman seluruh level Pimpinai dan pegawai
di unit ke{anya atas sistem manajemen kine{a

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

Persepsi pegawai mengenai apal<ah Pimpinan dan
pegawai di unit ke{a Sauda.ra cukup memahami

Jawaba.n pegawai atas

Unit Keia yang

kuesioner lanjutan

dievaluasi

1. Laporan Kinerja
tahunan unit kerja

dievaluasi

dievaluasi

x

sistem manajemen kinerja.
D.1.3.3.

1

Adanya dokumefl Laporan Kinerja yang didukung
dengan sumber data kinerjanya.

1.

Unit Kerja yarlg

2. Sumber data Laporan
Kioerja unit keia
3. Laporan Evaluasi
SAKIP

w.1.3.3.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat
administrasi mengenai implementasi sistem

manajemen kinerja yaitu:
l. Apakah Pimpinan selalu mempertimbangkan
risiko dalam dalarn setiap pengambilan keputusan
2. Apakah Pimpinan selalu mendukung fungsi
manajemen kineia dan keuangan
3. Apakah Pimpinan memilfi sikap positif dan
responsif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, prograan da!
kegiatan

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

2. Inspektorat
Utama

Unit Kerja
dievaluasi

yar1g

x

x

Ito
1.4

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

gtrulrtur OrgEalsasi sesual denge! Nebutuha!
75o/o

D.1.4.1.1

D.1.4.2.1

Adanya struktur organisasi dan tatalaksana yang
disesuaikan dengal ukuran dan sifat kegiatannya.

Adaiya dokumen sosialisasi mengenai stnuktur
organisas beserta tata laksananya kepada seluruh
level Pimpina.o dan pegawai yang berkepentingan.

w.1.4.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ pejabat

administrasi mengenai sejauh mana pemahaman
seluruh Pimpinan atas struktur orgafisasi, tata
lalsananya beserta tanggung jawab dan tugasnya.
K.1.4.2.1

D.1..+.3.1

Pers€ps pegawai mengenai apalah seluruh
Pimpinan dan pegawai telah cukup memahafii
mengenai struktur organisasi beserta tata
laksananya.
Adalya kebijakan/prosedur yang mernberikan
kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern

BOBOT

3,7s

UXt I/II: ..,........
Y/T
LEVEL

r

Buktl PcDerapan

Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Organisas dan
Tata Kerja Kementerian
PPN/Bappenas
Screen sl@ot ltEbsite

Sutnber D&te

Biro

Kuesloner
Laqlutan

Metode Evaluasl
Revtu
Wawa!Dokutren
cara

Obs€r-

vael

x

Perencanaan,
Orga.rrisasi dan

Tata Lalsana
Biro Hukum

x

Unit Keia yarg

x

JDIH

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

dievaluasi

Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan

Unit Ke{a yang

1. Peratura-n Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentaig Organisasi darr
Tata Kerja Kementerian
PPN/Bappenas

Biro Hukun

x

dievaluasi

x

2. Peratura-n Menteri
PPN/Kepala Bappenas

tentang Perencanaan,
Pelaksanaan, Pelaporan,
Pemantauan da.n
Evaluas Kegiatan

w.1.4.3.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Ti[egi/Pejabat
administrasi mengenai sejauh mana pimpinar dan
pegawi telah mela,asanakan Iugasnya sesuat
dengan uraian tugasnya secara seimbang.

Jawaban Pimpinar atas
pertanyaan wawancara

Unit Ke[a yang
dievaluasi

x

UKE I/Ur .,........,

t{o

UNSUR/SUB UITSUR/PARAMETER

K.1.3.3.1

D.1.3.4.1

BOBOT

alr

Metode Evaluasl

Buktl Pcncrepan

LEVEL

Persepsi pegawai alengenai apakah penerapan
srstem manajemen kine{a di unit kerjanya telah

Jawabart pegawai atas
kuesioner lanjutan

memadai.
1. Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan
kebijakan atas sistem ma-najemen kinerja secara
berkala.

1. Adanya

perintah

Sumber Data

Kucrloner

Wawen

Rcvlu

Obser-

La!dutan

cara

DoLunten

vaal

Unit Keia yang

x

dievaluasi
1. Biro

untuk pelal<sarraan

Perencanaan,
eva.luasi kebiial<an
Organisasi dan
(ma.ndat/disposisi/ Surat Tata Laksana
TUgas)

(terkait evaluasi

kebijaLa, sistem
manajemen
kinerja)
2. Bukti proses eva-luasi

2. Unit Kerja yang

dievaluasi
3. Minimal 2 Laporan
evaluasi

4. Bukti tindak lanjut
atas rekomendasi
SAKIP)
evaluasi
Dokumen hasil observasi
berupa:
l.Adanya revis terkait
1. Biro

2. Adanya tindak lanjut atas rekomendasi

o.1.3.5.1

(eva.Iuas internal

yang dilakukan
dala.m rangka
implementasi

evaluasi.
Adanya sistem berbass aplikasi komputer sebagai
mekani$ne penerapan slstem manajemen kineia
secara berkelanjutan dan dijadikan sebagai dasar
untuk pengaitrbilan keputusan secara cepat da.n

Peratura.n Mented

alurat.

tentang Perencanaan,
Pelaksa.uaan, Pelaporar,
Pemantauan dan
Evaluas Kegiatan dan

Perencanaan,
Organisasi dan

Tata Laksana

Angga.ra.n

2. Scree\ shnot aplikasi e-

D.1.3.5.

I

Adanya laporan analisis sistem/aplikasi

performa.nce / aplikas e-

2. Unit Keia yang
dievaluasi

Adanya laporal aialisis

Biro
Perencaiaan,
Organisasi darr
Tata Laksana

sistem / aplikasi

Halaman

t2

x

x

UI(E
NO

I{.1.4.3.1

D,1,4.4.1

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER
Persepsi pegawai mengenai apakal seluruh
Pimpinan dan pegawai telah mela-ksanalan
selurlrh tata laksana kedanya secara seimbang.

BOBOT

I/Il:

I,lr

..-.--.-.--

LEVEL

Buhl

Metode Evetrest
Pencreparl

Suabel Data

Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan

Unit Kerja yang

Adanya dokumen evaluasi pemberlakuan struldur

l. Adanya perintah

Birc

orgalisasi secara berkala.

untuk pelaksanaan

PerencaraaIr,

evaluasi organisasi

Organisasi darl

2. Bukti proses evaluasi
3. Minimal 2 Laporan
evaluasi
4. But ti tindak lanjut
atas rekomendasi
evaluasi

l. Adanya pedntah

Biro

untuk pelaksanaan

Perencanaan,
orga.nisasi dan

evaluasi organisasi

(mandat/disposisi/ Surat Tata Laksana
Tugas)
2. Bukti proses evaluasi
3. Mirima.l 2 Laporan

evaluasi
2. Adanya tindak laniut atas rekomendasi
evaluasi.

Revlu

obaer-

dievaluasi

Tugas)

1 Adanya dokumen evaluasi pemberlakuan tata
laksana terkait struktur orgaiisasi secara berkala.

Wawan-

Lanlnten

(mandat/disposisi/ Surat Tata Lalsana

D.t.4.4.2

Kueslonet

4. Bukti tindak lanjut
atas rekomendasi
evaluasi

x

UrE
NO

UIISUR/SUB UNSUR/PARAME?ER

D.1.4.5.1

BOBOT

Adanya dokumen tindak lanjut perbaikar secara
berkelanjutan alas rekomendasr evaluasi.

I/Il:

YIT

...........

Metode Evaluasl

Buktl Pencrepea

LEVEL

1. Revisi Peraturart

Mente PPN/Kepala
Bappenas tentang

Organisasi dan Tata
Kerla
2.

Buki

Sumb€r Datf,

Kuealoner

Larlutan

car&

x

x

R€vlu
Dokumen

ObBer-

voal

Biro
Perencanaai,
Organisasi dan
Tata Laksana

pelaksa.naan

tindak lanjut atas
rekomendasi evaluasi

lainnya
o. 1.4.5. I

Ada.nya program aplikasi sebagai sarara
pemantaua-n secara otomatis atas pelaksanaan
tugas seliap level Pimpina-n dan pegawai sesuaj

Dokumen hasil observasi Unit Keia yang
berupa:
dievaluasi
1. Screen shoof aplikasi epedormance/e-monev

uraian tugasnya,

2. Screen sfuoot naskah
dinas elektronik yang
menunjukkan
pelaksanaan tugas
Pimpinan dan pegawai
1.5
D. 1.5.

l.

1

Pendelegaalsrr Wewenarlg dat! TatrggunEiawab
yang Tepat {3,?5o/o}
Adanya prosedur pendelegasian wewenaig yang
mengatur pendelegasran formal dall laporan atas
pelaksanaan pendelegasian.

3,75
1. Surat Perintah Menteri l. Biro Sumber
PPN/Kepala Bappenas
Daya Marusia

terkait Penugasan Plh
2. Surat tugas

dinas

2. Unit Keia yang
dievaluasi

l Nota Dinas pengantar:
Surat Perintah terkait

Daya Maiusia

pelaksanaa.n perj ala.nan

D. 1.5.2.

1

Adanya dokumeo pengomunikasian prosedur
pendelegasian wewenang kepada semua level
Pimpinan dan pegawai yang berkepentingan.

l

Biro Sumber

Penugasan Plh
2. Adanya bukti

penyampaian surat tugas 2. Unit Kerja yang
kepada pegawai yarg
dievaluasi
ditugaska.n perjala.oa!

Halaman 15

x

UKE
NO

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

w.1.s.2.1
K.1.5.2. r
D. 1.5.3.

1

BOBOT

I/II:

Y/T

......,....

Metode Evaluasi

Bukl

LEVEL

Pcncrepan

Persepsi Pimpinan / pega\tr ai mengenai pemalaman
semua level Pimpinan atas mekanisme
peodelegasian wewena.ng da.n tanggung jawab

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaarn wawancara

yang tepat.

Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan
l. Laporan perjalanan
dinas.

Pendelegasian wewenang dilaksanaka! dan
dileogkapi dengan dokumen sesuai prosedur

SuEber Dats
Unit Keria yang

Ku€aloner

Wawan-

Larllutan

cata

x

Revlu
Dokumen

Obaer-

vasl

x

dievaluasi

Unit Keria yang
dievaluasi

x

Unit Kerja ya.og
dievaluasi

2. Laporeul penugasan

w.1.5.3.I
K.1.5.3. I
D. 1.5.4.

I

Persepsi Pimpinan / pegawai mengenai apakal
semua level Pimpinan telah dapat melaksanakan
dan mempertanggungiawabkan dengan baik setiap
peke{aan/ tugas yang didelegasikan.
1. Ada-nya evaluas prcsedur pendelegasan
wewenang dan tanggungjawab secara berkala.

Jawaban Pimpinan atas
perta.nyaan wawancara
Jawaban pegawai atas
kuesioner larjutan

Unit Ke{a yang

l

Biro Sumber
Daya Manusia

Adanya perintah

u[tuk pelaksanaan
evaluasi prosedur
pendelegasian wewena.ng
(mandat/disposisi/ Surat
Tugas)

2. Buktj proses evaluasi
3. Minimal 2 Laporan
evaluasi

2. Adanya tindak lanjut atas rekomendasi
evaluasi.

Unit Ke{a yang

4. Bukti tindak lanjut
atas rekomendasi
evaluasi

x

x

dievaluasi

x

x

dievaluasi
x

UKE
NO

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

I/II:

YIT

Metode Evalur8l

...........

Buktl

LEVEL

Peaer&paa

Sumber Data

Kucsloncr

Wswaa-

Revlu

Obser-

Ladutan

cara

DokuBen

vaal
1r

D.1.5.5.1

Adanya pengembangan secaia berkelanjutan
terhadap prosedur pendelegasian wewenang dan
tanggung ja\r/ab.

1.

Adarya perbaikan atas 1. Biro Sumber

prosedur pendelegasiai

x

Daya Mal1usia

wewenzrng y€mg

disesuaikan dengan
perubala! lingkunga.n
strategis

2. Screen shoot e-naskah
dinas yang menunjukkEn 2. Unit Kerja yang
adanya pendelegasian

dievaluasi

penugasan

1.6

Pellrusunan Kebuakat! dan Pereralran yang
Schet tentang Pemblneen Sumber Daya Msnusla

D.1.6.1.1

Adanya kebjjakan dan prosedur pembinaan SDM
seja-k rekrutmen sampai dengan pemberhentian

ke{a rekrutmen

pegawai.

CPNS/PNS

3,75

lsDMl t3,75%)
1. Standar dan prosedur

Biro Sumber
Daya Manusia

2. lnformas Jabatar
Pejabat Struktural da.n

Fungsional

3. Prosedur kerja mutasi,
promosi, remunerasi,
penilaiarr kinerja,
penegakan disiplin,
pengembangan karir
pegawai, pemberhentian
pegawai

w. 1.6. 1.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat

admi strasi mengenai pertimbangan

dalam
pemilihan personil dalam jabatan dan apakah
mereka telah memahami kebijakan standar
kompelensi unluk serrap rugas dan fungsi.

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Ke{a yang
dievaluasi

x

x

UrE I/II: ...........
NO

D.1.6.2.

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

I

w.1.6.2.1

BOBOT

YIT

Metoale Evaluasl

Buktl P.nerapan

LEVEL

Adanya dokumen pengomunikasian prosedur
pembinaan SDM sejal< rekrutmen hingga
pemberhentia,n pegawai.

Screen shoot

llEbsite Biro Biro Sumber

Sumber Daya Ma.nusia
yang me11sosialisas
prosedur tersebut

Perseps pegawai tentarg sejauh mana

Jawaban pegawa.l atas
pertanyaan wawancara

pemahanEn semua level Pimpinarn daJr sebagia.n

Eumber Dete

Xuealoncr
Lanlutan

Wasan-

cala

Rcvlu
Dokumen

Obaer-

x

x

vasl

x

Daya Manusia

Unit Kerja yang
dievaluasi

besar pegawai atas prosedur pembinaan SDM.
D.1.6.3.

I

Implementasi prosedur pembinaan SDM sejak

l

rekrutmen hinggi pemberhenrian pegawai.

rekrutmen CPNS

Laporan pelaksanaa.n

1.

x

Biro Sumber

Daya Manusia

2. Dokumen ncian
kebutuhan pegawai
3. Pengukuran Sasaran
Kerja Pegawai (SKP)
4. SK Pemberiai Sarlsi

Disiplin PNS
5. Dokumentasi proses
pelaksanaan diklat

Unit Keia yang
dievaluasi

K.1.6.3.I

Persepsi pegawai mengenai apakah s€luruh

plosedur pel1lbinaa.n SDM telah ditakukar dengan
w.1.6.3.1

tepat.
Persepsi Pejabat Pimpinai Tinggi/ Pejabat
administrasi mengenai pemanfaatan standar
kompetensi dalam praktik rekrutmen, mutas,
promosi, dibangunnya pola karir bagi pegawai.
lelah diselenggaralan slandar kerja pegawal yang

merupakan standar kinerja individu, dan apakah
bentuk penghargaan kepada pegawai yarlg
berpre stasi.

[T-[-]

Jawaban pegawai atas
kuesioner lanjutan

Unit Keia yang

x

dievaluasi

Jawaban Pimpinan atas

Unit Kerja yang

pertanyaar wawa.ncara

dievaluasi

x

I/II: .....,,....
Y/T
LEVEL

UKE
UIISUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

D.1.6.4.1

BOBOT

Buktl Pcnerapan

xuealorer
LaDluten

l

1. Adanya evaluasi terhadap prosedur pembinaan
SDM secara berkala.

Sumber Data

Ada.nya

perintah

Biro Sumber

untuk pelalsanaan

Metode Evalua6l
Revlu
Wa$a!r-

ctta

DokuDen

Obaer-

vesl

x

Daya Ma.nusia

evaluasi prosedur
pembinaan SDM
(ma.ndat / dispo sisi

/

Surat

Tugas)

2. B\rkti proses evaluasi
3. Minimal 2 Laporarr
evaluasi

w.1.6.4.I

2. Adanya tindak la]rjut atas rekomendasr
evaluasi.

4. Bukti tindal laijut
atas rekomendasi
evaluasi

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaarn wawancara

administras mengenai bentuk evaluasi atas

Biro Sumber

x

Daya Maiusia

plosedur pembinaan SDM.

Persepsi pegawai tentang apakah terdapat
penghargaan kepada pegawal berprestasi.

D.1.6.1.2

o. 1.6.5.

1

Adanya bukti frekuensi pelaksanaan evaluasi
prosedur pembinaan SDM.

Ada.nya aplikasi yang

flarnpu memastrka.n bahwa
pegawai menjalankan tugas dan kewajibannya
sesuai dengan standar mutu dan prosedur kerja
yarg telah ditetapka.n sehingga memungklnkan
dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan
pengambitan keputusan secara tepat dan akurat
(earlg uaming sAstem).

[TI

Jawaban pegawai atas
pertanyaarn wawancara

Minimal 2 Laporan
evaluasi

Dokumen
berupa:

has

observasl

l .Screen slu)ot sistem
informasi kepegawaran
2. Screen shoot
dashboard yarg
menyajikan keluhan
pegawai yang berdampak
pada ketidal<puasan
pegawar

x

Unit Kerja yang
dievaluasi
Biro Sumber
Daya Manusia

Biro Sumber
Daya Marrusla

x

x

UKE
UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

BOBOT

I/Il:

vlr

Metode Evaluael

.........,
LEVEL

Buktl Petretaprr

Suebet Data

Kueslo'trer

Wawon-

Revlu

ObBer-

Leniutan

care

Dokuaer

vasl
r1

w.1.6.5.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat

administrasi mengenai tingkat kedisiplinan
pegawai di bawahnya dan bagaimana tingkat
kepuasar pegawai terkait hal<nya.
w.1.6.5.1

PersujudaE Peren APIP yaag Efehlf (3,75%)

1,7
D. 1.7.

Persepsi pegawar mengenai tingkat pengetahuan
akan kewajiban mereka dan bagaimar! tingkat
kepuasan terhadap hak ya.ng diterima.nya.

1. 1

Adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(AP1P)/lnspektoiat Utama yang memiliki piagam
audit atau kebijakan pengawasan yang
menyatalan visi, misi, tujuan, wewenEurg!
tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan
1.

pengawasa.n intern,

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawarrcata

Unit Keia yang

Jawaban pegawai atas
pertanyaan wawancara

Unit Ke4a yang

1. Peraturan Mente

Inspektorat

PPN/Kepala Bappenas

Utama

dievaluasi

dievaluasi

[[[
3,75
x

r

Nomor 12 Tahun 2017
tentang Piagam
Pengawasan Intern di
Kemeflteria.fl

PPN/Bappenas
2. Mekanisme untuk membedkan keyakina.n yarrg
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaiar tujuar penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemedntah

2. Renstra Inspeklorat

3. Prografi Keia
Pengawasan Tahunar
(PKPr)
4.SOP Pemantauarl

Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan

w.1.7.1.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

administrasi mengenai apatah lnspektorat Utama
telah membe ka.fr atensi/rekomendasi untuk
perbaikan kinerja unit keia Saudara darl telah
ditindaklanj uti unit ke{a.
Persepsi pegawai mengenar apakah Inspektorat

praldik-praktik

Utama telah mela.Lsanakar1
pengendalian ittern yang menjamin bahwa
iadependensi dan obyektivitas tetap terjaga sela$a
pelaksanaan tugas pengawasan intern.

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

Jawaban pegawa.r atas
pertanyaan wawancara

Unit Keia yarg

x

dievaluasi

dievaluasi

x

UI.E I/II: .-..--.-...
NO

D.1.7.2.t

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

YIT

Buktl Pea€rapa!

LEVEL

Suaber Data

KueBlo,ler

Wawan-

Lenluten

Ada.oya dokumen yarrg menunjukkan

1, Screen shaot uEbsite

Inspektorat

pengomunikasian piagam audit/kebijakan
pengawasan kepada seluruh Pejabat dal1 sebagia.n
besa.r pegawai serta pihak lain ya.ng
berkepentinga.n (eksterral).

JDIH

UtalIIla

x

2. Nota Dinas
penyampaian Piagarn
Pengawasa.n Interfl dan
Peraturan Mented
PPN/Kepala Bappenas

tentang

Piagam
Pengawasa.n Intern

D.1.7.3.1

1. Ada-nya pembedan keyakinar yang memadai
atas ketaatai, kehematar, efisiensi dan efektivitas

l. Corer dan daftar isi
Laporan Hasil

LJnit Keda melalui audir. evaluasi. reviu,
pemantau€rn darn pengawasar lairlya.

Pengau/asan

2. Laporan BPKP atas
validasi tingkat
kapabilitas APIP
3, Lapomn Pemantauan
Tinda-k Lanjut Hasil
Pengawasan Semesterar

4. Nota Dinas
2. APIP mendoring pelal<sanaan penilaian siko

mengingat-kan unit keda

untuk aktivitas utana.

untuk melakukar
penilaian risiiko
5. Lapora.n Hasil Reviu
Laporai Keuangan

3. APIP mendorong terwujudnya akuntabilitas
keuangan dan kinerja.

6. Lapora-n Hasil Reviu
Kinerja

Halaman

2l

Inspektorat
Utama

x

Revlu

Obaer-

Dotumen

vasl

Metode Evaluasl
NO

D.1.7.4.1

UNSUR/AUB UI{SUR/PARA"trIETER
Adanya penilaian internal dan ekstemal
(penelaahan s€jawat oleh APIP lain) dan hasilnya
telah ditindaklanjuti da.lam rangka meningkatkan
keyakinan yang memadai.

BOBOT

YIT

Buktl Petlerapan

LEVEL

l.

Laporan penilaian

mandiri atas tingkat

SuEbcr Deta
Inspetdorat
Utanra

kapabilitas APIP
2. Laporan Telaah
Seiawat minimal Sangat

Baik
3. Bukti tindal< lanjut
atas hasil telaah
sej awat/ IACM

4. Laporai penilaian
mandiri telaah sejawat
D.1.7.4.2

Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi
pelaksanaan evaluasi atas hasil kinerja
pengawasan APIP.

l. Adaiys perintah
untuk pelakssnaan
evaluasi organisasi

{mandat/disposisi/ surat
tugas) penilaian mandiri
tingkat kapabilitas APIP
2. Surat tugas penilaian

mandiri telaal sejawat

Halaman 22

Inspektorat
Utalna

l(uealoner
Lenlutaa

Wewe!-

Revlu
Dokuln€n

Obscr-

veal

UI<E

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

o. 1.7.5. r

l.

Adanya mekanisme otomatis lcontinuous

Monitoing Continuous Auditl

.

BOBOT

I/lI:

YIT

--..-......

Buktl Pcreroparl

LEVEL

Sumber Data

Dokumen hasil observas Inspektorat
Utama
berupa;
l. Screen shoot aplikasi eaudit, SIMBAR dan e

Kuc6loner
Lanluton

Wawa!x

Revlu

Obaer-

Dokuden

vasl

x

pe

orma.nce sebagai
CACM

2. Sc,'eea shoot sistem
informasi pengelolaan
pengawasan

2. Adanya earlA udming sAstem misalnya terkait
masukan untuk Bapeialat, membantu unit kerja
dalam mengevaluasi dsiko, reviu pengadaan

3. Scree[ shoof aplikasi
tindak lanjut hasil
pengawasan

barang dan jasa, evaluasi elektivitas pengendalian

intern,

w.1.7.5.1

dI1.

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinegi/ Pejabat

administrasi mengenai apakahl

4. Masukan dalam
rangka perbaikan proses
tata kelola pemerintahan

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

l. Inspektorat Uta.trla telah memberikan
masukarl/atensi untuk perbaikarr tata ke1o1a unit
kerja.

2. Unit kerja telah menindakla.ltjuti
masukan/atensi untuk perbaikan tata kelola unit
kerja.
3. Unit kerja telah melal<sa.nakan tugas dan
ibannya secara otomatis.

kewaj

tlalaDan 23

Unit Kerja yang
dievaluasi

x

UKE
UNSUR/SUB UNSUR/PARA.DIETER

NO

w.1.7.s.1

BOBOT

I/II: ,...,......

YIT

Buktl Peneraper

LEVEL

Persepsi pcgawal mengenai apakah

Sumber Data

Jawaban pegawa.l atas
pertanyaan wawancara

Unit Ke{a yang

1. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Tata Cara
Penfrsuna.n dan
Penelaahan Rencana
Kerja Kementerian/

1. Biro Hukum

Nueslonel
LeElutan

Metodc Evaluasl
Revlu
WawatrDoLul[eD
cara

Obaer-

vasl

dievaluasi

l.lnspektorat Utama telal mampu memberikan
mekanisme peringata.n didLi (earlA waming sgstem)
mengenai akan tedadinya risiko penyimpangan

dalaa organisasinya.
2. Pegawai terkait telah menindaklanjuti
rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Utana.

Hubungan Kcde y.ng B.lk deagan tnatalsl

1.8

Pererttttah Terlrlt
D. 1.4. 1.

1

13,75%l

1 Adanya prosedur saling uji antara unit kerja
Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L lain
untuk penelaahan Renja K/ L.

3,75

r

Lembaga
2. Adanya mekanisme pencocoka.n data dengan

unit ke{a yang oeoarga.ri anggaran, akuntansi
dan perbendaharaan (PPK di unit ke{a dan Biro
Umum)

.

2. Peraturan Menteri
Keuangan tentang
Pedoman Rekon sialiasi
dalam PenJrusunai
Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara

2. Ditjen
Perbendaharaan

Kementerian
Keuangan / Biro
Urnum

Umum Negara da.n
Kementerian Negara/
Lembaga

D.1.8.2.1

Adanya penyampaian prosedur saling uji kepada

l.

pihak terkait.

JDIH Bappenas

Screen shoot

uebsite

Biro Hukum

2. Nota Dinas Kepala Biro Biro Umum
Umum untuk meminta

rekonsiliasi

x

x

I/II: .,..,..,,..
YIT
LEVEL

M€tode Evaluasl

UXE
NO

D. 1.8.3.

UIISUR/SUB UI{SUR/PARAMETER

1

1. Dilakukalnya saling uji oleh Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementedai Keua.ngan pada
saat penelaaian Renja K/L.

BOBOT

Buktl Peneup&r

l. Screen shaot
penalaahan Renja K/L
secara online melalui

Eumber Deta

1.

Unit Ke{a ya.ng

Ku€sloaet
Lanlutaa

Wawan-

Revlu
DokuEetr

Obaer-

vasl

x

dievaluasi

aplikasi KRISNA
2. Dilakukannya rekons,liasr penyerapan

2. Berita Acara

a.nggara.rl, perserdiaan darl belanja modal.

Rekonsilirsi
realisasi/penyerapan
anggarar, persediaan

2. PPK Unit Kerja
yang dievaluasi

dar BMN
D. 1.8.4.

1

Adanya buldi yarlg menunjukkan evaluasi atas
prosedur saling uji dalafi penelaaha.n Renja K/L
yang dilakukan oleh Kementedan PPN/Bappenas
(sedangka.n evaluasi atas prosedur saling uji
dilakukan oleh Kementeiian Keuangan).

1.

Adanya pedntah

1.

Direktorat

x

untuk pelaksanaan

Sistem da.n
Prosedur
evaluasl prosedur
penelaahan Renja K/L
Pendanaan
{mandat/ disposisi/ Surat Pembangunan
Tugas)

2. Bukti proses evaluasi
3. Minimal 2 Laporan
eva.luasi

4. Bukti tindak lanjut
atas rekomendasi
evaluasi

2 Kementerian
5. Peraturan Menteri
Keuangan tenta.ng Revisi Keuangan/Biro
Umuln
Pedoman Rekonsiliasi

D.t.8.4.2

Adalya bukti yang menunjukkan frekuensi
pelaksanaan evaluasi atas prosedur saling uji
dalam penelaahan Renja K/L.

Adanya perintah untuk
pelal<sa.naan evaluasi
prosedur penelaahan
Renja

K/L (mandat/

disposisi/ Surat T\rgas)

Direhorat Sistem
dan Prosedur
Pendanaan
Pembangunan

x

UXE
BOBOT

I/Il:

...........

Bukl

suEtrbc! Data

Pcnerapan

NO

UI{SUR/AUB UHSUR/PARA"IIETER

o.1.8.5.1

l. Adanya program aplikasi pemartauan pros€dur
saling uji.

Dokuroen hasil observasi
berupa:

2. Adanya progam aplikasi pemantauaJr prosedur

1. Screen sl@ot aplikasi
KRISNA-Renja

YIT

LEVEL

I(ueeloaer

Lrniutaa

l

Unit Keria yang

dievaluasi

rekonsiliasi.
2. Screen shoot aplikasi e- 2. Biro Umum
rekon Kementerian
Keuangan

20,oo

B. PENILAIAI{ RISIKO (2O'l.1

Rtslko

2.1

D.2.l.l.t

too/o

Adanya pedoman penyelenggaraan penilaian risiko
yang di dalamnya menjelaskan proses identflkasi
risil<o pada saat penl rsunai perencanaan

1O,OO

Inspektorat
Ut6ma

Petunjuk Pelaksanaan
Sesmen PPN/Sestama

Bappenas tentanS

kegiatar.

Pedoman
Pelryelenggaraan

Persepsi Pejabat Piopinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban PiEpinan atas
pertanyaan wawancnra

Penilaian Risiko
w.2. 1.1.1

Adrninistrasi tentang:
I . apakah bentuk korlitmen Unit Keda yang
menganSSap pentllg penilaian risiko
2. apakah sudah terdapat pedoman tentarg
penilaian risiko yang di dala.rtlnya termasuk proses
identifikasi risiko.
3. apakah dalam menentukatt tujuan aktivitas
utama telah mendukung pencapaian tujuan
Kementeriai secara umum.
D.2.r.2.1

Adanya dokumen yang menunjukkan
penSomunikasian pedoman penyelenggaraan
risiko k€pada pegawai yang berkepentingan.

1. Undangan / paparan

daftar hadir
sosia-tisasi / workshop

/

Unit Keia yang
dievaluasl

l. Inspektorat
Utama

penilaiar risiko
2. Screen shoot uebsite
JDIH

2. Biro Hukum

x

Metode Evaluait
Revlu
WawanDokume11
care

Ob.Gt-

vasl

UXE
UITSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

w.2.t.2.1

BOBOT

I/II:

YIT

Metode Eealu&8t

...........
LEVEL

Buktl Pcncrapan

Sumbea Data

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat

Jawaba.n Plmpinan atas

Unit Kerja yang

Administasi mengenai apakah bentuk

pertanyaan wawancara

dievaluasi

Kuc6loner

UIewen-

Rcvlu

Obaer-

Lsqluten

cera

Dokumen

vesl

pengomunikasian pedoman penyelenggaraan

penilaian risiko kepada pegawai.
D.2. 1.3. r

Adsnya da-ftar risiko atas aktivitas utama yang
ditetapksn secara for6a1 oleh Pirnpinan Unit
Kerja.

l-aporan Penilaian Risiko Unit Kerja yang
dievaluasi

x

khususnya formulir 3
teotaig ldentifikasi
Risiko

w.2.1.3.r

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinaai/ Pejabat

Administrasi Eengenai apakah aldivitas ut6ma
Unit Kerja sudah dilakukan identilikasi risiko dan
dituangkan dalam daftar risiko.
w.2.

1.3.

1

Persepsi pegawai mengenai:
l apakah dalam penfrsunan daftar risiko telah

mempertimbangkan perubahan lingkungan
strategis ekstemal dan intelnal.
2. apakah dalarx proses identifikasi lisiko sudal
mempertimbangkan faktor-fal<tor yang teiadi di
masa lalu seperti kegagalan pencapaiai tujua.n,
pelanggaran atumn dan temuan hasil
pengawas€m,
3. apal<a}l da.lam proses identifikasi risiko sudal
mempertimbsngkan risiko yang melekat pada misi

dan plogram KeBenteriai.
4. apakah terdapat keterkaitan identifikasi risiko
pada setiap alctivitas utama unit kerja dengan
risiko Kementerian.
5. apakah Rencana Tindak Pengenda.lia! (RTP)
telah diimplementasikan tida-k hanya sekedar
dokumentasi.

JawabaD Pimpinan atas
pertanyaarn wawancara

Unit Kerja yang

Jawaban pegawai atas

Unit Kerja yang

pertzrnyaan wawanca.ra

dievaluasi

dievaluasi

x

l/U: ...........
LEVEL
YIT

UXE
NO

D.2.1.4.1

UI{AUR/SUB UNAUR/PARAMETER
Adanya evaluasi terhadap pedoman penilaian
risiko dan daftar lisiko.

BOBOT

Buhl Pcncrapar

Surrber Data

xucslorlcr
Laqlutatr

1. Minimal 2 laporan
evaluasi atas pedoman
penilaian risiko

l. Inspektorat
Utsma

yang menjadi subbab
laporan penilaian risiko

3. Pemutakhiran daftar
risiko
4. Bukti proses evaluasi

larjut

evaluasi yang menjadi
subbab laporan penilaian

risiko

w.2.1.4.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administrasi meogenai:
l. apakah daftar risiko seluruh aktivitas uta.Era
Unit Kerja telah dievaluasi.

w.2.1.4.1

D.2.t.4.2

2. apakah beotuk evaluasi terhadap pedoma.n
penilaian risiko.
Persepsi pegawai mengenai apakah daftar risiko
selalu dlm ul akiirkan secara periodik.

Adanya bukti yang menur!ukkan frekuensi
pelaksanaan evaluasi daftar risiko.

Jawaban Pimpinan atas
perternyazm wawancara

Unit Keda yang

Jawaban pegawai atas

Unit Kerja yang

Pertarnyaan wawancaJa

dievaluasi

Adanya perintah (berupa
surat tugas/ dispoaisi/

Inspektorat

undanga!)

yang dievaluasi

dieva.luasi

Utama/Unit Keaa

c&le

Doku![etr

obscrvaSl
x

2. Minimal 2 laporan
2. Unit Kerja yang
eva.luasi atas dafta, risiko dievaluasi

5. Bukti tindak

Mctode Eveluoal
WawatlRcvlu

x

I/U: ...........
LEVEL
YIT

Metode Evaluasl

UXE
UNSUR/SUB UITSUR/PARAMETER

NO

BOBOT

Buktl Peaer&pall

Sumber Data

Kuealoner
LanlutaE

Wawaa-

cara

Rcvlu
DokuEen

Ob6er-

vasl
11

o.2.1.5. I

Dokumen hasil observasi Inspektorat
Utama
benrpa:

1. Revisi pedoman penyelengga.raa.n penilaran

risiko secara berkelaijutai tanpa menunggu hasil

1. Revisi Pedoman
Penyelenggaraan

evaluasi berkala.

Penilaian Risiko

2. Screen sftoot aplikasi
penilaian risiko

2. Adanya aplikasi komputer berbasis web untuk

memanlau pemutal<iira, daJtar risiko sesuar
dengai perubaha.n kebutuhan / harapan
stakehDlder

w.2.1.5.1

.

Persepsi Pejabat Pimpina.n n[ggi/Pejabat

Administrasi mengenai apakai terdapat
mekanisme peringatan dini yang didukung
aplikasi komputer untuk mengidentifitasi risiko
banr yang timbul akibat perubahan
kebutuhan

D.2.2. t.

I

/

harapan stakeholder.

Analtst3 Rtstko l1O%)
Adanya pedoman penyelenggaraan penilaia.n risiko
yang di dalamnya menjelaskan proses analisia
dsiko pada saat penJ'usunarn perencanaan
kegiatan.

lo,oo

F

Jawaba.n Pimpinan atas
pertanyazrn wawancara

Unit Kerja yang

Petunjuk Pelalsanaan

Inspektorat
Utama

Sesmen PPN/ Sestama

x

dievaluasi

x

Bappenas tentang
Pedoman
Penyelenggaraan

Penilaian Risiko
D.2.2.2.1

Adanya dokumen yang menunjukkan
pengomunikasian pedoman penyelenggaraan
risrko kepada pegawai yang berkepentingan.

1. Undangan / paparan

/

daftar hadir
sosialisasi / workshop
penilaian dsiko

2. Screen shaot website
JDIH
D.2.2.3.1

Adanya RTP atas aktivitas utama yang ditetapkan
scca-ra formal oleh Pimpinar Unit Kerja.

l. Inspektorat
Utarna

2. Biro Hukum

Laporan Penilaiall Risiko Unit Kerja yang
dievaluasi
tentang Analisis Risiko

khususnya formulir 4

x

x

Metode EvaluaBl

UKE I/U: ,..........
NO

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

YII

Buktl Penetapa[

LEVEL

Sumber Deta

Kuealoner
Lanlutan

Wawancar&

Rcwlu

Obder-

Dol(umen

vasl
r1

D.2.2.4.1

Adanya pelaksanaan evaluasl secara berkala
terhadap pedoman penilaian risiko (yang di
dalamnya terdapat talap analisis dsiko)

1.

Mintllal2 laporan

evaluasi atas pedoman
penilaian siko
2- Minimal 2 laporan
evaluasi atas RTP yarg
menjadi subbab laporan
penilaian risiko

1. Inspektorat

x

x

Utarna

2. Unit Kerja yang

dievaluasi

3. Pemutakhiran RTP
4. Bukti proses evaluasi
5. Bukti tindak lanjut

evaluasi yang menjadi
subbab lapora.n penilaian

risiko

w.2.2.4.t

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administrasi mengenai:

Unit Ke{a yang

Jawaban Pimpinan atas
pertenyazrn wawancara

dievaluasi

Adanya perintai untuk
melakukan evaluasl

Inspektorat
Utama/Unit Kerja

l. apakah dokumen RTP telah
dievaluasi/ dimutakhirkan.
2. apakah Pimpinan telai menetapkan tingkat
risiko yang wajar dan bertanggung jawab atas
penetaparnnya.

D.2.2.1.2

Adaiya bukti yang menunjukkan frekuensi
pelaksanaan evaluasi RTP.

o.2.2.5.1

Adanya implementasi atas pemahafiar pegawai
terhadap SOP aktivitas utana yarg menjadi
ta-nggung jawabnya dan bagalmana pegawai
mengantisipasi / menganalisis risiko yang
berpote si muncul bila terdapat kondisi yang tidak

[[

yang dievaluasi
Dokumen hasil observasi Unit Ke{a yang
dievaluasi
berupa:
simpulan hasil obseruasi
pelaksanaan al<tivitas

utama

sesuai soP.

w.2.2.5.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban pegawai atas

Unit Keia yang

Adrninistras mengeoai apakah terdapat
mekanisme peringatan dini untuk
mengidentifikasi RTP baru yang timbul akibat
adarya risiko baru yang disebabkan perubahan
lingkungan strategis.

pertzmyaarn wawancaua

dievaluasi

x

x

x

UXE
UIISUR/SUB UNSUR/ PARAMETER

NO

w.2.2.5.1

BOBOT

Pelsepsi pegawai melrgenail
1.

I/II:

vlr

...........
T-E\/EL

Kueslorcr
Lenluten

Jawaban pegawa, atas
pertanyaarr wawanca.ra

apalah mereka telah mengetahui tujua!

gumbcr Data

Bulrtl Penerapaa

Metodc Eviluasl
Revlu
WawaDDokume!r
cata

obser'
va6l

Unit Keia yang
dievaluasi

aktivitas mereka.
2. apakah mereka memalaEri risiko yang ada pada
setiap proses aldivitas utem6.
3. apa.kal Bereka ftemahami apa yang harus
lnereka lakukan untuk Eieruinianalkan risiko.

o.2.2.5.2

Adanya aplikasi untuk oeloantau peEutakhiran

Dokumen hasil obs€rvasi Inspektorat
berupa:
Utama
Screen shoot aplikasi
Denilaian risiko

RTP.

IIl.

XDGIATAN PEIIGEI{DAIIAIT (25%I

3.1

Revlu ataa Xlreda Unlt
12,27"/ol
'{cda
1 Adarya kebiiakar terkait
reviu kine{a dimana
pimpinan unit kerja terlibat dalam penJrusunan

D.3.1.1. t

Renstra dan Renja.

2. Adanya dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja.

D.3.1.2. r

l.

Unit kerja mengomunikasikan kebijakan/ SOP

terkait reviu kinerja kepada seluruh pejabat dan
sebagjan besar pegawai sena piha-k lain yang

23,OO

2,27
1. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Pelencanaan,
Pelalsanaan, Pelaporan,
Pemantauan dan
Eva-luasi Kegiatan dan
Anggaran

1.

Biro

Perencanaar,
Orgalisasi dan
Tata l.8l{sana

Pejabat Pimpinan Tinggi

2. Unit Kerja yang
dievaluasi

l.

1.

2. Perjanjian Kinerja

Scteen shoot uEbsite

Biro Hukum

JDIH

berkepentingan (eksternal).
2. Media pengomunikasia.n dilakukan rnelalui
berbagai saluran komunikasi seperti sosialisasi/
workshop/ rapat/ pengumuman/ website/ surat
edaran/ media massa/ dan media sosial.

2. Nota Dinas Kepala Biro
Perencanaar, Orgaiisasi
da.!r Tata Lsksala
tentahg Penya$paian

2. B o
Pelencanaan,
Organisasi dan
Tata Lsksana

kebijalan
3. Adanya pengoEunikasian dokumen perjanjian
kireda unit kerja kepada seluruh pe8awai yarg

berkep€ntingan.

x

x

3. Perjanjian Kineda
3. Biro
dapat diaks€s di urebsite Perencanaan,
renortala.bappenas.go.id

Olganisasi dan
Tata Laksana

x

x

UXE
UNSUR/SUB UNSUR/ PARAMETER

NO

w.3.1.2. r

Persepsi Pejabat Pimpinan TinSgi bahwa dokumen

Perjanjian Kinerja telal dikomunikasikan kepada
mereka.
D.3.1.3. I

l. Adanya buki pelaksanaan reviu kinetja
berdasarkan tolok ukur k nerja unrt kerJa yang
dilakukan secara berkala. menSa-na.lisis
kecenderungan, dan mengukur hasil
dibandingkart target, anggaran, prakiraan, dan
kinerja periode yang lalu.

2. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat
pelaksana tugas operasional mereviu selta
membandingkan kioerja keuangai, anggaran, dan
operasronal dengan hasil yang direncanakan atau

BOBOT

||l

l/U: ...........

ala

Metode Ewoluasl

Bul*l Pcretapan

LEVEL

SuEbcr Dete

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

Lapola! Kinerja Unit

Unit Ketja yang

1.

Kerja

Kuesloner
Lanlutan

glewarcala

Revlu
Dokum€rt

Obaer-

vaal

dievaluasi
x

dievaluasi

2. Proses pelaksanaan

reviu (notulen/
paparan /laporan hasil
lapat kinerja)
3. Dokumen hasil
rekonsiliasr anggaran

diharapkan.
D.3.1.4.1

Unit kerja melakukan evaluasi atas pelalsanaan
kinerja da.!l implementasinya.
1.

1. Adanya

perintah

1. Unit Keia yang

dievaluasi
melaksanaan evaluasi
yakni di tugas dan fungsi
Unit Kerja
2. Minimal 2 laporart
evaluasi yang terdapat
dalam taporan Kinerja
Unit Kerja

2. Laporan Kinerja unit kerja dilaporkan tepat
waldu dan didokur[entasikan dengan baik.

3. Nota Dinas Pimpinan
Unit Kerja tentang

2. Kementerian
PAN dan RB/Biro

Penyampaiat l,aporan

Perencanaan,

Kineia

Organisasi dan
Tata Laksana

Laporan Hasil Evaluasi

3. findak larrjut atas evaluasi telah dilaksanakan

4.

dan menghasilkan meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kineia (pengendalian intern yang lebih
baik yang terlihat dari peningkatan signilikan nilai
Evaluasi SAKIP dengan minimal BB).

SAKIP oleh Kementeria.n
PAN dan RB

llalanran 32

x

x

x

UKE I/Ur ...........
NO

D.3.t.4.2

UtgSUR/SUB UIAUR/PARAMETER

1. Adanya hasil evaluasi terkait ketepatan dan
keandalan ukuran indikator kinetja unit kelja.
(menjelang periode Rensba berakhil atau apabila

diperlukan)

BOBOT

YIT

LEVEL

Buhl Pcnerapan

SuEber Data

Kucaloner

Ladutar
l. Adanya laporan

Unit Keia yang

eva.luas yang memuat

dievaluasi

Metode Evalussl
Rcvlu
Wawa[cara
Dokumetr

laljut

atas rekomendasi

dan/atau Bilo
ketepata! daJr kealdalan Perencanaan,
ukuran indikator kineda, Organisasi dan
ke sela.rasar deogai misi, Tata Lal.sana
sasaran, dan tujuan
informasi terkait

atas evaluasi

evaluasi.
w.3. 1.4.3

Persepsi Pejabat Pimpinan TinSgi mengenai
ap€.kalt mereka melal<ukar1 perbaikarl metode
untuk peningkatan kineia dan apa bentuk

Jawaban Pimpinar atas
pertanyaan wawa.ncara

Unit Kerja yeJrg

Jawabai pegawai atas

Unit Keda yang

pert€myaan wawanc€ua

dievaluasi

x

dievaluasi

perbaikan tersebut.
Persepsi pegawai mengenai apal<a} atasan mereka
melakukarr evaluasi atas kinetja pegawai dsn

apakah tuereka meninda.klanjuti hasil evaluasi
tersebut.
o.3. 1.5. I

1. Adanya program aplikasi berbasis web terkait
leviu kinerja telah terintegrasi dan rnenggunakan

tel,orotogi informasi yang memungkinakan

Dokumeo hasil observasi Unit Keda yang
dievaluasi
berupa:
l. Sdeen shDot aplikasi e-

dilakukannya peaantauan berkelanjutan dan
pengambilan keputusan secara tepat d6n akurat.

performance / e-monev

2. Adanya dashboard dapat menjadi early waming
terkait reviu kineia, contoh: apabila tedapat
hanrbatan dalam capaian, bisa laigsung terdeteksi

2. Dashboard eperformance dan emonev

melat..ri dashboard.

w.3.1.5.2

Persepsi Pejabat Pimpinar Tinggi mengenai apa
saja yang mereka monitor melalui aplikasi e-

performaJtce/e-oonev.

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaar wawancara

Unit Kerja yang
dievaluasi

ve6l
x

2. Bukti tindak lanjut
2. Adanya tifldak

Obeer-

x

x

UXE
Ulf AUR/AUB UNSUR/PARA]UETER

NO

w.3.1.5.3

BOBOT

Persepsi Pejabat Pimpinan finggi mengenai apa
detode/bentuk yang lneleka kembangkajr delefi

l/II:

\IT

Mctode Evaluasl

...........
LEVEL

Buktl PcEelaper
Jawaban Pimpinan atas
pertanyaam wawancara

Sumber Data
Unit Kerja yang
dievaluasi

Kuesloncr
Laqlutan

Wawsa-

x

tnereviu kineia secara berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivita
pencapaian kinerja unit keia.

3.2
D.3.2.

1.

t

PeEblnaea SDM 12,27olol
Adanya kebijakan pembinaan SDM terkait
pemetaan kebutuhan pegawai yaig didasarkan
pada Renstla yang meliputi:
1. Strategi pembinaan sumber daya manusia
dalam bentuk rencana strategis / dokumen
perencanaan sumber daya manusia lainnya yang
meliputi kebijakan, program, dan praktek
pengelolaai pegawai yang akan menjadi panduan
bagi unit keda.

2,27

l. Prosedur kerja tentang Biro Sumber
perencanazrn kebutuhurn Daya Manusia
SDM

---------

------t

x

2. Prosedur keda tentang

rekrutmen CPNS
3. Prosedur kerja tentanE
pengembanSan
kompetensi pegawai

2. Stategi perencanaan sumber daya manusia
spesilik dan eksplisit, yang dikaitkan denga.n
keseluruhan rencana strategis, dan yang
memun gkinkan dilakukannya identilikasi
kebutuhan pegawai baik pada saat ini maupun di
masa mendatang.

3. Prosedur kerja untuk memastika! bahwa
pegawai dengan komp€tensi yang tepat yang

direlrut dengan dipertaiankan.
4. Adanya kebijalan dan prosedur pemetaan

kebutuhan pegawai yang didasarkai pada rencana
strategis.
D.3.2.1.2

Adanya penetapan persyaratan jabatan yang
meliputi persyaratan jabatan sesuai dengan tugas
dan fungsi untuk setiap posisi pimpinan.

Keputusan Meoted
PPN/Kepala Bappenas

tentang lnformasi
Jabata! bagi Jabatan
Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi

Biro Ilukum

x

Rcvlu

Dokumer

x

Ob.€rvaal

UBE
NO

D.3.2.1.3

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

I/Il:

alr

...........

Su&bcr Data

Buktl Pcncmpen

LEVEL

NueBloner

Lerrlutan

l Adarya kebijalan yang menetapkan sasaran
kerja pegawai yaig diturur&an daJi target kinerja

l. Peraturan PeDerintah
tentang Sasaran Kerja

pada renstia.

Pegawai (SKP)

2. Adanya dokumen terkait penetapa.o sasarai
kinerja pegawai dan metode penurunannya dari
visi, misi, sasaran sftategis, dan Pedanjian Kineia

2. Dokumen SKP

2. Unit Kerja yarg
dievaluasi

Jawaban Piapinan atas
pertanyaan wawancarra

Unit Kerja yang

I.

Metodc Evaluasl
SrrwsnRevlu

cala

ObBer-

Dokume11

vesl

x

x

Biro Sumber

Daya Manusia

Pejabat Pitllpinai Tinggi.

w.3.2.2.r

Persepsi Pejabat Pimpina, Tinggi Drengenai
apakah kebtakan pemetaan kebuluhan pegawai,

x

dievaluasi

persyaratan jabatan, dan standar kinerja, guna
Eengela}lui pemahaman bersama atas visi, rIlls1,
tujuan, nilai dan strategi instensi pemerintal yang
telah tercermin dalam Renstra, rencana kerja
tahunan, dan pedomaJr pandua-n kerja lainnya dan
telah dikomunikasikan secara jelas da! konsisten
kepada mereka.
D.3.2.3.1

Dokumen pemetaan kebutuhan pegawai yang
didasaJkan pada Renstra yang setidaknya terdiri
dari jumlah pegawai eksisting, pelatihen yang
telah diberikan untuk melaksanakan tuSas dan
tanggung jawab, sistem kompensasi yang
mendorong pegawai melaksaJraka.n tugas dengan
maksimal, serta program kesejahteraan untuk
meninSkatkan kepuasan dan komitmen pegawa.,.

Dokumen pemetaar
kebutuha-n pegawar

Biro Sumber
Daya Manusia

t).3.2.3.2

Adanya dokurDen persyarata! jabatan sesuai
dengan tugas dan fungsi yang menjamin
kaderisasi dan pelatihan untuk Eemastikan
tersedianya pegawai denSan koEpetensi yang

Dokumen persyaratan
jabatan

Biro Sumber
Daya Manusia

1. Renstra UKE

Unit Kerja yang

I/Kementerian

dievaluasi

D.3.2.3.3

diperlukan.
Unit k€aa telah memiliki sasaran kerja pegawai
yang diturunkan dari target kinerja pada Renstra
yarg didukung oleh evaluas kineia dan umpai
balik yang belmakna, jujur, da.n konstruktif untuk
membantu pegawai memahami hubungan antar
kinerjanya dan pencapaia.n tujua.n uoit keda
maupun Kementeria.n PPN/Bappenas.

2. Perjaljian Kineia
Pejabat Pimpinan Tinggi

3. SKP

HalaEan35

x

UKE I/U: ...........
UNSUR/AUB UNSUR/PARAMBTER

NO

D.3.2.4.1

BOBOT

Y/T

Ulit keia telah melakukan evaluasi atas
kebijakan pelDbinaan SDM (peaetaan kebutuhan

LEVEL

Metode Evaluasl

Buktl Pctrcrelran

Sumber Data

NueBloner

Lenluten
Unit Kerja yang
Adanya perintah untuk
melakukan evaluasi
dievalussi
(mandat/ disposisi/ surat

pegawai yarrg didasarkan pada Renstra, penetapan

persyaratan jabatan dan penetapan SKP yang
diturunkan dari taiget kinerja pada Renstra) s€rta
implementasinya, dengan ketentua! sebagai

tugas)

berikut:
t).3.2.1.2

1. Telah

dilaksanakan secara berkala

2. Tindak lanjut atas rekoloendasi eva.luasi telsh

1. Minimal 2 laporan

Unit Keia yeng

evaluasi

dievaluasi

2. Bukti proses evaluasi

dilaksanakan.

3. Bukti tindak lanjut
evaluasi
o.3.2.5.1

Adanya program aplikasi pemantauan atas
pela.ksanaan evaluasi kinerja pegawai yang
terintegrasi dan rnenggunaLan teknologi informasi
yarg rnemungkinkan dilakukannya pemantauan
berkelanjutan dan pengaEbilan keputusan secaia

Dokumen hasil observasi Unit Keia yang
dieva.luasi
berupa:
1, Screen shoot aplikasi eperforBance/e-SKP

cepat dan akurat.

2. Dashboard aptikasi
yang aenunjukksn

dukungan untuk
pengsmbilan keputusan
s€cara cepat dan akurat
w.3.2.5.2

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawanca.ra

Pelsepsi Pejabat Pimpinan Tinggi mengenai
apakah pembinaart SDM telah dikefltbangkan
s€cara berkelanjutan dan apa bentuk yang telah

dikeabarlgkar.

---------------T-

Unit Kerja yang
dievaluasi

x

Tllewen-

R.vlu

Obaer-

Dokumetr

vaBl

UKE
NO

3.3

UtrSUR/SUB UI{AUR/PARAMETER

Paugendallan atss Pc!8elol.aa! 8lstc6 laforEesl
12,27"h1

D.3.3.1.1

Adanya kebiiakarl yang mengatur tentang
kebutuhal pengendalian umum dalr pengendalian
aplikasi dalam mengoperasikan aplikasi berbasis
Tl, yang Eeliputi:
l. Kebijal<ar otorisasi atas akses ke sistem
informasi, peraJrgkat lunak sistem, ke terminal
entri, perubahan fitur dan modfikasi program,
dokumen sumber, transaksi yang dientri dan
diproses da.lam komputer.

BOBOT

I/II:

YlT

Mctodc Evaluaal

...........
LEVEL

Buhl Peuerapan

Surnber Data

1. Kebijakan

terkait Tata Pusat Data dan
Inlormasi

Kelola Teknologi

Informasi

Pelencanaan
Pembangunan

2. SOP Pengembahgan
Aplikasi

4. Kebijalan dan prosedur pemisaha! fungsi
da.lar! pengelolaan Sl.
5. Pedoman rencana kontijensi.

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Persepsi pegawai rnengenai apakah pedoman
pengelolaal Tl, buku manual pengoperasian

program aplikasi komputer yaig digunakan telah
dikomunikasikan kepada mereka oleh atasa! dan
apa media pengomunikasian tersebut.

R.vlu

Obaet-

DokuEen

vasl

I

3. Penetapan struktur orSanisasi untuk mengelola
sistem infollnasi (termasuk progra.tE pengamanan).

Adminisbasi mengenai apak€h pedoman
peDgelolaan Tl, buku manual pengoperasian
progra[! aplikasi komputer yang digunakan telah
dikomunikasikan kepada Dereka.

Wawan

2,27

2. Penetapan aset TI yang pertu dikelola dan
rencana penyusunai kebtakan dan pros€dur Tl

w.3.3.2.1

Kucaloner
LanluteIr

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

Jawaban Pegawai atas
pertanyaan wawancala

Unit Kerja yang
dieva-luasi

dievaluasi

x

I/II:...........
YIT
LEVEL

UXE
UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETEN

NO

0.3.3.3.1

Unit keda telal melaksanakan pengendalian
umum untuk menjamin sistem infolmasi selalu
dalam keadaar siap untuk digunakan, misalnya:
1. Pela.ksanaan penilaian risiko pada saat sistem,
fasilitas, atau kondisi lainnya berubah.
2. Pelaksanaan kebijakan yang efektif atas pegawai
terkait program pengamanan.
3. AdaJrya dokumen fomal memuat identilikasi
penggunaan yalg berhak dan otorisasi akses ke
informasi.
4. Adarya media peaaltauan akses ke sistem
informasi.
5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem
dan otorisasi sitem didokumentasikan.
6. Pengendalian dan pemantauan atas akses ke
dan penggunaan perangkat lunak.
7. Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui
supervisi dan reviu.
8. Terdapat langkah pencegahan dafl
memininxa.lka.lr kerusala.n dan telhentinya operasi
komputer seperti back up data, pengendalian

0.3.3.3.2

BOBOT

Buhl Penctapan
Dokumen hasrl observasi

Sumber Date
Unit K€rja yang

dievaluasi
(apabila
l. Bukti telah
membangun/men
diterapkannya
gembangkar
pengendalian umum
(adanya pengelolaa, hak apukasi di unit
keia)/ Pusat Data
akses user)
da'l Informasi
2. Daftar hadir pegawai
Pelencanaan
yang memasulo nrang
PembanSunan
berupa:

3. Rekapitulasi user dan
hak akses yang dimiliki
4. Access Io9 aplikasi
5. Bukti bock up data
dilakukan
6. Bukti lainnya yarg
tuenunjukkan adanya

lingkungan, pelatjhan staf, pengelolaan dan

penerapan pengendalian

pemeliha.raan harduare.

umum

Unit kerja telah melaksanakan pengendalian

Dokumen hasil observasi
berupa:
l. Prosedu! permohonan

dievaluasi
(apabila

pembuatan user dan

membangun/men

pctssword

gembangkan
aplikasi di unit
kelja)/ Pusat Data
dart Informasi

aplia.ksi yang Eoenja$in validitas, kelengkapan,
dan akurasi data yang diolah dala.n sistea

informasi, yang terthat dari:

l.

Akses ke terloinal entri data dibatasi dengan
penggunaan user dan password
2. Adanya peran validasi dan edit yang

dilaksanalan untuk mendukuog alurasi data
3. Penerapan pengendalian aplikasi lainnya

2. Bukti telah
diterapkannya
pengendalian aplikasi
lainnya

Ilalanun 38

Unit Kerja yang

Perencanaan

Pembangunan

Kueslonet
Lanlutaa
x

Metodc Evaluerl
Rcvlu
Wawan'
Dokumetr

Obser-

vasl

UXE
UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

D.3.3.4.I

BOBOT

I/II: ...........

Yll

Buktl Penerapan

LEVEL

Sumber Deta

1. Unit kerja melal<uka.n evaluasi atas kebjjakan/
SOP terkait pengeldalian atas sistern informasi

Adanya perinta-tr
melaksanaan eva.luasi

Pusat Data dan

dengan ketentuan sebagai be kut:
1. 1 Telai dila.ks€nakan secara berkala {minimal
telah dilaks€nakan 2 keli), forma.l, darr

kebijakan pengendalisn
umuE dan aplikasi

PerencanaoI
P€mbangunan

Adanya perintalt
melaksanaaJt evaluasr

Unit Kerja ysng
dieva.luasi

kebijakan pengendalian
umum dan aplikasi atau
manual pengoperasian
aplikasi yang dibangun/
dikembangkan

(apabila
meDibahgun/ men
gembangkan
aplikasi di unit
kerja)

l.

Unit Keda yang

terdokuDentasi
1.2 Eva.tuasi forma.l

dituDjukkan dengan adanya

perintah/ mandat untuk melaksanalan evaluasi,
bukti proses evaluasi, dan lapols,l hasil evaluasi
2. Tindal lanjut atas hasil evaluasi harus

telal

dilaksanakan dan mengha$lkan kineda
pengendalian intern yanS lebih baik dalam

Xueslonet
Lanlutan

Mctodc EveluE8l
WawanRcviu
Dokumen

Obaer-

Informasi

memberikan keyakina.n memadai pencapaian
tujuan unit keria
D.3.3.4.2

3. Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi
atas pengenda-lian umum dan pengendaliai

aplikasi

w.3.3.5.1

MiDimal 2 laporan

evaluasi
2. Bukti tindak lanjut
atas evaluasi

dievaluasi
(apsbila

membangun/men
gembangkan
aptikasi di unit
kerja)

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaba! Pimpinan atas

Unit Keia yang

Administasi mengenai apalah:

pertanyazm wawanca.ra

dieva.luasi

(apabila

kebijal<an/ SOP terkait pengendalian atas
peogelolaan sistea informasi telah diperbaiki
segera sesuai dengan perubahart lingkuugan
strategis, tanpa menunggu evaluasi berkala.
1.

membengun/men
gembanSka.n

aplikasi di unit

keia)/ Pusat Data
dan Informasi

2. bentuk penSembangan berkela.njutan yang

Perencanaan

dilaksanakan.

Pembangunan

x

UXE
UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

3.4
D.3.4.1.1

Pel8errdallen Flslk eta8 Aaet (2,27olo)
Terdapat kebijakan yang mengatur tentaig
pengendalian untuk keamanan fisik atas aset
(seperti uang tunai, surat berharga, persediaan
dan peralatan lainnya) dari
pencurian / keru sakan / penyimpangan penggunaarl
aset,

BOBOT

I/II:

YIT

.........,.
LEVEL

Metode Evaluasl

Buktl Penerapan

Surrlber Data

Kueslotrer

Laqluten

2,27
1. Peraturan Pemerintah
tentartS Pengelolaan

Biro Hukum

c&ra

---------r------t

Revlu
Dokumen

observa6l
x

Barang Milik
Negara / Daera}l
2. Peraturan Mented
PPN/Kepala Bappenas

tentaig Petunjuk
Pela.ksanaan
Penatau sahaan BMN

w.3.4.2.I

Persepsi Pejabat Pimpinan TinSgi/ Pejabat

Adlninistras mengenai apa.kai pedoman

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Keda yang

Jawaban pegawai atas
pert€myaan wawancara

Unit Kerja yang
dievaluasi

l. Laporan cash opnanle
bulanan.

1. PPK Unit Kerja
yaJrg dievaluasi

dievaluasi

pengelolaa,[ BMN (dimana salah satunya mengatlrr
tentang pengamanan BMN) telah dikomunikasikan
kepada selumh pejabat dan sebagian besar
peSawai serta pihak lain yang berkepentingarr
(eksternal).
w.3.4.2.1

Persepsi pegawai D0engenai apala}l pedoman

pengelolaan BMN (dimana salah satunya mengatur
tentaJrg pengamanan BMN) telah dikomunikasikan
kepada mer€ka oleh atasan meleka serta apa
media yang digunakan.

D.3.4.3.I

Pengarnanan aset telah dilakukan oleh unit kerla
dan didokumentasikan, meliputi:
l. Aset seperti uang tunai, surat berharga,
perlengkapqn, persedraan, dan peralatan secafa
periodik dihitung dan dibandingkan dengan
catatan, setiap perbedaan diperiksa secara teliti.

2.Uang tunai dan surat berharga yang dapat
diuangkan dijaga dslam tempet terkunci dan
akses ke aset tersebut s€cara ketat dikendalikan

2. Foto tempat
penyimpanan uang oleh
Bendahara Pengeluaran
Anggaran / Bendahara
Pengeluaran Peabaltu

x

UKE
NO

UNSUR/SUB UI{SUR/PARAMETER

BOBOT

I/Il:

\ l't

.........,.
LEVEL

Buktl Penerapen

3. Formulir seperti blangko cek dan surat perintah

3. scan blaigko cek dari
SPM

noaor urut tercetak

(prenumbered), secara lisik diamankan, dan akses
ke formulir ters€but dikendalikan dengai ketat.

4. Foto letal{
penyimpanan cek dan
SPM

4. Peralatan yang berisiko dicud diamankan
dengan ditekatkan atau dilindungi dengan cara

5. Foto BMN yang
diamankan

2. Unit Kerja yarg
drevaluasi

lainnya.
5. Identitas as€t dilekatkan pada meubeulaii,
peralatan, dan inventaris kantor larnnya.

6. Foto stikei/ label
kodefikasi BMN pada

meubeulair/komputer/
Drinter

6. Persediaan dan perlengkapan disimpar di
tempat yar:rg dialcarlkan {atau gudang yang dijaga
oleh pihak yang bertanggungjawab) secara fisik
dan dilindun€i da.ri kerusaLa.n-

7. Foto tempat
penyimpanan persediaa!

7. Seluruh fasilitas dilindungi daii api dengan
mengguna.kan alam kebakaran dan sistea
petnadaman kebakaran.

8. Foto sistem

di unit ketja

peEadamarr kebakaran
di ruangan dekat unit

keia
8. Akses ke gedung dan fasilitas dikenda.lika.n
dengan pagar, penjaga, atau pengendalian fisik

9. Foto pintu masuk darr 3. Biro Umum
paSar

lainnya.
9. Akses ke fasilitas di luarjam

keia dibatasi dan

10. Foto peletakan kunci
ruangan di meja satpaE

dikendalikan.
o.3.4.3.2

Ada-nya pengaman BMN sesuar aturan
pengamanan aset berupa pelabelan dan
pemutakhtan data BMN.

Kueslotrer
Lari_lutarl

meabayar

(SPM), diberi

Sumber Data

Dokumen hasil observasi

Unit Kerja yang

seperti:
1. Foto stiker/label
kodefilasi pada BMN

dievaluasi

2. Daftar Barang
Ruangan di Unit Kerja

Mctode Evaluasl
WawanRevlu
Dokumen

ObBeI

vesl

UKE
NO

o.3.4.3.3

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER
Adanya pengaman BMN sesuai aturan
penSamanan aset.

BOBOT

I/II: .....,.....

Y/r

LEVEL

Metode Evaluasl

Buktl Penerapan

Sumber Data

Kuesloner
Laqlutan

Wavran-

Revlu
Dokumen

DokuBen hasil observasi Biro Urnum
seperti:
1. Foto penyimpanan
BMN di gudang

2. Foto penyimpanan
surat kepemilikan
D.3.4.4.1

Adarya evaluasi belkala dan terdokumentasi atas
pelaksanaan pengamana.n BMN.

D.3.4.4.2

Bagran
Perpustal<aan

Adanya perintah untuk
roelakukan evaluasi
(tugas dan fungsi/Surat
Tugas/ disposisi)

Biro Umum

l. Minimal 2 laporan

Biio Umum

evaluasi
2. Bukti proses evaluasi
3. Bukti tindal
atas evaluasi
o.3.4.5. t

1. Kebijakan/ SOP terkait pengamanan BMN telah
diperbaiki secara belkelanjutan, yaitu pelbaikan

dilakukan segera sesuai dengan perubahan
lingkungan strategis, tanpa menunggu evaluasi
berka.la.

w.3.4.5.2

w.3.4.5.3

larjut

1. Revisi pedoman
pedgelolaan / penatqusah
AAN BMN

2. Adanya sistem terkait pengafiaJran BMN telah
telintegrasi dan menggunaka.n TI yarlg
memungkinkan dilakukannya pemantauan
berkelanjutar daJl pengambilar keputusal secara
cepat dan akurat.

2. Sc/een shoot aplikasi

Persepsi Pejabat PiDpinan Tinggi/ Pejabat
AdEinistrasi untuk aengetahui apakah roereka
telah memantau secara otoaatis BMN di unit keda
mereka da'r apa saja yang dimonitor.

Jawaban Pimpinan atas
perta.nyaan wawancara

Unit Kerja yang

Persepsi Pejabat Pimpinar Tinegi/ Pejabat
Administrasi untuk mengetahui apakah

Jawaban Pimpinan atas
pertauryaatr wawancara

Unit Keda yang

kebij6-I(a.n/SOP tentang pengamana, BMN telah
dikembangkan secara berkelanjutan.

x

Dokuoen hasil observasi Biro Umum
berupa:

SIMAK EIMN/aplikasi
lainnya yang betfungsi
untuk mengamankan
BMN

x

dieva.luasi

dievaluasi

x

x

Obser-

ve6l

UNE

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

NO

3.5

Penetapqa den Rewlu atas IndlLatot dan Ulruran

BOBOT

I/II: ...........

YIT

Metode Evaluaal

Buktl Penerapan

LEVEL

l.

Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Renstla
Kementerian
PPN / Bappenas

l. lli ) Ilukum

2. Unit kerja telah memiliki IKU Pejabat Pi&pinan

2. Dokumen Peianjian

Tinggi yang merupakan Perjanjian Kinerja dan

Kineia

2. Unit Keia yang
dievaluasi

l. Adanya Indikator Kine{a Utama (IKU)
Kementerian PPN/Bappenas

Kuesloner
Lanlutatr

Wawan-

Revlu
Dokumetl

Obser-

vesl

2,27

Xtnerl.12.27%l
D.3.5. 1.1

Sumber Dsta

I

x

lndikator Kinerja Kegiatan.
3. Unit Kerja telah mefiriliki IKU pegawai berupa

3. Dokumen SKP

SKP.

w.3.5.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Adoioistrasi mengenai apakah IKU Kementerian

Jawaban Pimpinan atas
pertarnyaan wawancara

Unit Kerja yang

x

x

dievaluasi

dan Unit Keda telah dikomunikasika, kepada
mereka.
D.3.5.3.1

Adanya bukti pengukuran kioe.ja unit keda dan
pegawai dengan menSSunakan lKU.

l. Laporan Kineia Unit
Keda

Unit Kerja yang
dievaluasi

2. Dokumen pengukuran
SKP

D.3.5.3.2

1.

Laporar Evaluasi

Lapola.n Kinerla UKE I

2. Laporan Evaluasi
SAKIP oleh Kementerian
PAN dan RB

1. Inspektorat
Utama

2. Kementerian
PPN /

Bappenas

atau Biro
Perencanaan,

Organisasi dan
Tata Lalsana

x

UKE
UNSUR/ SUB UNSUR/PARAMETER

NO

D.3.5.4.1

BOBOT

I/II: ...........

alr

Buktl Penerapan

LEVEL

Sumber Data

1. U[it kerja melakukan evaluasi secara berkala
atas penetapan dan reviu IKU yeng meliputi
Indikator Kinerja Kegiatan dan IKU pegawai dan

Adanya pedntah untuk
Unit Kerja yang
melakukan evaluasi yaitu dievaluasi
berdasarkan tugas dan

implementasinya.

fungsi Unit Keia
1. Minimal 2 l,aporan
Kinerja Unit Keda
khususnya subbab
eva.luasi intema.l yang
mengevaluasi
implementasi / capaian
IKU maupun terhadap

t).3.5.4.2

I(uesloBc!
Laalutan

Metodc Eweluesl
Revlu
WawarlDokuEea
cara

Obset-

vasl

Unit Kerja yang
diev6-luasi

IKU/kamus indikator IKU

unit keria
2. BuLrti proses evaluasi
{misa.l

notulen rapat

kerja)
3.

Buki tindak lanjut

atas evaluasr
2. Adanya penggunaan siste@ untuk mernantau

capaian IKU.

w.3.5.4.3

Persepsi pegawai mengenai apakah atasan mereka

melakukan evaluasi atas pelalsanaan Perjanjian

4. Screen shoot aplikasi eperformance/e-monev
Jawaban pegawai atas
pertanyaan wawancata

Unit Keia yang
dievaluasi

Kinerja Eaupun SKP dan apa.kah anda
enindaklanj u ti hasil evaluasi tersebut.

m

w.3.5.5.I

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Adoinistiasi meogenai apalah IKU Kementerian
da! Unit Kerja telah dikembangkan terus menerus

Jawaban Ptnpinan atas
pertanyaan wawancara

sesuai dengan perubahan tugas dan fungsi,
mandat, tujuan dan sasaran strategis tanpa
menunggu evaluasi berka.la.
D.3.5.5.2

Kesesuaian IKU dengan tugas daJI fungsi/ mandat

unit kei a/ tuj uan / sasaran strategis.

Biro
Perencanaan,
Organisasi dan

Tata Laksana/

Unit Keda yang
dievaluasi
1. Peaanjian Kinerja Unit Unit Kerja yang
Kerja
diev6-luasi
2. T\rgas dan fungsi

sesuai organisasi dan
tata kerja

x

UKE
UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETDR

NO

BOBOT

I/lI:

alr

.........,.

Buktl Penerapan

LEVEL

Sumber Data

Kueslonet
Lanlutan

Mctodc tvaluasl
WaqianRevlu

Obser-

Dohuae!

I

3.6
D.3.6.

1.

'

Pemlcaben Futrgal (2,27?0l
Adanya pemisahan tanggung jawab dan tugas
secara formal.

l. TuSas dan fungsi
1. Unit Kerja
sesuai denga.t! Orgarisasi dievaluasi
da.n

yaig

x

Tata Kerja

2. SOP Unit Xeia
3. Pedoman Penelaahan
Renja KL

2. Biro HukuD

4. SK penunjukan

3. PPK Unit Kerja
yanS dievaluasi

Benda.ra Pengeluarai

Anggaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu
5. SK Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

w.3.6.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan TingAi/ Pejabat

Adsiristrasi tentang apakah pemisahan fungsi

Jawaban Pitnpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yan8

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancata

Unit Kerja yeng

dievaluasi

yang diatur Unit keda dala-ta SOP aktivitas utama
maupun pengelolaan keuangan telah
dikomunikasikan kepada seturuh pejabat dan
sebagian besar pegawai serta pihak lain yang
berkepentinSan (eksternal).
w.3.6.3.1

Persepsi Pejabat Pimpina.n Tinggi/ Pejabat

Administrasi mengenai apakah pemisaha! fungsi
da-laIn unit keia mereka telai dijalankan sesuai
dengan ketentuan da.n bagaimaia bentuk nyata
pemisahan fungsi yaig dilakukan.

dievaluasi

x

UKE
NO

D.3.6.4.1

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

Adarya eva.luasi berkala da'l terdokumentasi atas
pemisaha, langgung Jawab dan luBas.

D.3.6.4.2

BOBOT

I/II: ...........

YIT

Metode Evaluasl

Buktl Penerapan

LEVEL

Sumber Data

Adanya perintah untuk
melakukan evaluasi
(undangan Rapat
kerj a/ disposisi / tugas
dan fungsi)

Unit Kerja yang

l.

1.

Laporan Kineia Unit

Unit Keia yang

evaluasi internal
2. DokuEen pengukuran
SKP

3. Bukti proses eva.luasi
(misal:notulen rapat

keia)

Buki tindak lanjut

atas evaluasi

5. taporan
anggaran PPK

2. PPK Unit Kerja
yang dievaluasi

Persepsi pegawai mengenai apakah atasan mereka
melakukan evaluas atas pelaksanaan pemisaha.n
tairggung jawab da, tugas dan apakah mereka
menindaklsnjuti evaluasi tersebut.

Jawaban pegawai atas
pertaoyaan wawancara

dievaluasi

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengenai

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

penyerapan / realisasi

w.3.6.4.3

w.3.6.5. t

apakal pemisahan fungsi dalam unit kerja
melekka telah dikembangkan terus menerus
sesua-i dengan perubahan strategis darr apa

bentuk penSembangan berkelanjutan yang
dilakukan.

Wawarl-

Lan_lutarl

cara

Unit Kcia yerg

Unit Kerja yang
dievaluasi

Revlu
Dokumen

Obser-

va6l
x

dievaluasi

Keria khususnya subbab dievaluasi

4.

Kuealoner

x

Metode Eveluesl

UKE I/U: ...........
UNSUR/SUB UNSUR/ PARAMETER

NO

OtorlBaal ataa frallddksl dan IGjadler yErlg

3.7

Pentla(

D.3.7.

1.

1

12,27okl
Adanya pedoma-n/SOP yang memuat otorisasi atas

BOBOT

alr

Buktl Peuerapan

LEVEL

Sumbel Data

2,27
I

t.

SoP Unit Kerja

transaksi yar1g menunjukka.n:

1.

Unit Ke{a yang

dievaluasi
2. Pedoman Penelaahan

1. hanya

tiaisaksi dan kejadiar yarg valid

diproses dan dientd sesuai dengsn keputusar dan
arahan Pimpinan Unit Keaa.

Renja

K/L

3. Screen shoot aplikasi
KRISNA yang

2. terdapat persya.ratan otoritas yarg sejalan
dengan arahan dan dalam batasan yang
ditetapkan oleh ketefltuan peraturan perundang
undangan dan ketentuan Pimpinan Unit Keda.
3. otoritas transaksi dan kejadian penting tidal
terbatas pada otorisasi atas transaksi keualgan,
tetapi juga otoritas atas aktivitas utama.

w.3.7.2.t

menunjukkan peran
validator oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi
4. Peraturai Menteri
2. Biro HukuDr
PPN/Kepala Bappenas
tentang Pedoman
Pelaksaiaa-n Tata Naskah
Dinas
Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Keria yang
dieva.luasi

l Adanya bukti yang menunjukan bahwa seluruh
kebijakan/ SOP tentang kebijalan otorisasi telah
diimplementasikan sesuai kondisi dan syarat

1. Scon Nota Dinas oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi

dievaluasi

otorisasi sehingga dapat memastikan bahwa hanya

2. Scan dokumen Surat

transaksi dan kejadian signifikan yang dientri

Perintah Pembayaran
(SPP) oleh PPK

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Peiabat

Administrasi mengenai apakah kebi,al<an tentarg
otodsasi atas transaksi telah dikomunikasikan
kepada mereka.
D.3.7.3.1

ada-lah yang

telal diotorisasi dan dilaksanal<an

hanya oleh pegawai sesuai rua.flg lingkup
otorisasinya.
2. Adanya bukti penerapan otoritas transaksi.

3. Scon blangko cek yang
ditandatangani pejabat
yang berwenanS

1.

Unit Keria yang

2. PPK Unit Kela
yang dievaluasi

Kue6iotxet

UIawan-

Reviu

obser-

Lanlutan

cara

Dokumetr

vasi

UrE I/II: ...........
NO

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

YIT

LEVEL

Metode Evalus8l

Buktl Pene!apan

Sulnber Deta

xuesloner
Lanlutsn

Revlu

Ob6e1.

Dokuaen

7

Persepsi Pejabat Pimpina! Tinggi/Pejabat
Administrasi mengenar apal<a}l otorisasi atas

Jawaban Pimpinan atas

Unit Ke a yang

pert,rnyazrn wawanca.ra

dievaluasi

seluruh transalsi dan kejadian penting telah
dilaksanala4 sesuai ketentuan darl apa contoh
bentuk otorisasi di unil kerja mereka.
D.3.7.4.1

Adanya evaluasi secara berkala atas
kebija.I<an/SOP terkait otorisasi t-ransaksi dan
kejadian penting dan iltplementasinya.

l. Adanya perintah

l

untuk melakukan

dievaluasi

Unit Kerja yang

x

evaluasi atas

impleEentasi
kebiial<ai/SOP di Unit
Kerja
2. Adanya perintah

2. Unit Keda yang

untuk melakukan

dievaluasi / Unit
Kerja tertentu

evaluasi atas

D.3.7 .4.2

kebijakan/SOP

yang
mendapatkan
ruandat evaluasi

1. Minimal 2 laporai

evaluasi

Unit Kerja yang
dievaluasi/Unit
Kerja tertentu

2. Bukti pros€s evaluasi

yanS

3. Bukti tindal lanjut

mendapatkan
Eandat evaluasi

atas evaluasr

w.3.7.4.3

Persepsi pegawai mengenai apakah atasan mereka

Jawaban pegawal atas

Unit Kerja yaig

melakukan evaluasi atas pelaksanaan otorisasi

pertanyaEm wawancerra

dievaluasi

dan apakah mereka menindallanjuti
hasil evaluas tersebut.
transa-L<si

w.3.7.5.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat
Administrasi mengenai apal{ah otorisasi transaksi
pada unit kerja mereka telah dikembangkan terus

menerus sesuai dengan perubala-n strategis daII
apa bentuka pengembanga.n berkelaJrjutan ya-og

dilaksanalan.

Jawaban Pimpinan atas

Unit Ke{a yaig

pertanyaaur wawarrcara

dievaluasi

x

UxE l/U: ...........
NO

3.8
D.3.8. r. r

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

PeEcatata! yang Akutat d&rr Tcpet Wektu ataa
T.aasek8l darl ltejrdlat 12,27"/ol
Adanya kebijaka.n/SOP terkait pencatatan yanS
akurat dan tepat waltu atas transaksi da'r
kejadian penting, yang antala lain memuat:
1. penetapa! klasifikasi yang tepat atas
balsa.l(si / kejadian, dan penetapan pencatatan
yang alulat da, tepat waktu atas transaksi/
kejadian dalam akuntabilitas pelaporan keuangan
dan kinerja.

BOBOT

YIT

LEVEL

Metode Eveluasl

Buktl Psnerapan

Sumber Data

1. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Perencanaan,
Pelaksanaan, Pelaporan,
Pemantauan dan
Eva.luasi Kegiatan dan
Anggaran

1. Biro Hukum

2. Pedoman Penelaaha.a

3. Pedoman akuntansi
bempa Buletin Teknis
Standar Akuntansi
Peraelintah

2. Biro Umum

4. Buku Saku SPP
sebagai Pedoman

Pengajuan Perintah
Pembayaran
5. Pedoman Pengelolaan
BMN

w.3.8.2.I

Pers€psi Pejabat Pimpinan TingAi/ Pejabat

Adainistrasi mengenai apakah pedoman
penJ rsunan lapola[ keSiatan, pedoman
akuntansi, pedoman pengelolaan BMN dan SOP
aktivitas utaJEa yang mewajibkan adanya
pencatatan transaksi dan kejadiar penting telai
dikomunikasikan kepada mereka.

Wawan-

x

x

cara

2,27

Renja I</L
2. pencatatan transaksi da'I kejadian penting tida.k
terbatas pada pencatatan transa.ksi keuangan,
tetapi juga pencatata.n yang perlu ditakukan dalam
rangka mendukung aktivitas utaJna unit kerja.

Kueslo el
Ladutatr

Jawabgn Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang
dievaluasi

Revlu
Dokumcn

Ob8er"

vaal

UKE I/U: .......,...

i.
D.3.8.3. r

UNSIJR/SUB UNSUR/PARAMETER

Adanya bukti pencatatan tiansaksi dan kejadian
penting secara alurat {termasuk pengklasifikasian
transaksi) dan tepat wa-ktu.

BOBOT

YIT

LEVEL

Buktl Pctrerapen
1. Laporan Kinerja

Unit

Keia

Sutnber Data

l. Unit Keia

yang

dievaluasi

2. Screen shoot aplikasi
KRISNA yana

menunjukkan hasil
penelaaian
3. l-aporan penyerapan
anggarar Unit Ke{a

2. PPK Unit Kerja
yang dievaluasi

4. Screen shoof aplikasi
SAS (untuk pencatatan
mutasi dana oleh
Bendahara)

5. Laporan mutasl
persediaan (pnnt out dari
aplikasi SIMAK BMN)
6. Laporan Realisasi
Anggaran

3. Biro Umum

I(uesioner
Lenluten
x

Wawan-

Revlu
Dokumen

Ob6er-

vesl

UKE
UNSUR/ SUE UI[SUR/PARAMETER

NO

D.3.8.4.1

BOBOT

I/II: ....-......

alr

LEVEL

Metode Evaluaal

Buktl Pelerapan
1. Adanya periDtah

Adanya evaluasi berkala dan terdokuErentasi atas
pencatatan tra.flsaksi dan kejadisn penting di Unit

tugas dar fungsi untuk

Ke{a.

melakukan evaluasi atas

/

Sumber Data

1 Unit

Kerja yang

dievaluasi

pelaksanaan penelaahan
Renja K/L di unit kerja
2. Adanya perirltah

/

tugas dan fungsi untuk
melakukan evaluasi atas
l,aporal1 Kine{a Unit
Keia khususnya subbab

evaluasl internal
2. PPK Unit Kerja
3. Adanya tugas dan
{ungsi untuk melakukan yang dievaluasi
evaluasi atas penyerapan
anggaran

4. Minimal 2 laporan

3. Unit Keria/

5. Bukti proses evaluasi

yang dievaluasi/
pihak yang diberi

PPK

Unit Kerja

ma.ndat untuk

6. But ti tindak laniut
atas evaluasi

melakukan
evaluasi

Revlu
Dokumen

Kuealoner
Lenluten
x

Obser-

va6I

x

URE

UNSUR/SUE UNSUR/PARAMETER
D.3.4.4.2

l. Dilakukan

BOBOT

I/II:

alr

Metode Evaluasl

...........
LPVEL

Bu!(tl Peuelapan

anggaran

l. Berita Acara
Rekonsiliasi penyerapan
anggaran

2. Dilakukar evaluasi pencatatan uang kas

2. Rerita Acara cash

evaluasi pencatatan penyerapan

Sumber Data

l.

PPK

Unit Kerja

yang dievaluasi

opnatne
3. Dllakukan evaluasi pencatatan persediaart

3. Berita Acara
Rekonsiliasi persediaa.rr

4. Berita Acara
4. Dilakukan evaluasi pencatatan BMN

Rekonsiliasi BMN

KRISNA

2. Unit Kerja yang
dieveluasi

6. Laporan Hasil
Per[eriksaai BPK

3. Inspeldorat
Utama

5. Screen shrot aplikasi
5. Dilakukan evaluasi pencetatan hasil
penelaahan dala$ aplikasi KRISNA dengan adanya

validasi oleh atasan penelaah
6. Evaluasi berkala diharapkan berdampak pada
perbaikan/peningkatai akuntabilitas hasil
pencatatan atas transa.I(si/ kejadian penting
lmisalnya: tercapainya opini WTP atas laporan
Keuangan KeEenteria! 3 tahun telakhir berturutturut dan kenaikan nilai evaluasi SAKIP).

w.3.8.4.3

Persepsi pegawai mengenai apakal atasan mereka

melakukan evaluasi atas pelaksanaart pencatatan
transaksi dan apakah mereka menindaklanjuti
hasil eva.luasi ters€but.

tentang Opini
yang di da.larlrnya
terdapat Laporan
Keuangan Audired 3

taiun terakhir
Jawaban pegawar atas
pertanyaan wawancara

Unit Keia yang
dievaluasi

Nuesloner
Lanluten

Wawan-

Revlu

cata

Dohutrel

x

obser-

I/II: ...........
Yla
LEVEL

UIiE
UNSUR/SUD UI{SUR/PARAMDIER
o.3.8.5.1

Adanya pemarltauan otomatis/ online dengan
menggunal<an aplikasi berbasis web atas
pencatatan transa.ksi da.n kejadian penting

Buktl Perlelapan

Sumber Data

Kueslone!
Laniuta1r

Dokumen hasil observasi
berupa:
l. Screen shoo, aplikasi

1.

KRISNA

dievaluasi

Metode Evaluesl
WawarRevlu
Dokumen

observesl

Unit Kcia yarg

2. Screen shaot aplikasi e- 2. Biro Umum
rekon
3. Screerl shoot aplikasi
SIMBAR

3. PPK Unit Keia
yang dievaluasi

4. Screen shool aplikasi
SAS

w.3.8.5.2

Pelsepsi Pejabat Pir[pinar Tingqi/Peiabat
Administrasi tentang apakah mereka telah
memEultau secara otomatis pencatatan tr:ansalsi
dan keladiar pentrng unil
mereka pzrntau.

Jawaban Pimpinan atas
peltanyaa.n wawancara

keia dan apa sala yang

--------r-------

Halaman 53

Unit Kerla yang
dievaluasi

x

x

x

I/II:...........
Y/T
LEVEL

Metode Evelue6l

UKE
UI{SUR/SUT. UNSUR/PANAMETER

3.9
D.3.9.

Pembatesan AkBe6 ata6 Sumber Daya dan

I

BOEOT

Bukti Pese€parl

Sumlrer Data

I(uesloner
Laqlutan

Wawatr-

Revlu

Obser-

cara

Dokuoen

vasl

2,27

Penc tatannya 12,27"/"1
1

Adanya pembatasan akses atas sumber daya dan
pcncatatan kepada pegawai yal1g berwena.ng yarg
ditetapka,n secara formal.

1. SK Penunjukarr
Pena.nggurIg Jawab

1. Uiro Umum

Ruangan
2. Bedta Acar:a
Penyerahan BMN berupa

mobil/ komputcr/laptop
3. Nota Dinas

2. Unit Kerja yang

penunjukar Penaiggung dieva.luasi
Jawab Laporan Kineia
Unit Ke4a
4. Nota Dinas
penunjukan penelaah
Renia K/L yang
memegang user aplikasr
KRISNA

w.3.9.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat
Adminishasi mengenai apakah SK tentang
penunjukan penanggung jawab yang berhak

5. SK penunjukan
Bendahara Pengeluaran
Anggaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu

3. PPK Unit Ke{a
yang dievaluasi

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Ke{a yang

mengalses sumber daya dan catatan (beserta
risiko penggunaart seca.ra tidak sah/diberikan ke
pihaL lain yang tidak berwenang) tela}I
dikomunikasikan kepada mereka.

Halanran 54

dievaluasi

)i

UXt I/II: ...........
UNSUR/SUI] IJI{SUR/PARAMETDR
o.3.9.3.1

BOBOT

alr

Metode Evaluasl

Buktl Penerapan

LEVEL

Su,nbel Data

LaniutaD

Adanya bukti yaig menunjukan bahwa seluruh
SOP tentang kebijakai pembatasarr
al<ses telah diimplementasikan.

Dokumeo hasil observasi
berupa:
1. Screerl shoo, halaman 1. Ulit Keda yang
login untuk aplikasi
dievaluasi

2. Adanya buldi bah[,a akses atas sumber daya
dan catatan hanva dllal<ukan pegawai yang
berwenang,

KRISNA

1.

kebijakan/

Kucslonel

2. Screen shoot halanan
login untuk aplikasi

cara

Revlu
Dokumen

Obser-

2. PPK Unit Ke{a
ya.ng dievaluasi

SIMBAR

3. ScreeE shoof halaman
login untuk aplikasi SAS

w.3.9.3-2

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat

Jawaba.n Pimpinan atas

Unit Keta yang

Administrasi mengenai apakal penyimpanar BMN

pertanyaan wawancara

dievaluasi

x

dan bukti kepemitikan BMN serla pengoperasiar
aplikasi hanva dapal dlal<ses oleh pegawai yang
berwenar1g.

D.3.9.4.1

Adarya evaluas berkala dan terdokumentasi
terhadap kebijakan pembatasan akses atas

untuk melakuka.n

sumber daya darl catatan beserta implementasinya

evaluasi kebijakan

1.

Adanya perintalr

balwa pembatasan akses telal
mempertimbangkan faktor- faktor seperti nilai
BMN, kemudahan dipindahkan, kemudahan
ditukarkan ketika menentukan tingkat
pembatasan alses yang tepat.

x

1. Unit Kerja
pengembang
aplikasi yang
berbasis TI

2. Adanya perintah

2. Unit Kerja yang

untuk melakukan

dievaluasi

evaluasi implementasi
pembatasan akses atas
sumber daya da.n catata.n

oleh Unit Kerja
D.3.9.4.2

1. Minimal 2 laporan

Unit Ke{a

evaluasi

pengembang
aplikasi yang
berbasis TI / Unit
Kerja yalg
dievaluasi

2. Bukti proses evaluasi
3. Bukti tindak lanjut
atas evaluasi

I{alaman 55

x

x

UXE

UNSUR/sI,Ilj UITSUR/PARAMETER
w.3.9.1.3

w.3.9.5.1

BOBOT

I/II:

YIT

Metode Evaluasl

...,..,....
LEVEL

Bukti PenerapaD

Sumber Data

Kue610net

Wawan-

Latrlutan

cara

Unit Kerja yarg
dievaluasi

Persepsi pegawai mengetai apal<ah ataszrn mereka
mela-kukan evaluasi atas pelaksanaan pembatasan
a}ses da,fl apaLah mereka menindalla.njuti hasil
evaluasi tersebut.

Ja\raban pegawai atas
pert€rnyazrn wawancala

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat

Jawaban Pimpinan atas

Unit Keia yarlg

Adminitrasi mengenai apakah pcmbatasan akses

pertzmyazrn wawancarIa

dievaluasi

x

atas sumber daya dan catatan da.lam unit keia
telah dikernbangkar telus menerus sesuai dengan
perubaian lingkungan strategis dan apa bentuk
pengembangal berkelanjutar yang dilakukan.

3.10

Akuntablllta8 terhadap Sumber Doya dan
Pencatatat rya 12.2770|

D.3.10.1.1 Adanya penunjukan penanggung jawab atas
pencatatan dan sumber daya.

2,27
x

1. SK Penanggung Jawab 1. Unit Keia yang

Ruangan

dievaluasi

2. Nota Dinas
penunjukan penelaai
Renja K/L yang
memegang user aplikasr
KRISNA

3. SK PPK

2. PPX Unit Keia
yang dievaluasi

4. SK Bendahara
Pengeluaran

Anggajai / Bendahara
Pengeluaran Pembantu
w.3.10.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban Pimpinan atas

Unit Kerja yarg

Administrasi mengenai apakah SK penunjukan
penanggung jawab ruangan/penelaah Renja K-L/
PPK/Bendahara/lainnya telah dikomunikasikan

pertaiyaan wawanczrra

dievalusi

kepada mereka.

Revlu
Dokunren

x

Obser-

vasl

UKE
EOBOT

D.3.10.3.

1

Adanya pertanggungiav/aban atas pencatatar dan
sumber daya,

l/II:

Y/T

Metode Evaluasl

........,..
LEVEL

Su

Buktl Penerapsn
1. Pemutakhir'an Daftar
Barang Ruangan (2
pedode terakhir)

1.

ber Data

Unit Kerja yang

'Wawan-

Revlu
Dokumen

Obset-

vasl

x

dievaluasi

2. Laporan mutasi
barang

2. Biro Umum

3. Laporan arus kas

3. PPK Unit Kerja
yang dievaluasi

dalam aptikasi SAS

Kucsloner
I-aniutan

4. Laporan rea-lisasi
anggafan unit keia
5. Laporan mutasi
persediaan

D.3.10.4.I Adanya evaluasi berkala berupa pembandingan
antara sumber daya dan pencatatannya untuk
menentukan ke se suaiannya.

Adanya perintah/tugas
dan fungsi untuk
melakukan evaluasi

D.3.10.4.2

1. Minimal 2 laporan
evaluasl (yang

x

PPK/Unit Ke{a
yang dievalusi

PPK/Unit Kerja

x

x

x

x

yarg dievalusi

menunjukkan
rekonsiliasi pencatatan)
2. Bukti proses evaluasi
3. Buldi tindak lanjut
evaluasi

w.3.10.4.3 Persepsi pegawai mengenai apakal atasan mereka
melakukan evaluasi atas pelal<sarraan pekedaa.fl
penanggung jawab ruaigar/ penelaah Renja
K/L/ PPK/bendahara d€n apakah para
penanggung jawab tela}I menindaklanjuti hasil
evaluasi tersebut.

Jawaban pegawai atas
pertaryaan wawancara

Unit Keria yang
dievalusi

UKE
BOBOT
o.3. 1 0.5.

l

I/IIr ...........

alr

LEVEL

Adanya pemantauan otomatis/ onli,1e atas
akuntabilitas pencatatan dan sumber daya
sehingga pemutakhiran dan perclehan data secara
cepat da.n akurat dalam rangka pengambilan
keputusal:l daIl untuk dilakukan pemantauan
berkela.nj utan

Metode Evaluasl

Buktl Pellcr8.pan

SB.r}lber Data

Iiueslonei

WawaIr

Leqluta!

care

Revlu
Dokumea

Obser-

vasl

Dokumen hasil observasi
berupa:

l

.

Screen shool aplikasi

1.

Unit Kerja yang

KRISNA

dievaluasi

2. Screen shoot aplikasi

2. PPK Unit Kerja
ya.ng dievaluasi

SIMRAR

3. Screen shool aplikasi
SAS

w.3.10.5.2

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat
Administrasi mengenai apakah mereka memantau
secara otomatis pelaporan sumber daya dan

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

x

dievalusi

pencatatan transa'Lsi dan kejadian penting unit
ke4a dan apa saja yang mereka pantau.

w.3.10.5.3 Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat
Administrasi mengenai apalah
akuntabilitas/pefialggungiawaban sumber daya
dan pencatatan telah dikembangkan secara
berkelanjuta.n dan apa bentuk pengemba.oga.n
berkelanjutan tersebut.
3.11

Dokumertaal yqlg BalL ataa Sl.tem
Petrgendallan

Interl

2,27

Unit Ke{a yang

Jawaban Pimpinar atas
pertanyaan wawa.nca.ra

dievalusi

L Peratrrran Menteri

Biro Hukum

T-__l

seata Transaksl dan

xejedt.D Pcrtlns (2,27061
D.3.11.1.1 Adanya kebijakai/SOP untuk melakukan
dokumentasi atas implementasi/ penyelenggaraan
SPI serta transaksi dan kejadian penting sehingga
memudahkan penelusurannya.

PPN/Kepala Bappeflas
tentaig Pedoman

Kearsipan di

Kementeriar PPN/
Bappenas b/ang

klasifikasi pengarsipan
diatur dengan tugas dan
fuogs unit keda)
2. Peraturan Mented
PPN / Kepa.la

Bappenas

tentang Penyelenggaraan
SPIP di Kementerian
PPN/ Bappenas

x

[-_]

x

x

UI(E I/Ur ...........
UNSUR/ gUts UNSUR/PABAII{ETEI{

w.3.11.2.1

Pcrsepsi Peiabat Pimpinan Tinggi/Peiabat

Adminisbasi mengenai apal<sll kebijakan
pendokumentasian/pengarsipan atas
implcmentasi SPI/maupun tugas fungsi telah
dikomunikasikar kepada mereka.
Persepsi pegawai mengenai apakah kebijakan
pendokumentasiarl/ pengarsipan atas
implementasi SPI/maupun tugas fungsi telah
dikomunikasikan kepada lnereka.
D.3. 1 1.3. I Adanya bukti penerapan kebijakan/aturar/ SOP
pendokumentasian atas implementasi SPI serta
transa-ksi dan kejadian penting berupa:
1. Dokumentasi yang baik dalarB bentuk cetakan
maupun ele}fuonik.
2. Adanya pengarsipan yang memadai sehingga
memudahkan perlelusuran.
3. Dokumen dapat tersedia saat dibutuhkan.
4. Dokumen implementasi SPI maupun
pelaksanaan tugas fungsi dicatat, dikelola dan
dipelihara dengan baik.

w.3.11.2.1

EOBOT

Yla

LEVEL

Bultl

Sumber Dato

Perierapan

Lar utan
Jawaban Pimpinan atas
pertanyazm wawancara

Unit Keia yang
dievaluasi

Jawaban pegawai atas

Unit Ke{a yang

pertaiyaan wawa.rrcora

dievaluasi

1. Scree[ shoot

1.

Biro I Iukum

Permen/Kepmen/ Juklak
pada u/ebsife JDIH

2. Foto penga.rsipan
peraturan pada butir I

3. Foto pengaJsiparr
pertanggungjawaban
realisasi anggaran unit
ke4a

2. PPK Unit Keia
yang dievaluasi

4. Sseen shoot aJsip

yaig telah diklasifi kasi

3. Unit Kerja yang
dievaluasi
dan diunggah pada
aplikasi Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis
(srKD)

5. Foto arsip unit ke{a
tentang pelaksanaan
tugas da.n fungsi

w.3.11.3.2

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat
Administr:asi mengenai apal{ah dalam
melaksanalan kegiatan, mereka telah
menjalankan prosedur pendokumenta$an sesuai

kebiiakan.

Kuc6ionet

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaarn wawancara

Unit Keia yang

Metode Ewalua6l
Reviu
Wosra!Dokumen
cara

Obaet'

vasl

I/II: ...........
Y/T
LPVEL

Metode Evaluasl

UKE

w.3.11.3.2

D.3.1 1.4.1

Perscpsi pegawai mengenai apal<a}I dalam
melaksanakan kegiatan, mercka dar/atau atasar
mereka telah menjalankan prosedur
pendokumentasian sesuai kcbrja.kan.

Adanya cvaluasi atas kebiialar/SOP terkait
dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian
intem (SPI) serta transahsi dan kejadian penting
serta implementasinya.

Euktl Per(i"..paA

Kueaiouer

ltlawafl-

Lenlutsn
Jawabar pegawai atas

Unit Kerja yang

pertanyaan wawarrcara

dievaluasi

1.

Adanya perintah/tugas 1. Bagian

dan fungsi untuk

Perpu

stalaan

Irlelalukar evaluasi atas
kebijal<an pengarsipan

pe ntah
untuk melakukan
2. Adanya

evaluasi atas

implementasi
pengarsipan data-data
keuangan

2. PPK Unit Kerja
yang dievaluasi

3. Adanya tugas dan
fungsi untuk melakukan 3. Unit Kerja
evaluasi pengarsipan di

unit kerja

D.3.1r.4.2

x

1. Minima-t 2 laporan
evaluasi

Bagran
Perpu stakaan

2. Bukti proses eva.luasi

yarg dievaluasi

/

PPK/Unit Kerja
3. Bukti tindak lanjut
evaluasi

x

Revlu
Dokumen

Obser'

vasl

I/II: ..,........
Y/T
LEVEL

Metode Evaluesl

UKE
BOBOT

o.3.11.5.1

l. Adanya revisi kebiiakan terkait pengarsipan
secara berkelanjutan, talpa &euunggu hasil

evaluasi berkala.

2. Adanya pemantauan otomatis/online atas
kebda.kan/ SOP pendokumerttasian implementasi
SPI serta

transaksi dan kejadian peoting.

w.3.11.5.2 Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat
Administrasi mengenai apakah mereka telah
meEantau sf cara otomatrs kebijaka, pengarsipan

Kuestoner

Leqlutatr
Dokumen hasil observasi
berupa:
1. Revisi Peraturan
Menteri PPN/ Kepala
Bappenas tentang
Pedoman Kearsipan di
Kemente an PPN/
Bappenas

l. Iliro Ilukurn

SIKD

2. Unit Kerja yang
dievaluasi

3, Screen shoot database

3. Bagiai

SIKD

Perpu stakaan

Jawaban Pimpinan atas

Unit Keaa yang

pertanyaa, wawancarra

dievaluasi

Jawabai! Piopinan atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

2. Screea shoot aplikasi

dan apa saja yarlg mereka pantau.
w.3.1 1.5.3 Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat
Administrasi aengenai apakah kebija-kan/ SOP
pendokumentasian implementasi SPI serta
transaksi dan kejadian penting tela}l
dikembangka, secara berkelanjutan.

dievaluasi

x

Wawa11-

Revlu

Dokutren

obse!vasl

I/II: ....,......
YIT
LEVEL

Metode Evsluasl

UKE

Buktl

Pc11e!apau

Ku€siol}er
LanJutan

Wawa[-

Revir

Ob6er-

caro

Dokumer

va6l
r1

D, INFORMASI DAN KOMUI{II{ASI (1Oo/o)
4.1
Informasl l5o/o)
D.4 1.1 .1 Adanya spesifikasi kebutuhan informasi SPIP telah
ditetapkan secara formal (informasi dan
komunikasi masuk dalam dokumen Renstra dan
RKT unit keda yang bersangkutar).

ro,oo
5,OO
1. Keputusa.n Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Penunjukan

1. Biro Humas
dan Tata Usaha
Pimpinan

Pejabat Pengelola

Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
2. Renstra PPID
3. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Klasiflkasi Arsip
Kementedan
PPN/Bappenas
D.4.1.1.2

2. Biro Hukum

Terdapat dokumen 'user requirefient' nntuk sistem

L. User requirement

1. Direktorat

informasi tertentu.

untuk aplikasi KRISNA

Sistem darl
Prosedur

x

Penda.naan

Pembangunan

2. User requirement
untuk aplikasi lainnya
w.4.1.1.1

Perseps Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administrasi mengeoai apakah sistem informasi

2. Unit Keia
pengembang

Jawaban Pimpinan atas
pertarnyaan wawancara

Unit Kerja yang

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawalcara

Unit Keila yang

dievaluasi

tela}l menghasilkan informasi mengenai
pencapaian tujuan, misalnya: laporan kegiatan,
laporan penyerapan arggaJai, laporai kegiatan,
dl1.

w.4.1.1.2

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administrasi mengenai apakah peraturan
penrndang- undangan ya.ng baru selta perubahan
politik dan ekonomi telal dijadikan dasar
pengembangan sistem informasi.

Halaman 62

dievaluasi

x

x

UKE UIIr ...........

YIT

LEVEL

Su

BuLtl Peaer&psn

Metode Evaluasl

be! Data

IIn.$iorlcr

ll'awa11'

Lanjutan

cale

Revlu
Dokumen

Olrser-

va6l

10

w.4. L2.1

Pclsepsi Peiabat Pimpinan Tinegi/ Peiabat

Administrasi mengenai apakah terdapat

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaar wawancara

Unit Keia yang
dievaluasi

mekanisrne perolehan jnformasi oleh semua

thgkatan Pimpinan, sebagian besar pegawai serta
pihak lain yang berkepentingan (ekstemal),

vt .4.1 .2.2

D.4.1 .2.1

misalnya melalui laporan, rapat, seminar atau
media lairlnya.
Persepsi Pejabat Pimpiran Tinggi/ Pejabat
Administrasi mengenai apakah terdapat
rancangan perekaman dan penyimpan data yang
dilakukan serta tertib administmsi.
Terdapat dokumen hasil analisis informasi dan
trndakan khusus yang dilaksanakan.

Unit Keda yang

Jawaban Pimpinan atas
pertaryaan wawancara

dievaluasi

Notulen hasil rapat dan

Unit Kerja yang

tirrda-h

lanjut yallg

dievaluasi

diperluka.n
D.4. 1.3.

1

Tersedianya lapora.n yang berasal dari pengolahan
dara menjadi rnformasr yang rinci da-n sesuaj

l. Notulen Rapim/
matdks tindak lanjut

untuk seluruh tingkatan Pimpil1an.

l. Pusat Analisis
Kebijakan dan

x

Kineda

2. Notulen rapat kerja

2. Unit Kerja yang
dievaluasi

3. Laporan kegiatan
4. Laporan kine{a
o.4. t.3.1

Adalya sjstem informasi yang memungkinkan:
1. tindakan pengecekan nci, pemantaua.o dar
tindakan korektif secara cepat.
2. penyeba-ra.n informasi yang dibutuhkan sesuai
denga.n tingkata.n Pimpina.n baik informasi internal
maupun eksternal,
3, mendukung pen]'usunan Iaporem

DokDmen hasil observasi

berupa:

l. Screer sr@ot aplikasi
KR]SNA

x

l

Unit Keia yang

dievaluasi

2. Screen shaot aplikasi eperformsnce/e-monev

keua.nga.n / penyerapan anggaran.

3. Screerl shoof aplikasi
SIMBAR

2. PPK Unit Keia
yang dievaluasi

4. Screerx shoot aplikasi
sAs
5. Screen shoot aplikasi e- 3. Biro Umum
rekon

UKE I/U: ...........

t..

l

o.4.1.4.1

Adarya sistem infomasi operasiona.l dan
keuangan yang dapat mendukung program dan

kegiata!.

llr

Metode Evaluaai

Buttl Peaerapan

LEVEL

Dokumen hasil obseruasi
berupa:
1. Screen shoot aplikasi

1.

KRISNA

dievaluasi

ii{esiotrel

Wawal-

Laalutarl

c&ra

Reviu
Doku'nen

obser-

vosl

Unit Kerja yang

2. Screen shoot aplikasi eperformance/e monev

3.

S.

re. shool aplikasi
2. PPK Unit Ke,ja
yang dievaluasi

SIMBAR

4. Screei shoot aplikasi

5.

Screetu

shoot aplikasi e- 3. tsiro Umum

rekon
D.4.1.4.1

Adanya evaluasi atas kebijakar/SOP terkait
informasi ya.ng relevan dan implementasinya.

1.

Adanya perintah

untuk melakukan

Unit Kerja yang

x

dievaluasi

evaluasi
2. Minima.l 2 laporan
evaluasi
3. tsukti tindak lanjut
D.4. 1.5.

t

Kesesuaian program kegiatan dengan peraturan
perundang-undangan.

Laporan Kineia Unit
Unit Keia yang
Kerja yang menunjukkan
kesesuaian tugas dan

x

fungsi
o.4.1.5.1

Penyajian laporan keuangan didukung dengan
sistem informasi yang menggunakan TI yajlg
memungkinkan dilalukan pemantauan
berkelanjutan, secara otomatis dan pengambilan
keputusan secara cepat dan akurat.

Dokumen hasil.observasi
berupa:
1. Screen shoot aplikasi
SAS

2. Screen shoot aplikasi erekon

Biro Umum

x

x

UXt
BODOT

I/lI:

alr

Metode Evaluasi

...........
SuEber Data

LEVEL

Teldapat kegiatan analisis biaya dan banfaat
informasi dan koBunikaai.

".-.

tanJutan

l-D.4.1.5.2

-t

Laporan anali sis biaya
pengembadgan sistem

Pusat Data dan

inlormasi

Perencanaart
Pembangunan / U
nit Kerja yang

Reviu

Obael-

Dokrmen

vaBl
x

Informasi

dievaluasi apabila
engembangkan
sistem informasi

m

4.2

Penyelenggaraan l(omuntkast yaag Efekttf (5%)

D.4.2.t.1

ofi

pakta integ tas,
pencanangan arahan pimpinan tenta.ng taoggung
jawab pengendalian intem.
Ada.nya notulen, ,cick

5,OO

l.

Notulen Rapim

2. Pakta integ tas
Pejabat Pimpinan Tinggi
w.4.2.1. I

1, Pusat Ana.lisis

Kebijakan den
Kineda
2. Biro Sumber
Daya Manusia

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban Pimpinan atas

Unit Kerja yang

Administrasi bahwa terdapat sosialisqsi peran
masing-&asing pegawai da.n hubungan kel]a anta.r

pertanyaai wawamcaia

dieva.luasi

pegawai.
w .4.2.1

.',z

w.4.2. r.3

w.4.2.t.4

Persepsi Pejabat dan Piropinan bahwa Piarpinan

Jawaba, Pimpinan atas

Unit Kerja yang

tel6h denetapkan mekanisme untuk
mengomunikasiksn informasi yang dibutuhkan
dalam penyelenggaraa, tugas dan fungsi.

pertarnya,rn wawancaia

dievaluasi

Persepsi pegawai menSenai apakah mereka telah
memahami beban tugas, pengenda.lian intern,
pera.n masinS-masinS pegawai dan hubungan
kerja antar pegawai.
Persepsi pegawai aengenai apa.kah terdapat

Jawaban pegawai atas
Peftanyaan wawancara

Unit Kerla yang

saluran komunikasi untuk meEahami kode etik
dan kode perilaku, serta pemaiamsn pegawai atas
perilaku yang tidak bisa diterima serta

Jawaban pegawai atas
Pertanyaan wawancarra

x

x

x

x

x

dievaluasi

Unit Kerja yang

x

dievaluasi

konsekuensinya.
w.4.2.2.1

Persepsi Pejabat/ pegawai mengenai apakah
terdapat saluran komunikasi ke atasan alternatif
selain melalui atasan langsung.

Jawaban Pimpinan atas
pertany6ran wawancara

Unit Kerja yoig
dievaluasi

x

UKE
Y

w .4.2.2.2

o.4.2.2.1

Ada-nya distribusi informasi ke seluruh pegawai
yang berkepentingan dan komunikasi antar
kegiatan fungsional terjamin.

I/Ilr ...,.....,,

l'r

lriliil',

LEVEL

Il,..!i.!!u!
Lanlutan

Jawaba.n pegawal atas

Unit l(erja yang

pertanyaar wawancara

dievaluasi

Metode Evaluasl
Revlu
\rJaw6nDokumen
cata

Dokumen hasil observasi Unit Keaa yang
dievaluasi
berupa:
1. Screen shoot e-naskah

dinas/aplikasi
penugasan lainnya

share / sistem maraiemen
database

3. Saluran komunikasi
formal Unit Ke{ia lainnya
(apabila ada)

o.4.2.2.2

Adanya saluran komunikasi informal seperti
melalui mailist, shaft message seruice (sms), cofee
morning, d1sb.

Dokumen hasil observasi
berupa:
1. Screen shool WA grup

Unit Kerja yang
dievaluasi

unit keta
2. Mdllirlg list I salura,I
komunikasi informal Unit
Ke{a lainnya (apabila
ada)

o.4.2.2.3

Ad,anya

u,his eblollEr syster4 di Keoente an

PPN/Bappenas dan perlindungan bagi pegawai
yang melaporkan.

Dokumen hasil observasi Inspel<torat
UtarDa
berupa:
l. Scre€rl shool aplikasi

x

x

WBS
2. Perafuran Menteri

PPN/Kepala Bappenas
tentang WBS/
pengaduan masyarakat

w.4.2.3.1

Persepsi pegawai mengenai apakah terdapat
reurard yang disiapka.lr untuk upaya perbaika.n/
inovasi yang dilakukan oleh pegawai.

Jawaban pegawai atas
pertanyaan wawancara

Unit Ke{a yang
dievaluasl

x

Obse!-

vasl

UKE

I/II: ..,........

Y/T
w.4.2.3.2

Pcrsepsi Pej abat Pimpinan Tinggi/Pejabat

Admiujstrasj mengenai apakai komunikasi antar
Pimpinan pada berbagai jenjang darl lintas unit
kerja telah berja]an efektif.
w.1.2.3.3

Pcrscpsi Pejabat Pirnpinan Tirgsi/ Pejabat
Admi[istrasi mengenai apakah terdapat forum

LEVEL

Metode Evaluasl

I ,l,i;l
Jawaban Pimpinan atas
pcrtanyaan wawarcara

Unit Keia yang

Jawaban Pimpinar atas
Pettaiyaan wawancara

Unit Keia yang

1. Laporan Kinerja Unit
Kerja

Unit kerja yang

I:u!cisIcr

Urawafl-

Laniutan

cata

ftevlu
Dotumeo

Obaer-

vaal

dievaluasi

dievaluasi

bersama dengan Inspektorat Utama sepertr
pemur al<iiran dala ha$l pengawasan.

D.4.2.3.t

Pimpin,rn Unit Keia melaporka, kinerja, risiko,
inisiatif penting dan kejadian penting lainnya

dievaluasi

kepada APIP.

w.4.2.4.t

w.4.2.4.2

D.4.2.1.1

Persepsi stakeholder mengenai apakah terdapat
mekanisme memberikan masukan yang signilikan
t.rhadap kuslrtas pelayanan Kemenrerian
PPN/Bappenas.
Persepsi sra/ceholder mengenai apal<ah mereka
da.fl kode perilaku yang
berlaku di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Laporan Penilaian
Risiko Udt Kerja
Jawaban stakeholder

Stakeholder Unit

atas pertanyaa,n

Keia

Javrabaar stakeholder

Stakeholder Unit
Keaa

mengetaiui kode etik

atas pertanyaan

Unit keia melakukan eva.luasi atas implementasi
komunikasi yang efeldif ya.ng diharapkan

l. Tugas da'rl fungsi

Unit Keia yang

untuk melalukan

dievaluasi

berda.rnpak pada:

evaluasi

1.

perbaikan/ peni[gkatan kualitas komunikasi

dalam rangka mendukung kelalcaran
penyelenggaraan pemerintah (intern), dan
2. perbaikar] I peningkata-n kualitas komunikasi
kepada masyarakat/ publik darr sfokeholders

lainnya (ekstern).

2. Minimal 2 laporan
evaluasi (yaJrg dapat
menjadi bagian dalam
Laporan Kinerja Unit
Kerja/ Lapora.lt

Pemantauar
Berkelanjutan)
3. Bukti proses evaluasi
4. Bukti tindak Ianjut
atas evaluasi

x

x

x

UKE

I/II: ...........

\IT
D.1.2.4.1

Adanya evaluasi atas kebiiakan/SOP terkait
komunikasi yang efektif yang diharapkan
berdampat padai
1. perbaikan/ peningkatan kualitas komunikasi
dalam rangka mendukung kelancaran
penyelenggaraar peme ntah (intern), dan
2. perbalkan I peningkatan kualitas komunikasi
kepada masyarakat/ publik dan stakehDlders

lainIlya (ekstern)

.

Metode Evaluasl

Il.,...tiurrcr
La4lutan

ltaw&tcare

Reviu
Dokumen

x

x

x

Inspektorat
Utama

x

x

Dokumen hasil observasi Inspektorat
berupa:
Utama
Foto rapat pema.ntauan

x

LEVEL

l

amanat/perintah untuk

Biro llubungan
Masyarakat dan

evaluasi

Tata Usala

Adanya

Pimpinan
2. Minimal 2 laporan
evaluasi (yang dapat
meniadi baeian dalam

Laporar Kine{a Unit

Keia/Laporan
Berkelaijutan)
3. Bukti proses evaluasi
4. Bukti tindak lanjut
atas evaluasi

o.4.2.5.1

Terdapat mekani$ne pencatatan pengadua.n
masv€rrakal dan mekanisme penyelesaian
Pengaduan tersebut

Dokumen hasil observasi Iflspektorat
berupai
Utama
1. Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Meka-nisme
Pengaduan Masyarakat
2. Tata Cara Pengisian

Aplikasi LAPORI

3. Screea shoot aplikas

wBs
D.4.2.5.\

Titdak lanjut Hasil pengawasan, forum
pemutakhirai data.

Undangan/paparan/
notulen hasil
pembahasa.n tindak

lanjut pengawasan
o.4.2.5.2

tindak lanjut hasil
pengawasarl

Halanran 68

olrscl'
ve6l

UXE

I/II: ...........

YIT
o.4.2.5.3

Metode Ev&luasl

i:.:ri.;iuuel

LEVEL

I,Vebslte Kemente an PPN/Bappenas yang
mcnjclaskan tentang misi, tujuan sefta risiko yang
dihadapi Kementerian PPN/ Bappenas.

Larfutan

Obser-

Dokumcl

Dokumen hasil obselvasi Inspektorat
berupa:
Utama
Screen shoot uebsite

Kementeda! PPN/
Bappenas yang

menuniukkan hal
o.1.2.5.4

tersebut
Dokumen hasil observasi
berupa:
1. Screen shoot aplikasi e- 1. Biro Umum
rekon

Pengenbargan Sistem Ioformasi yang terintegrasi
mulai dari Transadion Processing System (TPS),
Declsio4 Support Sustem lDssl, Exedltiue
lnJo r matio n SA ste m lElS)

2. Scree[ slrcot aplikasi
SIMRAR

3. Screen shoot aplikasi e- 2. Unit Kerja yang
performance/e monev
dievaluasi
4. Screen shoot Aplikasi
KRISNA

E. PEMAI{TAUAIT PENGENDALIAN INTERN

5.1
D.5.

1. 1.

1

I15O/OI

Pema,ltaualt BerLelaniutar 17,5ol"1
Ada.nya kebijakan/SOP terkait pema.ntaua.n
berkelanjutan yang meliputi:
l. strategi umpan balik rutin, pemantauan kineda,
da, pengenda.lian pencapa.ian tujuan.
2. str:ategi pemantauan yang meliputi metode
untuk menekankan Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Pejabat Administrasi bahwa mereka bertanggung
jawab atas pengendalian intern dan pemaitauan
kegiatai pengefldalian sebagai bagian dari tugas
mereka secara teratur dan setiap hari, identifikasi
kegiatan operasional yang penting dan sistem
pendukung pencapaia.lr misi yang memerlukan
reviu dan evaluas khusus.
3. strategi yang memuat rencana evaluasi secara
berkala atas kegiata.n pengendalian atas aktivitas
utaina dan sistem pendukung.

r

5,oo
7,50

r

m

________I________r-

I

1. Peratura.n Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Peaenca.naar,
Pelaksanaan, Pelaporan,
Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatar dan
Anggaran

1. Biro Hukum

2. Pedoman
Penyelenggaraa.n

2. Inspektorat

Pemantauan

Utama

Berkelarlj utan

x

x

UKE I/IIr..,........

YIT
w.5.1. L r

Pcrscpsi Pcjabat Pimphan Tinggi/ Pejabat
Administrasi mcngcDar apakah terdapat
pemantauan yang meliputi metode untuk

Metode Evaluasl

LEVEL
Jawaban Pimpinan atas
Pertanyaan wawancara

I:! csioirer

Reviu

Lalrjutarl

Dokumen

vasl

Unit I{e1ja yang
dievaluasi

mcneka.nkan bahwa mereka bertanggung j awab
atas pengendalian intern darl pemantauan
efektivitas kegiatan pengendalia.n sebagai bagiar
dari tugas mereka secara teratur dafl setiap hari.
w.5. 1.2.

1

Pcrsepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Administ'asi mengenai apakah terdapat kebijatan
terkait pemantauan berkelanjutan kepada seluruh
Pimpinan dan sebagian besar pegawai serta

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaaln wawancara

Unit Ke{a yang

x

dievaluasi

pihal

lain yang berkepentinga! (ekstemal).
w.5.1.2.2

Persepsi pegawai mengenai apakah terdapat
kebijakan terkait pemantauan berkelanj uta,o
kepada seluruh Pimpinan dan sebagian besar

Jawaban pegawai atas
pertanyaan wawancara

x

Unit Keda yang
dievaluasi

pegawai selta piha.k lain yarg berkepentingan
D.5. 1.2. I

(eksternal).
1. Adanya tindak lanjut atas pengaduar yang
berasal rekanan mengenai praktik tidak adil oleh
Kementerian PPN / Bappenas.

1. Laporan pemantauan

tindak larjut atas

l. Inspektorat
Utama

x

pengadua.n masya.rakat

dan ullistLeblouing
system
2. Unit ke{a telah mengkomunikasikai
kebijakan/ SOP lentang pemantauan
berkelanjutan organisasi dan unit ke{a kepada
seluruh pejabat dan sebagiai besar pegawai serta
pihak lain yang berkepentingan.
D.5.1.2.2

Terdapat mekani$[e lormal tanggung jawab untuk
menyimpan, menjaga, dan melindutgi aset dan
sumber daya lain dibebankan kepada orang yang
ditugaskan.

2. Screen shaot website
JDIH

2. Biro Hukum

1. SK Penalggung Jawab Bir:o Umum

BMN

2. SK Penanggung Jawab
Ruangan
3. Berita Acara
Penyerahan BMN berupa

mobil

x

UKE

I/IIr........,..

alr
D.5.1.3.1

w.5.1.3.1

Metode Evaluaal

il, , -i"net

LEVEL

LanlutaD

Adalrya komullihasi jnrormasi antara Badan
,cgislatif dai/atau BPK denga.n Kemente an
PPN/Bappcnas mengenai kepatuhan atau hal lain
yang nlenccrminkan bedungsinya pengendalian
inter,l darl pimpinan unit keia meniodaklanjuti
semua masalah yang ditemukan.

Urldangan/ paparai/notu lnspcklorat
len rapat koordtlasi yang Utama
membahas terkait tindak
lanjut temuan hasil
pengawasan

Perseps Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawancarra

Unit Keia yang

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaarn wawancara

Unit Keia yang

Administrasi mengenai apakah terdapat

llrawq[cala

Rcviu

Obser"

Dokurnel

vaal

dievaluasi

mekanisme reviu kegiatan pengendalian yang
gagal mencegalr atau mendeteksi ada.nya masalah

w.5.1.3.2

yaDg timbul.
Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat
Administrasi mengenar apakah terdapat rencana
untuk mengevaluas secara berkala kegiatan
pengendalian atas al<tlvltas utaina da! sistem

dievaluasi

pendukungnya.

o.5.1.3.1

x

Dokumen hasil obseftasi Biro Umum
berupa:
Screen shoot aplikasi erekon yarlg memiliki

Pengeditan dan pengecekan otomatis serta
kegiatan penatausahaan digunakan untuk
membantu dalam mengontrol keakuratan dan
kelengkapan pemrosesan transaksi.

fungsi pengecekan

D.5. 1.3.2

Adanya pemisalan tugas dan tanggung jawab

digunakan untuk membaitu mencegah
penyelewengan.
D.5. 1.3.3

APIP

harus independeo dan memiliki wewenang

untuk melapor langsung ke Menteri PPN/Kepala
Bappenas dan tidak melakukan tugas operasional
apapun bagi kepentingan Kementerian
PPN/Bappenas.

--T--[

otomatis untuk
membantu dalam
mengontrol keakuratan
da.!r kelengkapan
pemrosesan tfansaksi

Stmktur orga.nisasi

Biro IIukum

x

1. Permen PPN/Kepa-ta
Bappenas tentang
Organisasi dan Tata
Kerja

Inspektorat
Utama

x

2. Piagam Pengawasan
Intern

x

x

UKE

I/IIr .,.........

Ylr
D.5. 1.4.

1

Adarya mekarisme pengccekan pcrsediaan
bar-arlg, dan aset lain[ya suda]r secara berka.la
dimana sclisih antarajumlah yang tercatat dengan
jumlah aktual ha.rus dikoreksi dan penyebab

selisih tersebut hafus dijelaskan.
D.5. 1.4 .2

Adanya kegiatan pembandingan antara pencatatan
dan lisik al<tual didasarkan atas tingkat
kerawanan aset,

Metode Evaluaai

Rcviu

LEVEL

I.aniutan
1. Bedta Acara
Rekonsiliasi pcrsediaarr

Unit l(eia yang
dievaluasi

2. Bedta Acara
Rekonsiliasi BMN
1. Be ta Acara Stoct
Opname Fisik Gudang

l

Biro Umum

2. Unit Keia yang
2. Berita Acara Slock
Opname Fisik Persedraan dievaluasi

w.5.1.4.1
D.5. t.4.2

Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan
mereka terhadap kode etik dan kode perilal{u.

Jawaban pegawai atas
perta.nyaar wawancara

Unit Ke{a yang

Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan
dllaksa.fi akannva fungsi pengendalian intern
penti[9, misalnya rekolsiliasi.

1. tsedta Acara
Rekonsiliasi persediaan

Unit Keia yarg

dievaluasi

dievaluasi

2. Bedta Acara
Rekonsiliasi BMN
3. Berita Acara
Rekonsiliasi Penyerapan
Anggaran
D.5. 1.4.3

Adanya j adwal pemantauan yarg mencakup

1.

identiflkasi aktivitas utama dal1 sistem

SPIP UKE I

pendukungnya.

pemantauan

Adanya rcncana

kela Unit Ke{a yang

khususnya

berkelanjutan
2. Minimal 2 laporai
evaluasi
3. Bukti tindak lanjut
rekomendasi evaluasi

dievaluasi

cara

Dokutren

vasl
x

UKE
UNSUR/SUB UNSUR/ PARAMETER

NO

u.5. 1.5.

I Adanya mekanisme untuk mengangkat masalah,

BOBOT

I/II:

alr

Metode Eveluasi

...........
LEVEL

Buktl Penerapan

Sumber Data

Wawaa

Revlu

Obser-

cara

Dokurmen

vesl

Unit Ke{a yarg

Notulen mpat ke4a unit
kerja

dievaluasi

Persepsi pegawai mengenai apakah tindak lanjut
atas saran da.ri pegawai mengenai pengendalian
intern harus dipertimbangkan dan ditndaklanjuti
sebagaimana mestinya.

Jawaban pegawal atas
pertanyaa.n wawancara

dievaluasi

Persepsi pegawai mengenai apakah terdapat
mekanisme untuk mengidentifikasi kelemahan
pengendaLian intern oleh pegawai dan
melaporkannya ke atasan langsungnya.

Jawaban pcgawai atas
pertanyaan wawancara

l. Adaiya aplikasi komputer

Dokumen hasil observasi
berupa:
l. Screen shoot aplikasi erekon

informasi, dan masukan yang relevan yaJlg
berkaitan dengan pengendalian intern ya.ng
muncul dan digunakan oleh Pimpinan untuk

Kuealoncr
Lar utatr

mengatasi masalah atau untuk memperkuat
sistem pengendalian intern.

w.5.r.5.1

w.5.1 .5.2

o.5. 1 .5. I

ya.ng terir:rtegras

secara real time dapat mengetahui adanya ketidak
akuratan atau penyimpangan yang

mengindikasikan tidak bedungsinya pengendalian
intern.
2. Laporan operasional sudah terirttegrasi atau
direkonsiliasi dengan data laporan keuangan da.n
anggaran dan digunalan untuk mengelola
D.5.1.5.2

operasonal berkelarjutan, serta Kementeria.n
PPN/Bappenas memperhatikan adanya
ketidakal<uratan atau penyimpangan yang bisa
mengindikasikar adanya masalal pengendaliarl

intern.

dievaluasi

x

l. Biro Umum

yang terintegrasi dengan
SIMBAR
1. Laporan pemantaua-n

1. Unit Kerja yang

berkela.njutai ya.ng
menunjukkan adanya

dievaluasi

ketidakakuratan /
petyimpa.ngan yang
dapat menBindikasikan
adanya masalai

Pelgendalian intern

2. Screen shoot e-rekoll
adaiya transahsi iregular

x

Unit Ke{a yang

2. Screen shaot aplikasi e- 2. Unit Kerja yang
pedorrnance / e-monev
dievaluasi

yang menunjukkan

x

Unit Kerja yang

2. Biro Umum

x

UKE
NO

w.5.1.5.3

U}ISUR/SI'E UNSUR/PARAMETER

BOBOT

I/II:

YIT

Metode Evaluasl

...........
LEVEL

Buktl Peaerapan

Sumber Data

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Jawabar Pimpinan atas

Unit Kerja yang

Admiflistrasi mengenai apakal ada pihak yang
beftanggung jawab atas kegiatan operasional
memba-ndingkan informasi kegiatan atau ilformasr

pertanyaern wawancara

dievaluasi

Jawaba.n pegawar atas

Unit Kerja yang

pertaryaan wawancara

dievaluasi

Kuesloner
Lanlutan

Wawan-

Reviu
Dokumerr

Obaer-

vasl

operasional lainnya yaig didapat dad kegiatan
sehari-hari dengan informasi yang didapat dari
sistem informasi dan menindaklanjuti semua
ketidakakuratan atau masalah lain yang

ditemukan.
w.5.1.5.4

Persepsi pegawai mengenai apakah mereka harus
menjamin keakuratan lapora,n keuanga.n
Satker/ Kemente an da.n bertanggung jawab jika
ditemukan kesalahan.

x

UKE
UNSUR/CUB UNSUR/PARAII{ETER
5.2
D.5.2. 1.1

Evaluasl Telplsah {7,570}
Adanya kebijal<an/ SOP terkait evaluasi
terpisah, yang meliputi:
adanya penilaian sendiri. reviu dan pengujian
1.

BOBOT

I/II:

\lT

Metode Evalua6t

...........
LEVEL

Bukti

Pelrcr:apan

Iluesiofler
Laniutan

7,5O
1. Pedo&an

lnspeLtorat

Penyelengga-raan

Utafia

Pemantauan

efektivitas SPI

Pengendalian lntern

-Kebijakan untuk menggunakan hasil penilaian
risiko dan pem&rtauan berkelanjutan digunakan
sebagai pertimbangan untuk menentukan lingkup
evaluasi terpisah
-Pelaksanaa! evaluasr terpisah secara berkala
atau pada saat adanya kejadiar tertentu misal
adanya perubalan rencana/ stiategi, pemeka.ran/
penciutan iostansi pemedntah, perubahan
operasional atau lainnya
- Spe siflkas / persyaratan pegawar yang
melaksanakan evaluasi teryisah
-Metode evaluasi terpisah

melalui Evaluasi SPlP

2. Adanya kebijal<an/SOP tentang pemantauan

3. Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas
tentang Pedoman

tindak lanjut hasil pengawaszrn.

Sumber Data

2. SOP Evaluasi SPIP

Pengawasan

4. SOP Frmantauan
Tindak Lanjut Hasil
Pengawasa1r

D.5.2.2.t

l. Adanya pengomunikasikan kebijakan/SOP

1. Screen shaot

tentang kegiatan evaluasi terpisah dan mekani$ne
untuk melalsanakan tindak Ianjut temuan audit
kepada seluruh pejabat dan sebagiai besar
pegawai serta pihak lain yang berkepentingan
(eksternal).

JDIH

uebsite

2. Undangan, dafta-r

hadir/paparan soslalisasi
pedoman evaluasi

terpisah
2. Adaiya kegiatan sosialisasi dan media untuk
komunikasi kegiatan evaluasi teryisah dan tindak

lanjut temuan audit.

3. Unda.agai, daftar
hadft / paparar
pembahasar! tindak

lanjut temuan
pengawasarl

Inspektorat
Utama

x

Wawan-

Revlu
Dokumelr

Obser-

vasl

UKE
UNSUR/ $UB UHSUR/PARAII{ETER

D.5.2.2.2

EOEOT

I/II:

alr

Metode Evaluasl

BuLtl

LEVEL

Kucslonel
Leqlutan

Wawan-

Revlu

ob6er-

cale

Dohuaerl

vasl

ti[dak lDspektorat

Adanya evaluasi tcmuan dan rekorneDdasl dan

Dokumen evaluasi

memutuskan tindal<an yang layal untuk

lanjut berupa
notulen/bedta acara

memperbaiki atau meningkatkan pengendalian

Sumber f)ata

Penerapa11

Utarna

hasil pembahasan tindak

lanjut
w .5.2.2.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

Adrninistrasi mengenar apa-kall tindakan
pengendalian intern ya-ng diperlukan telal dicek

Jawaban Pimpinan atas
peftarnyaan wawancara

Unit Kerja yang

Jawaban pegawai atas
pertanyaan wawancara

Unit Keria yang

x

x

dievaluasi

penerapannya.

w.5.2.2.2

w.5.2.2.3

Persepsi pegawai mengenai apakah kelemahan
yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada
orang yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut
darl atasan langsungnya.

Jawaban Pinpinan

Persepsi Pejabat Pimpirai Tinggi/Pejabat

1.

Administrasi mengenai apaLah pada saat

atas pertanyaan

pelaksanaan eva.luasi terpisah jika ditemukar
kelemalan dan masa.lal pengendalian intern yang
serlus. mala segera drlaporkan ke pimpinan
tertinggi instans peme ntah.

dievaluasi

1.

Unit Keia yang

dievaluasi

2. Notulen/paparan pada 2. Inspektorat
rapat pimpinan untuk
Utama
menyaJnpaikan dan
membahas kelemahan
dan masalah
peogeodalian intern yang
serius
3. Nota dinas/Laporan
Kinerja lnspektorat
Utama kepada Menteri

terkait permasalaharl/
temuan hasil
pengawasan

D.5.2.3.1

Adanya pemanfaatan penilaian fisiko dan
efekti'ritas pemantauarr yang berkelanjutan untuk
menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi
terpisal, misalnya kegiatan yallg paling be siko
atau kegiatart yang palilg rawan berpotensi terjadi
masalah menjadi prioritas untuk dilakukan
evaluasi terpisah

l. Rencana kegiatan
evaluasi terpisah
2. Laporan penilaian
siko unit ke{a
3. Laporan pemartaua.n
berkelaij utai SPIP UKE I

Inspeldorat
Utama

x

UXE I/U: ......,....

ala
D.5.2.3.2

Adanya kegiatan evaluasi terpisah yang
disebabkan adanya kejadian misalnya perubahan
bcsar dalam rcncana alau stralegi manajeman,
pcmekaran, atau penciutan insta.nsi pemerintah,
atau perubahan operasional atau pemrosesan
info,:masi keuangan dan anggaran (apabila te{adi

LEVEL

Buktl Penerepar

Snmber Data

Rencana kcgiatan
evaluasi ter?isal-r

Inspektorat

Minimal 2 Laporan Hasil

Inspektorat

Evaluasi SPIP
(khususnya bab metode

Utama

Lucsloner
Lanlutan

Metode Evaluasl
Rcviu
Wawa Dokumen
cefa

ohser-

Utama

perubalan besar).
D.5.2.3.3

D.5.2.3.4

D.5.2.3.5

Penggunaan metode evaluasi pengendalian intern
secara logis dan memadai yang mencakup
penilaian sendiri dengan menggunakan dafta-r
kuesioner atau metode lainnya.

Evaluasi terpisai meliputi:
l. revju terhadap rancaDgan pengendalian intern
misalnya .eviu terhadap Rencana Tindak
Pengendalian suatu aktivitas utama apakah telah
efektif.
2. pcngujian langsung ldirect testing) atas kegiatan
pengendalian intern sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan (apabila SOP telah ditetapkai).
Dilakuka.nnya evaluasi teryisah djlakuka.n dengan
menggunakan teknik audrt berbantu komputer
unt uk mengidentifikasi indikator inefisiensr.
pemborosan, atau penyalahgunaan.

evaluasi)

l. I{eflas Keia

Evaluasi

x

Inspektorat
Utama

2. Laporan Hasil Evaluas
(khususnya bab hasil
pelaksanaar})

l. Progam Ke{a Audit

Inspektorat

yang mencerminkan
peoggunaan audit
berbasis komputer

Utafia

x

2. Screen shoot
penggunaan audit
berbasis komputer
D.5.2.3.6

Dilakukannya pen]'usunan rencana evaluasl
terpisah SPIP secara terkoordlnasi.

Program Kerja
Pengawasan Ta}Iunarl
(PKPI) yang di dalamnya

termasuk rencana
kegiatan evaluasi

terpisah

Inspektorat
Utama

x

x

ULE I/U: ...........

YlT
w.5.2.3.1

w.5.2.3.2

I(ucsloner

LEVEL

Lor utan
Unit Ke{a yang

Pcrsepsi pegawal mengenai apakal Tim Evaluasi
meDgenai apal<ai sudai memahami bagaimana
pengendalian intern instansi pemerintah
seharusnya bekerja dan bagaiJBana
implementasinya.

Persepsi pegawai atas
pertanyaan wawalcara

Pcrsepsi pegawai mengenai apakah:

Persepsi pegawai atas
pertanyaan wawancara

Unit Kerja yang

Evaluasi terpisall dilalsanakan Inspektorat Utama
harus memiliki sumber daya, kemampuan, dan

Daftar peeawai APIP
beserta daftar

lnspektorat

independensi yang memadai.

kompetensi dan diklat

Adanya independensi APIP dan melapor langsung
ke Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku pimpinair

APIP sesuai Organisasi

tertinggi instansi.

dan Iata Kerja

1 Tim evaluasi mengallalisis pengendalian yang

Metode Evaluaal
Revlu
WawarDokumen
care

dievaluasi

dievaluasi

ada dibandingkan dengan k-riteda yang sudah

ditetapkan.
2- proses evaluasi didokumentasikan sesual
dengan pedoman.

D.5.2.4.I

D.5.2.4.2

1.

Struktur organisasi

Inspektorat
Utama

2. Piagam Pengawasan

Intem
D.5.2.,r.3

Tanggungjawab, tingkup kerja, dan rencara
pengawasan APIP ha-rus sesuai dengan kebutuhan
Kementerian PPN/ Bappenas.

dan fungsi APIP Inspektorat
organisasi Utama
dan Tata Kerja
1. Tugas

sesua.l dengan

2.

PKrt

x

Utama

x

obser-

vasl

UKE
BOROT

D.5.2.4.1

l/Il:

YIT

Metode Evalua8l

...,..,..,.

liucslotrer
Latdutar

LEVEL

Adanya cvaluasi berkala tcrhadap pengendalian

l, Adanya

Inspel(1ora1

intern.

amanat/perintah untuk

Ulama

Wasran-

Revlu

Ob6er-

Dokumcr

vasl

melakukan evaluasi
(yal<ni tugas da! fungsi)

2. Evaluasi iitelnal yarlg
merupakan evaluasi atas
pengendalian intern
pencapaian kinerja
lnspelftorat Utama
(subbab dalam Laporar
Kineria)

w.5.2.4.I

Persepsi pegawai mengenai apakah evaluasi

lerpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunl ai
keahliar tertentu yarlg disyaratkan, yaitu;

Jawaban pegawaj atas
perta.nyaan wawancara

Unit Kerja yang
dievaluasi

1. dipimpin oleh seorang pejabat dengan
kewenangan, kemampuan, dan pengalaman
memadai.
2. Tim evaluasi har:us memahami secara memadai
mengenai visi, misi, dan tujuan unit kerja serta
aktivitas utamanya.
3. dapat lrxelibatkan BPKP/pihak eksternal
lainnya.

w.5.2.5.1

Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat

Administrasi tentang apakah terdapat Inekanisme
reviu dan evaluasi teauan pengawasan ya!8
menunjukkan adanya kelemahan dan yang
mengidenlifikasi perlunya perbaikan.
w.5.2.5.2

Jawaban Pimpinan atas
pertanyaan wawarcara

Unit Keda yang

Jawaban Pimpinan

Unit Kelja yalg
dievaluasi

1. Persepsi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Pejabat

1.

Administrasi tenta.ng apakal unit kerja melakuka,
tindakan yang memadai untuk tEenindaklanjuti

atas pertanyaan

temuan da.n rekomeudasi,
2. Adanya bukti pelaksanaan tindal< lanjut temuan
dan rekomendasi.

2. Dokumen pelaksaiaan

tindak lanjut hasil
pengawasan

x

dieveluasi

x

x

I/II:...........
YIT
LEVEL

UKE
NO

D.5.2.5.1

D.5.2.5.2

UNSUR/SUB UNSUR/PARAMETER

BOBOT

Adanya forum koDsultasi antara unit keia dengan
auditor (seperti BPK, BPKP dan auditor lainnya)
yang difasilitasi oleh Inspektorat Utama yang
diharapkan akan mcmbantu dal€un proses
pcnyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit.

Metode Evaluasl

Bukti Penempan
Undangan / paparan

/

notulen pembalasan
tindak lanjut
rekomendasi hasil

Sumber Data

I(uesloaer
Lanlutqn

Rewlu

Obser-

Dok[merr

vasl

Wawan-

x

Inspekto.at
Utama

pengawasan

Adanya lindakan koreLtrf untuk menyelesalkan
masalah yang menaik perhatian pimpinan unit
ke{a (apabila terjadi n1asalah).

Screefi shoot

Biro Umum

penginputan jurnal
koreksi/nota dinas
jawaban Biro Umum
menanggapi Laporan
Hasil Reviu atas Laporan
Keuangan

D.5.2.5.3

Adanya kegiatan untuk memaitau temuan audit
dan reviu serta rekomendasinya untuk

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan
telah dilalsaiakan dengan !trenggunakan aplikasi
yang berbasis TI.

1. Rapat pemantauan

Inspektorat

tindak laniut hasil

Utama

pengawasarr

2. Screen shoot aplikasi
Sistem Informas
Pemantauan Tindak
Lanjut (SIPIL)

D.5.2.5.4

l.

Adanya laporan status penyelesaran rekomendasi
hasil pengaq'asan sehingga pimpinan dapat
meyakinkan kua.litas dar ketepata.n waktu
penyelesara.n setrap rekomendasl.

Laporan pemantauan

tindal lanjut hasil

Inspektorat

x

Utama

pengawasan
semesteran / tal-unan

2. Screen shoot s6-1do
tindak la.njut hasil
pengaurasa.n dari aplikasi

SPITL

HASIL EVATUAST APIP

(1OOo/.1

1()0-oo

/,ar.

!L

SEKRETARIS I(EMENTERIAN PEREITCANAAN PEMBANGUITAN NASIONAL/
SERRETARIS UTAMA BADAI{ PERENCANAAN PEMBAIYGUNAN NASIoN

GELLWYITN JUSUF

ANAI( LAM PIRAN III
PETUNJUK PELAI(SANAAN
NoMon. 8 /JUr{r,Ar(/ SESMEN/ 11/2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
MELALUI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I(IiII'I'AS IiI.]II.I.\ I'\",\I,TIASI SPIP
.I'I
NGI(,\'I',\ K'I'I V I1'AS TI'IA NIA
I(ITMENTERIAN/UKE I/UKE II
Aktivitas Utama
I'ujuan Aktivitas Utarna
('apaian I(inerja
.l'irlirlaksarra/
No,

(5)

II tt

\

ila.\t I)r(x:t-\s
((')

(l)

(2)
(3)
o/o (4)
Pcn)\,atltan
I{

isiko
(7)

Pcrrilik

Slr tus

Risiko

Iiisiko

(s)

(e)

Pcngclrdalian
Yang Ada
(

Efcktivitas

Pcugcudalran

Pcngcndalian
Yaug Ada

rang akan

(l t)

r0)

dibrlrgr-xr
(

t2)

I-lasil

Pcngu.jian
( I .1)

Pclillriarr

Kctcrang;rn
(bisa diisi dcngan
l<cscsuaian brrkti)

(t4)

(

l5)

Pcnl impulan

elekti\,itas
pcngcndalian
(16)

I

Kosi rlprrlan elektivitas pengendalian aktivitas r,rtama

adalah

(17)

Keternngan:
Diisi dengan tingkatan evaluasi, dapat diisi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Unit I(erja Eselon ([JKE) I rnaupun UI(E [l
Diisi dengan fbkus aktivitas utama yang dievaluasi, bersumber dari formulir identifikasi risiko
Diisi tentang tujuan setiap aktivitas utama yang dievaluasi, bersumber dari formulir identillkasi risiko
Diisi dengan persentase capaian kinerja, apabila aktivitas utama menjadi salah satu subkomponen pengukuran kinerja melalui e-performance atau emonev (dapat dikosongkan apabila tidak ada pengukuran/indikator kiner.ja terkait)
Disi dengan nomor urut tatalaksana"/ bu.sina,ss proce.ss, bersumber dari formulir identifikasi risiko
Diisi dengan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait'yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna, bersumber dari
fbrmulir identiflkasi risiko
Diisi dengan uraian risiko yang telah diidentifikasi (pernyataan berupa kalimat negatif), bersumber dari lormulir identiflkasi risiko

I
2
I
4

5
6
7

Diisi
9
Drisi
l0 Diisi
ll Diisi
8

t2
i3
t4
t5
t6
t7

dengan Pejabatipegawai yang bertanggung jawab untuk memitigasi risiko, bersumber dari formulir identifikasi risiko
dengan status risiko (tinggi, sedang, rendah), bersumber dari tbrmulir analisis risiko
dengna pengendalian yang telah dilakukan oleh I(ementerianfunit I(erja, bersumber dari formulir daftar risiko dan rencana tindak pengendalian
dengan E apabila pengendalian efektifatau TE apabila pengendalian tidak efektif, bersumber dari formulir daftar risiko dan rencana tindak
pengendalian
Diisi rencana tindak pengendalian yang akan dibangun, bersumber dari lormulir daftar risiko dan rencana tindak pengendalian
Diisi dengan bukti-bukti pengujian yang menunjukkan dilaksanakannya rencana tindak pengendalian/pengendalian tiinnya pada kolom l0 dan/atau t2
Diisi dengan EfektiflKurang EfektiflTidak Efektil sesuai dengan kondisi pengendalian yang ada berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan unit
kerja. hasil wawancara, hasil observasi dan/atau hasil pengawasan eksternal
Diisr dengan sesuai atau tidak sesuainya bukti dengan pengendalian yang ada dan yang akan dibangun pada kolom 10 dan 12
Diisi dengan kesimpulan efektivitas seluruh pengendalian, yang diisi dengan Efektif, I(urang Efet<tif atiu Tidak Efektil
Diisi dengan EfektiflKurang Efektif/Tidak Efektif berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi pada kolom 16

.+ *

SEKRETARIS KEI\4ENTERIAN PEIIENCANAAN PDMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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