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Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionall
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERATURAN

MENTERl NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BAOAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: PER.OOIA/M.PPN/05/2006

TENTANG

PEOOMAN PENGAWASAN

01 KEMENTERlANNEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI

BAOAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL

Menimbang

MENTERl NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALABAOAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan yang rnengatur

pengelolaan keuangan negara, telah mengakibatkan perubahan

pengelolaan anggaran negara;

b. bahwa pengelolaan anggaran negara perlu didukung dengan

pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara

memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber

dana serta memenuhi prinsip- prinsip tata kelola pernerintahan yang

baik (good governance);

c. bahwa Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan

NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor :

KEP.0211M.PPN/12/Z001 tentang Pedoman Fengawasan Pelaksanaan

Anggaran Pernbangunan dan Anggaran Rutin Oi Lingkungan Kantor

Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBappenas sudah

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku;

d. bahwa ...
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan

Perencanaan Pernbangunan Nasional tentang Pedoman Pengawasan Di

Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan

Perencanaan Pernbangunan Nasional;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4150) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lernbaga

Pernerintahan ...
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Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 120) sebagairnana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan

NasionallKepala Badan Perencanaan Fernbangunan Nasional Nomor

PER. 01lM.PPNI09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara PPNIBappenas;

12. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

NasionallKepala Bappenas Nomor KEP. 262/M.PPNI05/2003
tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Fembangunan

Nasionall Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.

BABI ...
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BABI

KETENTUANUMUM

PasaI 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Utama Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan

NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional adalah unsur

pembantu Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional dalam

penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Badan Perencanaan

Pernbangunan Nasional, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang

Inspektur Utama.

2. Pengawasan adalah kegiatan pengarnatan dan penilaian secara terus

menerus dengan rnenggunakan metode dan aturan tertentu terhadap

suatu obyek pemeriksaan dengan maksud azar pelaksanaan

kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah

ditetapkan, berdaya zuna dan berhasil guna serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan

mengevaluasi bukti secara obyektif rnengenai

kegiatarr/pertanggungjawaban obyek pemeriksaan dengan tujuan

untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah

ditetapkan.

4. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat

pengelola keuangan nezara sesuai dengan kedudukan dan

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pertanggung jawaban.

5. Pengelola Anggaran adalah pejabat yang diberi

kewenangan/bertugas melakukan tindakan yang rnengakibatkan

pengeluaran anzzaran belanja, terdiri Pejabat Kuasa Pengguna

Anggarari/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Fengeluaran

Anggaran,

6. Obyek Pemeriksaan, selanjutnya disebut Obrik, adalah kegiatan

Fengelolaan dan/ atau Pengelola Anggaran dan/ atau pelaksana

kegiatan dan/ atau penanzzung jawab substansi di Kementerian

Negara ...



5

Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional, se1anjutnya disingkat Kementerian Negara

PPNIBappenas.

7. Atasan Langsung Obrik adalah pejabat atasan Iangsung Obrik.

8. Pemeriksaan Operasional adalah kegiatan pemeriksaan yanz

dilakukan dengan cara mengidentifikasi tingkat pencapaian sasaran,

ketaatan Obrik terhadap peraturan-peraturan berkaitan dengan

kehematan, daya guna, hasil guna, dan kernungkinan ada tidaknya

kerugian negara akibat pernborosan atau penyalahgunaan anggaran

dan kewenangan, serta merekomendasikan langkah -Iangkah

perbaikannya.

9. Monitoring adalah kegiatan yanz dilakukan untuk rnengetahui hasil

pelaksanaan kegiatari/ program, yaitu mengenai tingkat

perkembangan pelaksanaan (fisik dan keuangan) , manfaatnya dan

hambatan atau masalah yanz dihadapi, sehingga dapat dilakukan

tindakan korektif sedini mungkin dan tindakan penyesuaian

selanjutnya.

10. Evaluasi adalah bagian dari kegiatan mengumpulkan, rnenganalisis

data dan informasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai

kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan kegiatarr/prograrn,

baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun paska

kegiatan/ program tersebut.

11. Review Terhadap Laporan Keuangan Bappenas adalah penelaahan

dan prosedur-prosedur lain yang layak guna mernberi suatu dasar

yanz memadai untuk penyajian jaminan terbatas bahwa tidak ada

modifikasi material yanz harus dibuat pada laporan, azar laporan

bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim

12. Evaluasi Kinerja adalah bagian dari kegiatan pengawasan yanz

ditujukan untuk menilai kinerja pelaksanaan Tugas, Pokok dan

Fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam mencapai tujuan

dan sasarannya.

13. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yanz

dilakukan atas dasar permintaan pihak-pihak yang berkepentingan

atas suatu kejadian atau peristiwa.

14. Pemeriksaan ...
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14. Pemeriksaan lnvestigasi adalah pemeriksaan untuk membuktikan

ten tang ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh orang

atau badan yang dapat berupa penyimpangan yang berindikasikan

tindak pidana korupsi.

15. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas

nama Bappenas.

16. Pemeriksa Eksternal adalah orang yang melaksanakan tugas

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan

Pengawas Keuangan dan Pernbangunan (BPKP).

17. Program Kerja Pengawasan Tahunan, selanjutnya disebut PKPT,

adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksaan untuk jangka

waktu satu tahun anggaran yang disusun dan menjadi kesepakatan

bersama antara Inspektorat Utama dengan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pernbangunan serta Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara,

18. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan.

19. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam

rangka menghasilkan output.

20. Indikator proses adalah cara mengelola masukan menjadi keluaran.

21. Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik

danl atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu

kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan,

22. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka rnenengah.

23. Indikator manfaat adalah kegunaan suatu keluaran atau output yang

dirasakan langsung oleh masyarakat.

24. Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh

capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

25. Sasaran ...
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25. Sasaran Kinerja adalah indikator kinerja yang akan dicapai dalam

pengelolaan anggaran yang bersangkutan,

26. Capaian Sasaran Kinerja adalah capaian atau realisasi pencapaian

sasaran kinerja.

Pasal2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah :

a. sebagai pedoman umum pelaksanaan pengawasan pengelolaan

anggaran di Kementerian Negara PPN/Bappenas;

b. untuk memastikan pengelolaan anggaran di Kementerian Negara

PPN/Bappenasazar:

1. sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Rencana Fernbangunan

jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Kementerian Negara PPN/Bappenas;

3. memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan

sumber dana;

4. memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance).

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi :

a. penyusunan kebijakan dan sistem pengawasan di lingkungan

Kementerian Negara PPN/Bappenas;

b. pengawasan atas pelaksanaan administrasi umum, pengelolaan

keuangan dan kekayaan negara, yang bersumber:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman

dan Hibah Luar Negeri;

2. bentuk kerja sama sesuai dengan peraturan baik yang

memanfaatkan sumber daya milik Kementerian Negara

PPN/Bappenas atau diperoleh dari hibah atau sumbangan ataupun

bentuk pemberian dari pihak manapun yang perolehannya

mengatasnamakan Kementerian Negara PPN/Bappenas;

c. pemeriksaan ...
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c. pemeriksaan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas

penyimpangan atau penyalahgunaan administrasi umum dan

keuangan;

d. pemberian usulan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan

pemeriksaan;

e. pemantauan dan evaluasi atas pe1aksanaan tindak lanjut hasil

pengawasan dan pemeriksaan;

f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;

z. pengawasan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi unit kerja di Kementerian Negara Perencanaan Fernbangunan

NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional.

Pasa14

Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip independen,

obyektif, akuntabel, cermat, efisien, dan efektif serta berorientasi pada

upaya perbaikan manajemen.

BABII

BENTUKDAN PELAKSANAANPENGAWASAN

Bagian Pertama

Bentuk Pengawasan

Pasa15

Pengawasan dilakukan melalui :

a. Pemeriksaan, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Operasional;

2. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;

3. Pemeriksaan Investigasi.

b. Pengawasan Lainnya, yanz terdiri dari :

1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran;

2. Review Terhadap Laporan Keuangan Bappenas;

3. Evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua

Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan

Pasa16

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pengawasan adalah Inspektur Utama.

Pasa17

Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan dapat didelegasikan kepada

Inspektur Bidang Administrasi Umum atau Inspektur Bidang Kinerja

Kelernbagaan.

Pasa18

Tugas dan wewenang Fenanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan meliputi:

a. membentuk Tim Pemeriksa;

b. menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Pemeriksa untuk melaksanakan

tugasnya;

c. menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan;

d. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, hasil PKPT dan

penyelesaian tindak lanjutnya kepada Menteri Negara PPN/Bappenas

dengan tembusan kepada Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris

Utama Bappenas;

e. memantau dan rnendorong penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Tim Pemeriksa

Pasal9

(1) Tim Pemeriksa terdiri dari :

a. Penanggung Jawab ...
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a. Penanggung Jawab;

b. Pengawas;

c. Ketua; dan

d. Anggota Tim.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Surat Tugas Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Penanggung Jawab

Pelaksanaan Pengawasan.

Pasall0

Dalam hal pemeriksaan memerlukan kompetensi di luar kompetensi Tim

Pemeriksa, Tim Pemeriksa dapat meminta pendapat ahli dari luar unit

Inspektorat Utama.

Pasal 11

Dalam kegiatan pengawasan Tim Pemeriksa berwenang :

a. meminta dokumen-dokumen, data-data, keterangan-keterangan

lainnya;

b. menelusuri surat-surat pengaduan yang disampaikan ke Kementerian

Negara PPN/Bappenas mengenai kasus-kasus pelanggaran dan

informasi penyimpangan lainnya;

c. melakukan peninjauan lapangari/daerah-daerah untuk memeriksa

kebenaran keberadaan barang/ jasa di lokasi proyek yang

bersangkutan berikut pemanfaatannya; dan

d. berkoordinasi dengan Pemeriksa Eksternal dan instansi pemerintah

terkait lainnya.

BABIII

PERSIAPANPELAKSANAANKEGIATANPENGAWASAN

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pasal12

(1) Inspektur Utama melakukan persiapan penyusunan PKIT pada setiap

awal tahun anggaran,

(2) Persiapan penyusunan PKPTdilakukan dengan cara :

a. rnengurnpulkan ...
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a. mengumpulkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Utama

tahun sebelumnya;

b. mengumpulkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk

Operasional yanz disahkan oleh Pejabat Eselon I yanz

membawahi prograrri/kegiatan;

c. rnengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi

anzzaran masing-rnasing Pengelola Anggaran;

d. menyusun daftar nama seluruh program/kegiatan di

Kementerian Negara PPN/Bappenas;

e. mengumpulkan indikator kinerja berupa indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari proses perencanaan

prograru/kegiatan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) Inspektur Utama menyusun Usulan PKPT Kementerian Negara

PPNIBappenas.

(2) Inspektorat Utama melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pernbangunan dalam menetapkan Usulan PKPTmenjadi PKPT.

(3) PKPTsebagairnana dimaksud pada ayat (2) berisi:

1. Obrik yanz diperiksa Inspektorat Utama;

2. Obrik yang diperiksa BPKP;

3. Obrik yang diperiksa secara bersarna-sama oleh Inspektorat

Utama dan BPKP;

4. jadwal waktu dan sasaran pemeriksaan.

Pasal 14

Dalam hal tertentu, Inspektur Utama dapat melakukan pemeriksaan di luar

PKPT terhadap program/kegiatan tahun anggaran berjalan (current audit)
dan setelah tahun anggaran berakhir (post audit).

BABIV ...
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BABIV

PELAKSANAANKEGIATANPENGAWASAN

Bagian Pertama

Surat Tugas Pemeriksaan

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa wajib membawa Surat

Tugas Pemeriksaan.

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama Penanggung jawab, Pengawas , Ketua dan anggota Tim

Pemeriksa;

b. bentuk pengawasan;

c. jenis dan ruang lingkup pemeriksaan.

(3) Surat Tugas ditujukan kepada Obrik dengan tembusan Atasan

Langsung Obrik.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Operasional

Pasal16

Pemeriksaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan

melalui tahap sebagai berikut :

a. Pembicaraan Pendahuluan;

b. Survei Pendahuluan;

c. Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen;

d. Pemeriksaan Lanjutarr/Pengujian Substantif.

Pasal17

Pembicaraan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a

dilakukan dengan cara :

a. menjelaskan secara umum tentang tujuan, bentuk, jenis dan ruang

lingkup, oleh Tim Pemeriksa;

b. menjelaskan ...
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b. menjelaskan secara umum tentang latar belakang, perkernbangan

pelaksanaan, keluaran, dan hasil, dari kegiatan/program oleh Obrik

dan Atasan Langsung Obrik.

Pasal 18

(1) Survei Pendahuluan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a. mencari dan rnengumpulkan informasi yanz relevan;

b. menelaah informasi yanz telah dikumpulkan;

c. mengidentifikasi potensi kelemahan dan kerentanan pelaksanaan

operasional dan unsur- unsur pengendalian manajemen.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, catatan-

catatan, pedoman kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,

Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja, struktur orgarusasi,

pernbagian tugas (job description), Surat Keputusan Pengangkatan

Pejabat KPA/PPK/PPA, Loan Agreement dan dokumen pendukung

lainnya.

Pasal 19

Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf c dilakukan melalui kegiatan :

a. rnengumpulkan informasi rnengenai sistem pengendalian manajemen

yang berlaku;
b. menelaah dan menguji sistem pengendalian manajernen dengan

kuisioner sistem pengendalian manajemen;

c. menyusun kesimpulan terhadap keandalan sistem pengendalian

manajemen.

Pasa120

Pemeriksaan Lanjutan/Pengujian Substantif sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 16 huruf d dilakukan melalui langkah sebagai berikut :

a. mendapatkan bukti-bukti material yang cukup dan relevan untuk

menguji kelernahan-kelemahan sistem pengendalian manajemen yang

ditemukan;

b. rnenganalisis ...
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b. rnenganalisis penyebab dan akibat atas penyimpangan yanz terjadi;

c. merumuskan rekomendasi untuk perbaikan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Tujuan Tertentu

Pasal21

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5

berlaku mutatis mutandis ketentuan Pemeriksaan Operasional.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Investigasi

Pasa122

Pemeriksaan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan

melalui tahap :

a. penelitian; dan

b. pemeriksaan.

Pasa123

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan

untuk mengidentifikasi atas informasi dan pengaduan rnengenai :

a. sumber, isi, sifat informasi dan pengaduan;

b. jenis dan jumlah kerugian negara;

c. peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan

dalam hal telah diperoleh bukti awal yang cukup untuk dilakukan

pendalaman dan pembuktian.

Pasal24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Investigasi diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima ...
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Bagian Kelima

Pengawasan lainnya

Pasa125

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara :

a. rnengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan

prograrn/kegiatan dalam Oaf tar Isian Pelaksanaan Anggaran;

b. rnenganalisis pembiayaan kegiatarr/prograrn yang tercantum pada

Oaf tar Isian Pelaksanaan Anggaran dibandingkan dengan ketentuan

yang berlaku;

c. rnengevaluasi perkernbangan pencapaian target anggaran (rencana

dan realisasi);

d. menginventarisasi dan melakukan pemantauan perkernbangan tindak

lanjut ternuan-temuan laporan hasil Pemeriksa Eksternal;

e. menyusun kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

anggaran.

Pasa126

Review Terhadap Laporan Keuangan Bappenas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara :

a. mempelajari Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dari Biro yang

tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan;

b. melakukan review Laporan Keuangan tersebut dengan rnenggunakan

pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan-

peraturan yang terkait;

c. membahas hasil review terhadap Laporan Keuangan bersama Biro

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan, untuk

melakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan,

d. membuat surat pernyataan telah direview yanz diterbitkan oleh

Inspektur Utama.

Pasal 27 ...
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Pasa127

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan

cara meminta penjelasan tertulis Obrik dan Atasan Langsung Obrik

mengenar :
a. kesesuaian antara kegiatan yang dialokasikan dalam anggaran dengan

nama tujuan dan sasaran rencana kerja anggaran

kementerian/Iembaga (RKAKL);

b. kesesuaian antara kegiatan yang dialokasikan dalam anggaran dengan

tugas pokok dan fungsi, Rencana Pernbangunan jangka Menengah,

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Negara

PPN/Bappenas;

c. duplikasi antar kegiatan unit kerja dengan kegiatan unit kerja lain

dalam anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas;

d. pencapaian sasaran kinerja dengan cara membandingkan antara :

1) sasaran kinerja indikator masukan dengan

capaiannya/ realisasinya;.

2) sasaran kinerja indikator proses dengan capaiannya/ realisasinya;

3) sasaran kinerja indikator keluaran dengan

capaiannya/ realisasinya;

4) sasaran kinerja indikator hasil dengan capaiannya/realisasinya;

5) sasaran kinerja indikator manfaat dengan

capaiannya/ realisasinya;

6) sasaran kinerja indikator dampak dengan

capaiannya/ realisasinya.

Pasa128

(1) Evaluasi Kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran

yang akurat, teruji dan disepakati bersama.

(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai metode pengukuran diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Keenam ...
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Bagian Keenam

Materi Pemeriksaan

Pasa129

Materi pemeriksaan terdiri dari :

a. dokumen penyelenggaraan administrasi umum;

b. pelaksanaan anggaran;

c. pengadaan barang/jasa.

Pasal30

Ookumen yang diperiksa dalam penyelenggaraan administrasi umum,

antara lain meliputi :

a. Buku Kas Umum, yaitu buku yang memuat catatan semua transaksi

keuangan penerimaan dan pengeluaran;

b. Buku Kas Harian, yaitu buku pembantu yang mencatat setiap

pengeluaran dan penerimaan kas;

c. Buku Uang Muka, yaitu buku pembantu yang mencatat setiap

pengeluaran uang muka;

d. Buku Bank, yaitu buku pembantu yang mencatat setiap transanksi

me1alu bank;

e. Surat Perintah Pencairan Oana (SP20) dan Surat Perintah Membayar

(SPM), yaitu bukti persetujuan perintah penarikan sejumlah dana

anggaran dari KPPN;

f. Surat Perintah Perjalanan Oinas, yaitu bukti pendukung perintah

penugasan dinas keluar kota;

g. Surat Pertanggungjawaban, yaitu bukti dasar setiap pengeluaran uang;

h. Oaftar Realisasi SPM, yaitu daftar yang memuat rincian persetujuan

perintah penarikan dana;

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas, Berita Acara yang berisi 1embaran bukti

hasil pemeriksaan posisi saldo kas pada saat tertentu;

J. Laporan Realisasi Anggaran (APBN/Oana pinjamarr/Hibah), yaitu

laporan yang rnenguraikan ten tang realisasi penarikan dan

penggunaan dana APBN/Oana pinjaman/hibah;

k. Laporan Perpajakan, yaitu catatan mengenai pernungutan dan

penyetoran pajak;

1.Buku Inventaris ...
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1. Buku Inventaris Kekayaan Negara, yaitu buku yang mencatat

perkembangan penambahan dan pengurangan Inventaris Kantor;

m. Buku Bantu Inventaris Kekayaan Negara, yaitu buku yang mencatat

perkernbangan penambahan dan pengurangan inventaris kantor per

lokasi termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpanan dan

penggunaan inventaris kantor;

n. Berita Acara Serah Terima Inventaris Kekayaan Negara;

o. Daftar Inventaris Kekayaan Negara;

p. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu acuan untuk menilai kewajaran

harga penawaran termasuk rinciannya dan dokurnen-dokumen

pendukungnya;

q. Dokumen Lelang, yaitu dokurnen-dokumen yang ditetapkan panitia

pengadaan untuk proses pelelangan yang antara lain meliputi rencana

kerja dan syarat-syarat (RKS), dokumen penawaran dan lain-lain;

r. Dokumen Kontrak, yaitu surat perjanjian/perikatan tertulis berikut

lampirannya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan

pihak ketiga;

s. Hasil Pengadaan Barang/jasa;

t. Berita Acara Penyerahan hasil proyek/pengelolaan penggunaan

anggaran kepada menteri/ pimpinan Iernbaga atau pejabat yang

ditunjuk.

Pasa131

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran antara lain meliputi:

a. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik dari segi keuangan

maupun fisik;

b. Penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan secara tertib atas

pengelolaan uang dan barang/ aset yang dikuasai;

c. Penyelenggaraan pencatatan secara tertib agar setiap saat dapat

diketahui keadaarr/perkembangan fisik proyek/penyelenggaraan

penggunaan anggaran, perbandingan antara rencana dan

pelaksanaannya, penggunaan dana atas pengadaan barang/jasa,

akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap pekerjaan;

d. Pengisian buku harian secara tertib dan teratur untuk pekerjaan

borongan;

e. Penyelenggaraan ...
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e. Penyelenggaraan perneriksaan kas bendaharawan o1eh Pejabat

KPA/PPK/PPA di1akukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

dengan berita acara;

f. Penyampaian 1aporan perhitungan realisasi anggaran pada setiap

semester dan akhir tahun anggaran kepada Sekretaris Menteri Negara

PPNISekretaris Utama Bappenas;

z. Penyampaian hasil pekerjaan beserta seluruh kekayaan

proyekl pengelolaan penggunaan anggaran kepada Sekretaris Menteri

Negara PPNISekretaris Utama Bappenas dengan berita acara

penyerahan;

h. Pembuatan rencana penggunaan anggaran.

Pasal32

Pemeriksaan terhadap tata cara pengadaan barang/jasa antara lain meliputi:

a. Penyusunan rencana jadwal dan realisasi pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa termasuk di dalamnya penetapan paket-paket

pekerjaan bagi usaha kecil dan koperasi;

b. Fengumurnan terbuka kepada masyarakat 1uas rencana pengadaan

setiap awal pelaksanaan anggaran;

c. Pengangkatan dan penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang dan

jasa;

d. Persiapan dan pelaksanaan serta pengawasan proses pengadaan

barang dan jasa;

e. Penyusunan pembuatan perjanjian/kontrak yang meliputi;

1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas

mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;

2. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian;

3. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat

pembayaran;

4. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

5. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan disertai

jadwa1 waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-

syarat penyerahannya;

6. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan;

7. Sanksi ...
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7. Sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi

kewajibannya;

8. Penyelesaian perselisihan.

e. Pengendalian pelaksanaan kontrakl pekerjaan;

f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang antara lain meliputi :

1. Uraian pendahuluan berupa gambaran mengenai latar belakang,

maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan

organisasi pengguna barang/ jasa;

2. Data penunjang berupa data dasar, standar teknis, studi-studi

yang pernah dilaksanakan dan peraturan perundangan yang

harus digunakan;

3. Ruang lingkup pekerjaan yanz memberikan gambaran keluaran

yang akan dihasilkan, peralatan/material dan kualifikasi/jumlah

tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan

seluruh tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan dan

jadwal setiap tahapan pelaksanaan serta jangka waktu

penyelesaian;

4. jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (meliputi laporan

pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir);

5. Rencana Anggaran Biaya.

Z. Penyusunan Rencana Kerja Dan Syarat antara lain meliputi :

1. Persyaratan administrasi yanz harus dipenuhi;

2. jadwal pengadaan untuk tiap tahapan;

3. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-

hal yanz dapat atau tidak dibiayai;

4. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan

penawaran biaya.

h. Penetapan dan pengesahan HPSdengan ketentuan sebagai berikut :

1. HPSharus dikalkulasikan secara keahlian dan cermat;

2. HPS disusun oleh Panitia dan ditetapkan oleh pengguna

Barang/jasa;

3. Azar hasil perhitungan HPS tersebut dapat

dipertanggungjawabkan (Accountable), maka diusahakan

sebanyak-banyaknya menggunakan data dasar berikut:

a) Analisis ...
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a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultanl engineer's
estimate (E£);

c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

d) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk

barang/pekerjaan sejerus setempat yanz pernah

dilaksanakan;

e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resnu

oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badanl instansi lainnya dan

media cetak yanz datanya dapat dipertanggungjawabkan;

f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh

pabrikl azen tunggal atau lernbaga independen;

Z) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh

instansi yang berwenang;

h) Inforrnasi lain yanz dapat dipertanggungjawabkan,

1. Penetapan HPS untuk pekerjaan jasa konsultasi dibuat pada saat akan

melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok,

yaitu : Biaya Personal (Remuneration) dan Biaya Langsung Non

Personal (Direct Reimbursable Cost) yanz meliputi antara lain biaya

sewa kantor, biaya perjalanan, biaya komunikasi, dan lain-lain, Biaya

langsung Non Personal tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari

total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat

khusus, seperti : pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran,

penyelidikan tanah dan lain-lain.

J. Pihak ketiga wajib membuat rincian dan menyiapkan bukti-bukti yanz

sah atas semua pengeluaran biaya langsung non personil (direct

rcimbursablc cosb,

Pasa133

Bukti pemeriksaan yanz diperlukan dalam pengadaan barang/jasa secara

swakelola antara lain meliputi :

a. Kerangka acuan kerja (KAK)atau term of reference;

b. Rencana anggaran biaya (RAB), analisa harga satuan dan harga

perhitungan sendiri (HPS);

c. Surat ...
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c. Surat Keputusan pengangkatan penunjukan seseorang/badan dalam

suatu kegiatari/ kelompok kerja;

d. Daftar undangan, dokumen absensi, dan notulen rapat;

e. Laporan pendahuluan, laporan pelaksanaan dan laporan akhir;

f. Bukti-bukti pendukung biaya personil dan non personil serta bukti-

bukti pelaksanaan keuangan dan administrasi;

Z. Output dari kegiatan yang dilakukan.

BABV

LAPORANHASILPEMERIKSAAN

Pasa134

Dalam hal Tim Pemeriksa telah menyelesaikan pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menyiapkan dan menyusun Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal35

(1) Kerangka Laporan Hasil Pemeriksaan paling sedikit mencakup :

a. landasan pemeriksaan, yang memuat dasar hukum, ruang

lingkup, sifat dan jangka waktu pemeriksaan serta pernyataan

auditor tentang kesesuaian pemeriksaan dengan Standar Audit

Aparat Pengawasan Fungsional Pernerintah;

b. informasi umum mengenai Obrik, yang meliputi kegiatan,

organisasi dan sistem pengendalian manajemen.

(2) Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional, Review Terhadap

Laporan Keuangan Bappenas, Evalusi Kinerja dan Pemeriksaan Dengan

Tujuan Tertentu, Kerangka Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) dilengkapi dengan uraian hasil pemeriksaan yanz berupa temuan

hasil pemeriksaan, hal lain-lain yang perlu diperhatikan, dan

rekomendasi yang wajib untuk ditindaklanjuti.

(3) Untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran,

Kerangka Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan uraian hasil pemeriksaan berupa perbedaan antara rencana

dengan ...
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dengan realisasi pelaksanaan, dan rekomendasi yanz wajib untuk

ditindaklanjuti.

(4) Untuk Laporan Pemeriksaan Investigasi, Kerangka Laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan uraian hasil

pemeriksaan berupa jenis penyimpangan, pengungkapan fakta dan

proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan, pihak yang

diduga terlibat danl atau bertanggung jawab, bukti yang diperoleh,

kesepakatan dengan Obrik dalam pelaksanaan tindak lanjut.

Pasal36

(1) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 disampaikan kepada Obrik untuk dipelajari dan ditanggapi secara

tertulis.

(2) Tanggapan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibahas

bersama dalam forum klarifikasi.

(3) Forum klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari

Inspektur Utama, Tim Pemeriksa, dan Obrik serta Atasan Langsung
Obrik.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak terselesaikan dalam forum

klarifikasi, perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam

Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada atasan

langsung Obrik.

Pasa137

(1) Hasil pembahasan pada forum klarifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 disusun menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan dan

ditandatangani oleh Penanggung jawab Pelaksanaan Pengawasan.

(2) Inspektur Utama menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas, Obrik dan Atasan Langsung Obrik.

3. Laporan ...



24

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat rahasia, tidak dipublikasikan secara umurn dan disampaikan

hanya kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BABVI

TINDAK LANJUTPEMERIKSAAN

Pasa138

Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dapat berupa :

a. sanksi di bidang kepegawaian, dalam hal terjadinya pelanggaran

disiplin pegawai negeri sipil yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. sanksi berupa pengernbalian uang kepada negara sejumlah besarnya

kerugian negara, dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara

akibat perbuatan yang dilakukan Obrik;

c. bila dipandang perlu, Laporan Hasil Pemeriksaan diteruskan kepada

pejabat yang berwenang, dalam hal adanya indikasi dan bukti yang

cukup telah terjadi Tindak Pidana Korupsi

Pasa139

(1) Inspektur Utama wajib menyampaikan hasil pelaksanaan PKPTberikut

daftar temuan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada Menteri

Negara PPN/Kepala Bappenas setiap akhir pelaksanaan PKPTBappenas

pada tahun yang bersangkutan.

(2) Menteri Negara Perencanaan Fembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pernbangunan Nasional memerintahkan kepada

pimpinan unit yang bersangkutan untuk melakukan tindak lanjut

penyelesaiannya.

Pasa140

(1) Dalam hal terdapat temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Utama atau

Pemeriksa Eksternal, Inspektur Utama wajib memantau dan

mendorong ...
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mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi

tanggung jawab Obrik dan Atasan Langsung Obrik.

(2) Obrik dan Atasan Langsung Obrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memberikan jawaban atau penjelasan tertulis tentang

penyelesaian tindak lanjut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

laporan hasil audit diterima,

BABVII

PEMBINAAN

Pasal41

Atasan Langsung Obrik wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas Obrik dengan cara :

a. memantau, mengamati, mengarahkan dan melakukan

pengendaliau/pengawasan terhadap kegiatan anggaran;

b. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-Iangkah yanz

tepat;

c. rnengadakan perbaikan sistem kerja berdasarkan kewenangan yanz

dimiliki.

Pasal42

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Inspektur Utama dapat

melakukan fungsi pembinaan.

(2) Fungsi pembinaan dapat dilakukan dengan cara :

a. rnengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala penyimpangan,

ke1emahan, sebab dan akibatnya;

b. memberikan saran-saran perbaikan terhadap sistem

pengendalian manajemen, yanz antara lain mencakup perbaikan

tata kerja di bidang kelernbagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

pengelolaan keuangan dan kekayaan negara,

(3) Dalam hal tertentu Inspektur Utama dapat memberikan:

a. bantuan pendapat atas permasalahan dalam pengelolaan

anggaran;

b. masukan kepada Biro yanz tugas dan tanggung jawabnya di

bidang perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,

BABVIII ...
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BABVIII

LAIN-LAIN

Pasa143

Untuk mewujudkan sinergi dan koordinasi pengawasan maka:

a. Obrik dan Atasan Langsung Obrik wajib menginforrnasikan kepada

Inspektur Utama, dalam hal terdapat pemeriksaan dari Pemeriksa

Eksternal.

b. Pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal dapat dilaksanakan setelah

berkoordinasi dengan Inspektur Utama.

BABIX

PENUTUP

Pasa144

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara

Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor KEP. 0211M.PPN/12/2001 tentang

Pedoman Fengawasan Pelaksanaan Anggaran Pernbangunan dan Anggaran

Rutin di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan

Nasional/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa145

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ISM e i 2 006

I MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI .---.1...,---t KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NAS[ONAL,~
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