
L- ot 6 ?

t

Menimbang

MENTERINEGARA
PERENCANAAN PEMBANGI,JNAI! NASIONAU

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOk KEP. 006/M.PPN / 09 / 200 I
TENTANG

PEDOMAN PEI.IYIJSUNAN DAN PELAKSANAAN

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS

UNTT KE\JA ESILON II BAPPENAS

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

(

a. bahwa dalam rangka penrngkatan kinerja Bappenas

sebagai lembaga Wrenc naan pembangunan nasional,

diperlukan peningkalan kualitas dan kuantitas produk

Bappenas dengan menSacu kepada Tugas Pokok dan

Fungsi Bappenas, Prcpenas, Repeta, dan Rencana Strategis

Bappnas;

b. bahwa unit kerja eselon II adalah merttpakan salah satu

unit kerja strategis dalam rangka peningkatan kinerja

Bappnas;

Mengingat...

I

c. bahwa dalam rangka pningkatan kine{a tersebut di atas,

perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Kegiatan Strategis Unit Kerja Eselon II di

Lingkungan Bappenasl
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepofisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOO tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2OOO -2OO 4;

3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahrm 2OOO tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Ke4a l*mbaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali dtrtbah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun

2001;

4. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 200O tentanS

Susunan Organisasi dan Tugas lrmbaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali ditfuah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun

2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2OO1 mengenai

pembentukan Kabinet Gotong Royong;

6. Insfrulai Presiden Nomor 7 Tahun 1999 te tang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP. OO9/Ka/

Ol / 2001 tentanS Organisasi danTata Kerja Bappenas;

8. Keputusan Kepala Bappenas Nomor K[P. 124/Ka/

O5/2OO| tentang Rencana Sfrategis Bappenas Tahun

2001-2004;

MEMT]TUSKAN...



MEMUTUSIGN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG

PEDOMAN PEI{\'IJSI.]NAN DAN PELAKSANAAN RENCANA

KEGIATAN STRATEGIS UNIT KXRJA ESELON II BAPPENAS,

BAB I

UM UM

Pasal 1

Dalam keputus an ini yang dimaksud dengan:

1. Tupoksi Bappenas adalah tagas pokok dan fungsi Bappenas, yarrg kemudian

dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi unit-unit keda di lingkungan

Bappenas, sesuai dengan Wratltran perundang-undangan yang berlaku.

2. Prcpenas adalah Program Pembangunan Nasional lima tahunan yang

berskala nasional sefta merupakan konsensus dan komifmen bersama

masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa.

3. Repeta adalah Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat A\nggaran

Petdapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Renstra Bappenas adalah rencana strategis yang berisi visi, misi, tajuan,

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan utama Baprynas selama lima

tahlln yang mentpakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit ker{a di

lingkungan Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Rencana...
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5. Rencana Kegiatan Strategis selanjutnya disebut RI$ adalah rencana yang

disusun oleh unit kerja eselon II yang berisi kegiatan -kegiatan strategis

untuk menghasilkan produk-produk unggulan dari unit kerja eselon II yang

bersangktfian.

6. Indikator Kinerja adalah sesuatu yanS digunakan sebagai ukuran

keberhasllan, yang terdiri dari indikator masukan (inpub, indikator proses

(proces), indikator keluaran (oulpub, inditator hasil (outcome'), indikator

manfaat (benefil , dan indikator damp ak (impacl .

7. Indikator masukan (inpub adzlah sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran , antara lain dapat berupa

wakfit, dana, sumber daya manusia, dan informasi.

8. Indikator proses adalah cara mengolah masukan menjadi keluaran, antara

lain dapat berupa pelaks anaan kegiatan secara swakelola, kontrak, atau

campuran swakelola dan kontrak.

9. Indikator keluaran adalah sesuatu yang dlharapkan langsung diperoleh dari

pelaksanaan kegtatan, dapat ber'upa fisik atau non-fisik.

10. Indikator hasil adalah berfungsinya keluaran (efek langsung dai keluaran).

11. Indikator manfaat adalah manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya

keluaran (efek tidak langsung dari keluaran).

12. Indikator dampak adalah pengaoth baik positif maupun negatif yang

ditimbulkan dengan diperolehnya manfaat dzri berfungsinya keluaran.

13. Sasaran Knerja adalah sasaran 
^tav 

tar3et indikator kineda yang akan

dicapai dalam pelaksanaan RKS yang bersangkutan.

74. Capaian Sasaran Kne$a adalah capaian atau realisasi pencapaian sasaran

kinerja.

15. Unit...
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15. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut lll(f I adalah unit ke{a

struktural fingkat pertam a, yarrg tugasnya antara lain melakukan pmbinaan

dan koordinasi terhadap pelaksanaan itgas dan fungsi unit kerja eselon II

y ang ber ada di baw ahny a.

16. Unit Kerja Eselon ll yang selanjutnya disebut UKE ll adalah unit kerja

struktural tingkat kedua, yang merupakan unit kerja yang memiliki bidang

|rt3as yang spesifik yang diharupkan dapat berpetan dalam upaya

peningkatan kinerj a Bappenas.

BAB II

PEI{\'IJSUNAN DAN PENETAPAN

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS

Pasal 2

(1) Dalam rangka peningkatan kinerja Bapryrra\ setiap UKE II berkewajiban

men)n$un RKS yang akan dilaksan akan pada tahun berikutnya dengan

menSacu kepada Propenas, Repeta, Renstra Bappenas, dan ttgas pokok serta

fungsi UKE II yang bersangkutan.

(2) RKS memuat sekurang-kuranSnya sahr rencarra kegratan yang dianggap

unggulan oleh UI(E II yang bersangkutan.

(3) RKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat merupakan usulan dari

UKE II yang bersangkutan yang telah disetujui oleh Pimpinan UI(E I

atasannya ata$ Wrlurgasan dari Pimpinan Bappenas.

Pasal 3

(1) RKS disusun setiap tahun untuk jangka waktu pelaksanaan selama satu

tahun anggaran.

(2) RKS...
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(2) RKS dapat disusun untuk pelaksanaat lebih dari satu tahtnt anggaran,

dengan mencanfumkan sasaran tahunannya secara jelas.

(3) RKS sekurang-kurangnya memuat rencana kegiatan, indikator masukan,

proses, keluaran, hasil, manfaaf, dan dampak, sasatan ktnerja, utaian

tentanS keterkaitan kegiatan strateSis UKE II yang bersangkutan dengan

kegiatan unit kerja lain di Bappenas atau instansi lain, dan dilampiri

kerangka acuan untuk setiap kegiatan strateSis.

(4) RKS yang telah disetujui oleh Pimpinan UKE I atasannya, disampaikan oleh

Pimpinan UKE II kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Inspek,+:.;r Utama,

Sekretaris lJtzma dan Pimpinan UKE I atasannya, selambat-lambatny^ pada

minggu keempat bulan Oktober.

Pasal 4

(1) RKS sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat disempurnakan

oleh UIG ll yang bersangkttan dengan mempertimbangkan: (a) arahan atau

hasil konsultasi dengan Pimpinan UKE I atasannya, (b) tanggapan atau

masukan dari berbagar pihak baik di lingkungan internal maupun eksternal

Bappenas, (c) tangapan atau masukan yang disampaikan dalam suatu

forum presentasi RKS yang bersifat internal Bappenas yang dikoordinasikan

oleh Inspehorat tJtama dan wajib dihadiri seluruh UI(E I dan UKf, II

Bappenas.

(2) RKS yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan

telah disetujui oleh Pimpinan UKE I atasannya , drsampaikan oleh Pimpinan

UIG II kepada Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan Nasional /Kepala

Bappenas dengan tembusan kepada Pimpinan UKE I atasannya, Inspekhrr

lJtama, dan Sekretaris lltama selambat-lambatnya pada minggtt kedua bulan

Nopember.

Pasal 5...
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Pasal 5

Setiap UKE ll dapat mengusulkan rencana arlggaran bagi pelaksanaan RI(S untuk

dialokasikan dalam anggaran Bappenas sesuai mekanisme per€ncanaan an:t1aran

yang berlaku di Bappenas.

Pasal 6

(1) Unit Kerja Inspektorat Utama menyusun seluruh RKS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) dalam suatu Daftar RI(S seluruh

UKE II Bappenas untuk tahun anggaran yang akan datang.

(2) Inspektur Utama menyampaikan Daftar RKS sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas selambat-lambatnya pada akhir bu.lan Nopember

untuk ditetapkan sebagai RI(S yang harus dilaksanakan oleh masing-masing

UKE II.

(3) Daftar RKS yang telah ditetapkan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagaimarra dimaksud dalam ayat

(2) disampaikan kepada para Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di

lingkungan Bappenas, selambat-lamb atnya satlt minggu setelah ditetapkan

oleh Menteri Negara Perenc anaan Pembangttnan Nasional/Ke pala Bappenas.

BAB III

PELAKSANAAN

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS

Pasal 7

(1) Setiap UI(E II berkewajiban melaksanakan RKS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3).

(2) Pelaksanaan...
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(2) Pelaksanaan RKS sedapat mungkin dilakukan secara swakelola dengan

menggtnakan sumber daya yang dimilikinya secara opttmal

(3) Apabila diperlukan, dalam melaksanakan RKS-nya, lrKE II yang

bersangkutan dapat bekeqasama dengan unit kerja lain di Bappen as ata:,:l

pihak lain di luar Bappenas sesuai dengan perahtran perundang-un dangan

yangberlakr.

Pasal 8

(1) Dalam tahap pelaksanaan RKS, UKE II dapat menyampalkan ust;da:n

W\yemqrr.aan, pengganttan, atalt pembatalan terhadap sebagian atau

keseluruhan RKS dikarenakan kesulitan data, sumber daya manwsia, atau

sebab - sebab larnnya yang dapat dipertanggangawabkan.

(2) Pimpinan UKE II mengkonsultasikan penyempvrrraan, pengganl'tan, atar

pembatalan terhadap sebagian atau keseluruhan RKS sebagaimana dimaksl,td

dalam ayat (l) kepada Pimpinan IJKE I atasannya untuk mendapatkan

persetujuannya.

(3) RKS yang telah mengalami pefiyempuLrnaan, pengganttan, atau pembatalan

dan telah disetujui oleh Pimpinan UKX I atasannya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) oleh Pimpinan UKE II disamp aikan kepada Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan tembusan

kepada Pimpinan [IKE I atasannya, Inspektur lJtama, dan Sekretaris Utama

selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

(4) Implikasi terhadap anggaran yang diaktbatkan oleh penyempur:naanj

penggantian, atav pembatalan terhadap sebagian atau keseluruhan RKS

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesuai dengan perat:uran

p erundang- wdangan y ang berlaku.

Pasal 9...
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Pasal 9

l-ama pelaksanaan RKS dan besarnya 
^nggararr 

yang dipergun akan ttdak melebihi

rencarla yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEI{YUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS

Pasal 10

(1) Setiap UKE II berkewajiban menyusun laporan Pelaksanaan RI(S LrIG II yang

bersangkutan pada tahun anggaran beqalan.

(2) laporan Pelaksanaan RKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

memuat realisasi pelaksanaan RKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat

(3) berikut hasil analisis dan rekomendasinya secara jelas.

(3) Hasil analisis dan rekomendasinya sebagaimana dimaksud dzlam ayat (2)

harus jelas rencana pemanfaatannya berikut lembaga atau pihak-pihak

wn881x1anya.

(4) Rencana pemanfaatan rebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus

menggambarkan perkiraan dampak yang diakibatkan apabila rencana

tersebut direalisasikan.

(5) Iaporan Pelaksanaan RKS disampaikan oleh Pimpinan UKE II kepada Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan

tembusan kepada Inspektur Utama, Pimpinan UKE I atasannya dan Sekretaris

Utama, selambat-lambatnya pada minggu Wrtama bulan Nopember.

Pasal 11

(1) UKE lI dapat menyempurnakan Lapran Pelaksanaan RKS sebagaimana

dimaksud...



dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dengan mempertimbangkan: (a) atahan

atat hasll konsultasi dengan Pimpinan UKE I atasannya , (b) tanggapan atau

masukan dafi berbagat pihak di lingkungan internal maupur. eksternal

Bappenas, (c) tangapan atau maxtkan yang disampaikan dalam suatu

forum presentasi pelaksanaan RKS yang bersifat internal Bappenas yang

dikoordinasikan oieh Inspektorat lJtama dan wajlb drhadin seluruh UKE I

dan UKE lI Bappenas.

(2) Laporan Pelaksanaan RKS yang telah disempurn akan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan IIKX ll kepada Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas detgan tembusan

kepada Pimpinan UKn I atasannya, Inspektur Utama, dan Sekretaris Utama

selambat-lambatnya pada minggu kettga br:Jan Nopember.

Pasal 12

(1) Unit Kerja Inspektorat lJtama menyusull I'aporan Pelaksanaan RKS seluruh

UKE II pada tahttn yang bersangkutan berdasarkan Laporan Peiaksanaan RKS

UIG II sebagaimana dimaksttd dalam Pasal I 1 ayat (2).

(2) Inspektur lJtam menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKS seluruh UKE II

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7\ kepada Menteri Negara Perencanaan

Pembangttnan Nasional/Kepala Bappenas, para Pejabat Eselon I dan Eselon II

di lingkungan Bappenas selambat-lambatnya pada minggu ketrga bulan

Desember.

(3) laporan Pelaksanaan RKS seluruh fIKE II sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dipublikasikan kepada instansi pemerintah atau lembaga lainnya

sesuai ketentuan yangberlakt di Bappenas.

- l0 -

BAB V...
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BAB V

PENI]TUP

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum di ah;ur dalam keputusan ini akan difindaklanjuti oleh

Inspektorat Utama sesuai dengan htgas dan fungsinya

(2) Keputusan rni agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kepttusan ini, akan

diadakan pentbahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dilakarta

Pada tanggal ll September 20O1

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

GIE


