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MENTERI NEGARA

PER,ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU
KEPAIA RAPPE,NAS

Kf,PUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMoR: KEP. 021 /M-PPN/12/2ool
TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN RLTTIN

DI LINGKUNGAN KANTORMENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KF,PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya

penyelenggaraan manajemen pemenntahan yang balk {good

governance), berdaya guna, bethasll guna dan bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme serta agar pelaksanaan pengawasar.

terhadap alrggaran rutin dan an19atan pembangunan dapat

mencapar sasaran dan hasil yang dihatapkan, dipandang petlu

untuk menetapkan Keputusan Menteri Negata Perencanaan

Pembangttnan Nasional/Kepala Bappenas mengenai Pedoman

Pengawasan Pelaksanaan ArrSSata:n Rutin dan Angaran

Pembangunan di Lingkungan Kantor Menteri Negara

P erencanaan P embangunan Nasional / Bappenas I

l. IJndang-wdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme;

2. lJndang-undang Nomor 3l Tahun 1999 tentarLg

Pernberantzsan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah denganlJndang-undang Nomor 20 Tahun 2OO7;

I
I

3. Undang ...



Menetapkan

3. Undang-undang Nomor 25 Tahtm 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2OOO -2OO4;

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2O00 terrtarrg

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dzn Belanja Negaral

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2OOO tentanS

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Ke4a l*.mbaga Pemerintahan Non

Departemenl

7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman

P elaksanaan Pengawasanl

8. Kepufusan Kepala Badan Perer.canaar. Pembangttnan

Nasional Nomor : Y\EP.1.64/K/O6I2000 tentang Sistem

Pemantarat dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan;

9. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangrnan

Nasional Nomor : Y'.EP.178/K/O7 /2OOO tentang Evaluasi

Kinerja Proyek Pembangunanl

lO.Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor : IGP.009/Ka /O1/2O01 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Nasionall

l l.Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor : IAP.124/K^/O5/2OO| tentang Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun

2001-2004;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPAI.A, BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN

PENGAWASAN PETAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN

DAN ANGGARAN RUTIN DI LINGKUNGAN KANTORMENTERI

NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BAPPENAS.

BAB I ...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tupoksi adalah Ttgas pokok, fungsi, dan kewenangan Kantor Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, unfu k selanjutnya disebut

Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, yang kemudian dijabarkan dalam

tugas pokok, fungsi, dan kewenangan unit-unit di lingkungan Kantor Menteri

Negara PPN/Bappenas, sesuai dengan Wratltr n Wnfidang-urndangan yang

berlaku;
2. Propenas adalah Program Pembangrman Nasional lima tahunan yangLr-rskala

nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat

Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa;

3. Renstra adalah Rencana Strategis yang merupakan landasan dan pedoman

bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/B aprynas

dalam melaksanakan tugas dan fungsinyal

4. Inspektorat lJtama Bappenas adalah Aparat Pengawasan Fungsional

Pemerintah di tingkat intern Bappenas yang mempunyai tu8as

menyelenggarakan pengawas an dan pemeiksaan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi Bappenas serta diberi kewenangan untuk menyelenggarakan

Wngawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tttgas dan fungsi kantor
Menteri Negara PPN;

5. Anggarun pembangunan adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan-

kegiatan pembangunan atat pengembangan yang sumber dananya berasal

dai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atar diperoleh dai
bentuk kerja sama sesuai dengan Wraf.fian yang berlaku balk yang

memanfaatkan atalrpvn fidak memanfaatkan fasilitas atau asset milik Kantor

Menteri Negara PPN/B apryas, hibah atau sumbangan, ataupun bentuk
pemberian dana dai prhak manapun di luar Kantor Menteri Negara

PPN/Bappenas yang perolehannya mengatasnamakzn Kantor Menteri Negara

PPN/Bappenas;

6. Anggaran tutin adalah bagian sumber dana APBN untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan rutin Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;

7.Pengawasan...
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7 . Pengawasan adalah kegiatan perrgamatar. dan penTlaian secara terus menerus

dengan menggunakan metode dan aturan tertentu terhadap suatu objek
pemeriksaan dengan matsud agar Wlaksanaan kegiatannya sesuai dengan

kebijakan dan rencana yan9 telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil

Srna;
8. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan

nrengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan/ pe,fianggungawaban

objek pemeriksaan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya

dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyamp alkan hasllnya kepada

pemakai yang berkepentingan;

9. Objek Pemeriksaan (Obrik) adalah penyelenggaraan dan atau Wrryelenggaru
anggaran rutin dan anggaran pembangunan Kantor Menteri Negara

PPN/Bappenas;

lO.Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI) adalah rencana kerja

pemeriksaan selama satu tahun anggaran yanS disusun dan menjadi

kesepakatan bersama antara Inspektorat Utama dengan Badan Pengawasan

Keuangan dan P emb angunan (BPKP) ;

l l.Pemeriksaan Operasional adalah kegiatzn pemeriksaan yang dilakukan

dengan cara mengidentifikasi ttngkat pencapaian sasaran, ketaatan obrik
terhadap Wratulan-Wratoran yang berlaku berkaitan dengan kehematan,

daya gu.na, hasil guna, dan kemungkinan ada tidaknya kerugian negara aklbat

pemborosan atatl penyalahgtmaan anggaran dan kewenangan, serta

merekomendasikan langkah- langkah perbaikannya;

lZ.Pemerlksaan Khusus (Riksus) adalah pemeriksaan untuk membuktikan

tentang ada atatt tidaknya pelangaran yang dilakukan oleh orang atau

badan,, yang dapat berupa penyimpangan ' yang beindikasi tindak pidana

korupsi, kasus yang merugikan masyarakat, atau penyimp arg n yang

dianggap perlu diperiksa atzs printah pimpinan tertinggi instansi;

l3.Pemeriksa (Auditor) adalah bm pemeriksa Inspektorat Utama Bappenas dan

tim pemeriksa dari BPIG atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

14.Atasan langsung adalah pejabat atasan pemimpin proyek/pemimpin bagian
proyek/penyelenggara anggaran rutin yang karena strukhrr organisasinya

atau kewenangan khusus yang dimilikinya, bertugas untuk melakukan

Wngawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan
oleh pemimpin proyek / bagian proyek/penyel engg^ra anggaran rutinl

l5.Evaluasi kine4a adalah bagian dai kegiatan pr-ngawasar. yang ditujukan
untuk menilai kinerja pelaksafiaan anggaran pembanganan dan anggaran

rutin Bappenas dalam mencapai tujuan dan sasararrnya',

1 6. Indikator ...
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1 6 . Indikator kinerja adalah sesuafir yang digtnakan sebagai luklLran keberhasilan

ata:,; kegagalan, yang terdri dari indikator masukan (inpul, indikator proses

(process), indikator keluaran (outpttt), indikator hasil (outcome), indikator

manfaat (benefifl , dan indikator dampak (impact) ;

TT.lndikator masukan adalah sesuafit yang dlbuttthkan untuk melakukan

proses/pelaksa naan kegiatan sehingga kegiatan dapat menghasilkan keluaran.

Indikator masukan antara lain dapat berupa waktu, dana, sumber daya

manusia, dan informasi;

l8.Indikator proses adalah cara mengelola masukan menjadi keluaran, antata

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

camplrran swakelola dan konfrak;

l g.Indikator keluaran adalah sesuatu yang dlharupkan langsung diperoleh dari

pelaksanaan kegiatan, dapatberttpa fisik atau non fisik;

20 .lndikator hasrl adalah sesuatu yang digtmakan untuk mengukur ber{ungsinya

keluaran yang mentpakan efek langsung darikelttatanl

27.lndlkator manfaat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur tingkat

manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran yang metupakan efek

tidak langsung dari keluaran;

2Z.Indikator dampak adalah sesuafit yang digrmakan untuk mengukur tingkat

pengarwh baik positif maupurl negatif yang ditimbulkan dengan diperolehnya

manf aat dari berfungsinya keluar anl
ZS.Sasaran Kinerja adalah sasaran atau target indikator kinerja yang akan dicapai

dalam pelaksanaan a:nggaran pembangunan atau anryaran nrtin yang

bersangkutan;

Z4.Capaian Sasaran Knerja adalah capaian atau realisasi pencapatan sasaran

kinerja.

BagianKedra
Tujuan

Pasal 2

Pengawasan bertujtan agar pelaksanaan aw4garat pembangttnan dan anggaran

rutin di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sesuai dengan :

1. Ketentuan dan per aturan perandang-undangan y ang berlakt1'

2. Tupoksi, Propenas dan Renstra Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;

3. Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengganaan sumber dana;

4. Dan menghasilkan keluaran-keluaran yaflg konkret dan jelas rer.cana

pemantaatannya.

BagianKetiga...



-6-

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Wngawasan mencakup :

1. Penyelenggaraan administrasi umum, penSurusan pengelolaan keuangan dan

kekayaan negata yang pelaksanaannya melalui kegiatan anggaran

pembangunan dan kegiatan anggaran rulrn;
2. Pelaksanaan Wrencanaan sebag i tugas pokok di lingkungan Kantor Menteri

Negara PPN/Bappenas.

Bagian Keempat

Benfuk Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan dilakukan melalui :

1. Pemeriksaan Operasionall

2. Pemeriksaan Khususl

3. Evaluasi Kinerja.

Bagian Kelima

Pelaksana Pengawasan

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh:

1. Tim pemeriksa internal (Inspeltorat Utama Bappnas);

2. Tim pemeriksa eksternal (BPK, BPKP).

BAB II

PERS1APAN PELAKSANAAN Kf,GIATAN PENGAWASAN

BagianPertama

Penyusunan Program Ke4a Pengawasan Tahunan (PKP[)

Pasal 6

Pada seltap awal tahun anggatan, Inspektorat Utama melakukan persiapan

penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI) yang meliputi :

I. Pengumpulan
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1. Pengumpulan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Utama tahun

sebelumnya sebagai bahan mastkan dalam pen)'usunan penangar.an

pengawasarntahtmberikttnYa;

2. Pengampulan Daf\zr Isian Proyek/D aftar lsian l(r;giatan/ dofuimen anSSaran

n./'tn yang telah disahkan oleh Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris

lJtama Bappnas dan Petunjuk Operasional yang disahkan oleh Pejabat Eselon

I y ang memb aw ahi pr oy ek / bagian proyek;

3. Penyusunan daftar nama seluruh proyek/bagian proyek/ anggaran rutin yang

dikelola oleh Bappenasl

4. Pengumpul an indikator kinerja masukan, keluaran, hasil dan dampak dai
proses perenca naan proy ek/ bagian proyek/ anggatan tutin.

Pasal 7

Penyrsunan PIGT dilakukan melalui langkah-langkah :

1. Inspektorat Utama menggun akan daf\ar nama seluruh obik sebagai dasar

dalam peny'usunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)

Bappenas untuk ditaporka n kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenasl

2. Inspektorat lJtama bersama-sama BPKP membuat kesepakatan menyusun

daftar PY,,YT;

3. Daftar PKPT yang telah disepakati menjelaskan:

a. obrik yang diperiksa Inspektorat Utama;

b. Obrikyang diperiksa BPKP;

c. Obrik yang diperiksa secara bersama-sama oleh Inspektorat Utama dan

BPKP;

d. Jadwal wa1r}'u pemeriksaan.

4. Inspektorat Utama dapat melakukan pemeriksaan di luar PKPT terhadap
kegiatan tahun anggaran berlalan (current audih dan setelah tahttn anggaran
berakhir (post audil.

Pasal 8

Untuk mewujudkan sinergi dan koordinasi pengawasanmaka:
1. Semua pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek,/penyel engara arrggarar-

rufin berkewaj iban terlebrh dahulu menginformasikan setiap ada penugasan
pemeriksaan dan tim pemeriksa eksternal Kantor Menteri Negara
PPN/Bappenas kepada Inspektorat Utama;

2. Pemeriksaan oleh tim pemeriksa eksternal dapat dilaksanakan setelah
mendapat konfirmasi dari Inspektora t lltama.

BagianKedta...
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BagianKedtn
Penugasan Pemeriksaan

Pasal 9

Penugasan pemeriksaan kepada tim pemerilaa internal dilakukan melalui
tahapan:
1. Inspektur Bidang Administrasi Umum menyampaikan usulan tim pemeriksa

yang terdiri dai pengawas, ketua, dan anggota kepada Inspektur Utama;
2. Inspektur Utama membuat Surat Penugasan Tim Pemeriksa yang ditujukan

kepada pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek / penyelenggara anggaran

rutin dengan tembusan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas., Pejabat

Eselon I dan ll atasan langsung pemimpin proyek/pemimpin bagian

proyek/penyelen1gara anggaran rutin, Inspektur Bidang Administrasi Umum,
dan Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaanl

3. Surat Penugasan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

memuat nama-nama susunan tim, sifatltujuan dan lamanya waktu
pemeriksaan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

BagianPefiama

Pemeriksaan

Pasal 10

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Intemal dimulai dengan:
1. Presentasi pendahuluan oleh pemimpin proyek/pemimpin bagian

proyek/penyelenggara ang9atan rtfiin dan pejabat eselon II atasan langsung
pemimpin proyek/pimbagpro / penyelengg ra arrqgarar. rutin mengenai latar
belakang, perkembangan pelaksanaan, keluaran, hasil, serta gambaran umum
lainnya tentang obrik;

2. Pengumpulan dokumen acuan sebagai bahan informasi umum seperti Daftar
Isian Proyek/ Daftar Isian Kegiatan, Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan
Kerja, struktur organisasi, job description, Surat Keputus an pengangkatan
pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek, Loan Agreement dan dokumen-
dokumen lainnya yang relevan serta Wratvran perundang-tndangan yang
digunakan sebagar pedoman pelaksanaan anggaran pembangunan dan atau
anggaran ruttn;

3. Penetapan ...



-9 -

3. Penetapan jadwal pemerik saan yarrg disepakati bercama antara pemenksa dan

obrik.

Pasal 1 1

Pemeriksaan terhadap administrasi urrrum berupa ketaatan penyelenggataan

dokumen Pelaksanaan Kegtatan yang antara lain meliputi :

1. Buku Kas Umum, memuat catatan semua transaksi keuangan peteimaan dan

pengeluaran;

2. Surat Perintah Perjalanan Dinas, bukti pendulung petintah penugasan dinas

keluar kota;

3. Surat Pertanggungawaban, bulti dasat settap pengeluaran :uangl

4. St;lrat Perintah Membayar (SPM), bukti persetujuan perintah penatikan

sejumlah dana anggaran pmbangunan/rutin dari KPKN;

5. Daftar Realisasi SPM, memuat rincian persetuj uan perintah peflaAkan dana

arlggaran pembangsrran/ rutirr yang dibuat oleh proyek;

6. Laporan Keadaan Kas Rutin/Proyek (LKKR/LKKP), lapotan yang

menggambarkan posisi kas proyek/rutin pada peiode tertentu;

7. Buku Kas Harian, buku pembantlT yan1 mencatat sefiap penSelu atan dan

penerimaan kasl

8. Buku lJang Muka, buku pembantu yang mencatat setiap pengeluaran uang

muka;

9. Buku Bank, buku pembant:u yang mencatat settap transanksi melaltbank;

lO.Berita Acara Pemeriks aan Kas, lembaran bukti hasil pemeriksaan posisi saldo

kas pada saat tertentu;

11.Buku Pengendalian Pengadaan, mencatat semta tahapar. proses pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa;

7Z.Harga Perkiraan 5sniili (HPS), acl'tan tntuk menilai kewajatan harga

penawaran termasuk rincia n nya;

l3.Dokumen lrlang, dolarmen-dokumen yanS ditetapkan panltia pengadaan

untuk proses pelelangan yarrg antara lain melipufi tencana keria dan syarat'

syarat (RKS), dokumen perrawaran dan lain-lain;
l4.Dokumen Kontrak, surat perlanjian/ perlkatan tertulis berikut lampirannya

mengenai syarat-syarat y^ng harus dipenuhi dengan plhakkenga;

1 5. Hasil Pengadaan Barang/ J asa.

Ti.Laporan Realisasi Anggaran (APBN,/Dana Prnjaman), mengotalkan tentarLg

realisasi pnarlkan dan penggtrnaan dana APBN/pinjaman;

17 .l,aporan Perpajakan, catatan mengenai pemungutan dan penyetoran pajakl

18. Daftar ...
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78.Daftar Inventaris Kekayaan Negara dan dokumen-dokumen pendukung
keuangan lainnya.

l. Penyusunan rencana jadwal dan realisasi pelaksanaan pngadaan barang dan
jasa termasuk di dalamnya penetzpan paket-paket pekerlaan bagi usaha kecil
dan koperasi;

2. Pengangkatan dan penunjukan panit:ra pngadaanbarung dan jasa;

3. Persiapan ...

Pasal 12

Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Anggaran antara lain meliputi:
1. Pertanggungjawabanbalk dai segi keuangan maupun fisik;
2. Penyelenggaruan pembttktan dan pncatatan secara terttb atzs uang yang

dikelola, barang/ aset yang dikuasai;

3. Penyelenggaraan pencatatan secara tertib agar setiap saat d,apat diketahur
keadaan/ perkembangan fisik proyek, prbandingan antara rencana dan
pelaksanaannya, Wnggu,naan dana bagi pengadaan barang dan jasa,

akumulasi pengeluaranbiaya untuk seti ap pekerlaan;

4. Pengisian buku harian secara tertrb dan teratur untuk pe.kerlaanborongan;
5. Penyelenggaraan pemeriksaan kas bendaharawan oleh Pemimpin

Proyek/bagpro / atasan bendaharawan rutin dilakukan sekurang-ku rangnya 3
(ti8a) bulan sekali dengan beita acara;

6. Penyampaian laporan triwulan pelaksanaan kegiatan arr1garan rutin atau
kegiatan anggatan pembangunan kepada Menteri Negara PPN/Kepala
Bappenas dalam rangka pemenuhan kepentingan Wma:ntauan, evaluasi dan
pengendalian;

7. Penyampaian Laporan Keadaan Kas Proyek (LKKP) /Laporan Keadaan Kas

Rutin (LKKR) setiap akhir bulan kepada Sekretaris Utama dan Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara;

8. Penyampaian lapran perhitungan realisasi anggaran pada senap semester

dan akhir tahtn anggaran kepada Sekretaris tJtama;

9. Penyampaian hasil pekerlaan beserta seluruh kekayaan
proyek/bagpro/ anggaran rttf,n kepada Sekretaris lJtama dengan berita acara
penyerahan.

Pasal 13

Pemeriksaan dilakukan juga terhadap tata cara pengadaan barung/ jasa yang
antaru lain melipufi:
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3. Persiapan dan pelaksanaan serta pengawasan proses pngadaan barang dan
jasa, mengawasi prosedur pelelangan pemilihan langsung, penunjukan

Iangsung;

4. Penyusunan pembuatzn peqanjian/ kontrak yang meliputi;
a. Pokok Wkerjaan yang diprlanjikan dengan uraian yang jelas mengenai

jenis dan juml ah barang/ jasa yang dipeqanjikan;
b. Hak dan kewajiban para plhak y ang terkait di d,al^m peryanjian;

c . Nilai atau harga kontrak peke1aan, serta syarat-syarat pe fibayaran
d. Percyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
e. Tempat dan jangka waktu penyele saian/ penyerahan disefiai jadwal waktu

penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat- syarut Wnyerahannyal
f. Jaminan teknis/hasil pekeEaan yang dilaksanakan;
g. Sanksi dalamhal masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya;
h. Penyelesaian perselisihan.

5. Pengendalian pelaksanaan kontrak/ pekeqaan;

6. Penyusunan Kerangka Acuan lkrla yang antara lain melipufi :

a. Uraian Wndahuh:l n berupa gambaran mengenai latzr belakang, maksud
dan fifilaan., lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi

Wn1gttna barang/ jasa;

b. Data penunjang bentpa data dasar, standar teknis, studi-studi yang pernah
dilaksanakan dan peraturan penmdangan yang harus drgunakan;

c. Ruang lingkup pekeqaan yang memberikan g ambaran keluaran yang akan
dihasilkan, peralatan/ material dan kualifikasi/jumlah tenaga ahli yang
harus disediakan oleh konsulkn, dan jadwal setrap tahapan pelaksanaan

serta jangka waktu penyelesaianl

d. Jenis dan jumlah lapran yang disyaratkan (meliputi laporan
pendahuluan, laporan bulanan dan lapor an athir\ ;

e. Rencana Anggaran Biaya.

7. Penetapan dan pengesahan HPS dengan ketentuan sebagaiberikut:
a. HPS harus dikalkulasikan secara keahlian dzn cermat;
b. HPS disusun oleh Panitia dan ditetapkan oleh pengguna Barangfiasa;
c. Agar hasil perhitungan HPS tersebut dapat dipertanggungiawabkan

(Accoun table), maka diusahakan sebanyak-banyaknya menggunakan data
dasar berikut :

1) Analisis harga saitan p.kerlaarr yang bersangkutanl
2) Perkiraan perhitungan biaya oleh korrs;Ittan/ engineer's estimate (EE);

3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HpSl

4) Harga ...
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4) Harga kontrak/Surat Perintah Kerl'a (SPK) untak barang/ peke3aan

sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

5) Informasi harga satuan yang dipubl*asikan secara resmi oleh Badan

Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang

datanya dapat dipertanggungaw abkan;

6) Harga/taif barung/jasa yang dikeluarkan oleh pabik/agen hmgp1al

atau lembaga independen;

7) Daftar harga standar/taif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenangl

8) Infomasi lain y ang dapat drpertanggungaw abkan.
8. Penetapan anggaran pengadaan jasa konsultan dengan memperhatikan

komponen Biaya Langsung Personal (Remuneration) dan Biaya Langsung Non
Personal (Direct Reimbursable Cosl. Khusus utrtuk jasa konsultansi
pendidikan, dengan memperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut:
a. Biaya tetap meliputi : biaya pelaksanaan kurikulum (honor mengajar,

bimbingan makalah, penylapan modul), biaya koordinator / pendamping.,

koordinator/te naga pendukttng, biaya evaluasi pelatlhan, dan sewa

ruansan;
b. Biaya Yaiabel melipufi akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, buku dan

perlengkapan, uang saku, praktek lapangan, tiket, tunjangan harian dosen

tamr (per diem allowance), asuransi peserta dan lain-lain;
c. Penghitungan nllai kontrak harus dijelaskan antara kontrak lump sam dan

harga satuan (at cosh.

BagianKedua

Evaluasi Kinerja

Pasal 74

Dalam pelaks anaan kegiatam evaluasi ttnerla anggarun pembangunan dan
anggaran rutin pemeriksa meminta penjelasan terhrlis mengenai :

I. Kesesnaian antara kegntan-kegiatan anggaran pmbangtnan atav anggaran
rufrn dengan nama tajuan dan sasaran anggaran pembangtrnan atau
anggaran ruttn;

2. Kesesuaian antara kegtatan-kegiatan anggaran pmbangwan atav anggaran
rutin dengan tupoksi Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, propenas,

tupolai unit kerja atasan langsung kegiatan anggaran pembangrtnan atat
alr1garar:. rutin, dan Renstra Kantor Menteri Negara ppN/Baprynas

3. Ada
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3. Ada tidaktrya duplikasi :

a. antar kegiatan dalam anggaran pembangw.mr. atzu anq9atan rutin yang

bersangkutan;

b. antar kegiatan dalam anggaran Wmbanganan dengan kegiatan dalam

aln11aran rutrn dan kegiatan dalam angaran pembangunan lainnya di

Kantor Menteri Negara PPN/ Ba ppenas;

c. antar kegiatzn dalam anggaran p,mbangrtnan dengan kegiatan dalam

anggaran rutin di Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

4. Pencapaian sasarat kinerja dengan cara membandingkan antata:

a. sasaran kinerja indikator masukan dengan caparannya/ reahsasinya;

b. sasaran kinerja indikator proses dengan capaiannya/ realisasinya;

c. sasararr kinerja indikator kehtaran dengan capaiannya/ realisasinyal

d. sasaran kinerja indikator hasil dengan capaiannya/ realisasinyal

e. sasaran kinerja indikator manfaat dengan capaiannya/ realisasinyal

f. sasaran kinerja indikator dampak dengan capaiannya/ realisasinya.

BagianKetiga

Kewenangan Tim Pemeriksa lnternal

Pasal 16

Dalamkegiatan W:n1awasan Tim Pemeriksa Internal dapat melakukan :

1. Pemeriksaan atau peninjauan ke lapangan/ daerah-daerah untuk memeriksa

kebenaran keberadaan barang dan jasa di lokasi proyek yang bersangkutan

berikut pe man f aatanny a.

2. Penelusuran surat-surat pengadtan yang dikirimkan ke Kantor Menteri

Negara PPN/Bappenas mengenai kasus-kasus pelanggaran dan informasi

penyimpangan lainnya akan ditangani oleh Tim Pemeriksa Internal melalui

proses klarifikasi, Riksus dan cara-cara lainnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku setelah dikonsultasikan terlebih dahult dengan Pimpinan Kantor

Meneg PPN/Bappenas.

Pasal 1 5

Dalam rangka evaluasi kinerja pelaks anaan anq9ara:n pembangs.nan dan

anggararr rutin, tim pemeriksa internal berkewailban melakukan evaluasi

mengenai hal-hal yang disampaikan oleh pengelola awqqarafl rut:rn atau

anggaran pembarrg]ulnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

BAB IV ...
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BAB IV

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 17

(1) Tim Pemeriksa lnternal men)rusun Konsep [,aporan Hasil Pemeriksaan

secara tertulis, setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
(2) Kerangka laporun Hasil Pemeriksaan mencakup uraian pelaksanaan

pemeriksaan, prkembangan obrik, temuan hasil pemeriksaan, hal lain-lain
yang perlu diperhattkan, dan rekomendasi yang wajib untuk
ditindaklanjuti.

(3) l-aporan hasil pemeriksaan menyatakan berikut penjelasan bahwa;
a. Pelaksanaan an4laran pembangwan dan anggaran ruttn telah atart

tidak sesuai ketentuan dan penxdang-undangan yang berlaku;

b. Sesuai atat ttdak sesuai dengan tupoksi dan RENSTRA Kantor Menteri
Negara PPN/B appenas serta PROPENAS;

c. Sesuai atzl tidak sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam

Wnggttnaan sumber danal

d. Sudah atat tidak menghasilkan keluaran-keluaran yan9 konkret serta

jelas atatt tidak jelas tencana pemanfaalannya.
(4) Ketua Tim Pemeriksa Internal menyampaikan Konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Inspektur

Bidang Administrasi Umum dan Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

dengan tembusan kepada Inspektur Utama untuk selanjutnya dibahas secara

intern bersama-sama unit kerja Inspektorat Utama.

Pasal 18

(1) Inspektur Bidang Administrasi Umum menyampaikan Konsep taporan Hasil

Pemeriksaan kepada obrik untuk dipelajari dan mend 
^p^t 

tanggapan
tertulis. Hasil tanggapan tertulis tersebut dlbahas bersama dalam forum
klarifikasi yang sekurang kurangnya dihadiri oleh oleh Inspektur lltama,
Inspektur Bidang Administrasi Umum, Inspektur Bidang Kinerja
Kelembagaan, Tim Pemeriksa, dan obrik serta Pejabat Eselon II atasan

langsung obrik untuk mendapat klarifikasi dan kepastian finalisasi Laporan
Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam hal dijumpai adanya perbedaan pendapat yang belum dapat
terselesaikan pada forum klarifikasi terhadap masalah-masalah temuan
Laporan Hasil Pemeriks aan antara Tim Pemeriksa Internal dengan obrik
maka harus memperhatikan pendapat dari pihak obrik.

(3) Apabila...
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(3) Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

maka tim pemeriksa internal berkewajiban untuk menyampaikannya ke

tingkat manajemen yan8 lebih tinggi (atasan obrik) atalu atasan Tilrr
Pemeriksa Internal dan jlka dipandang perlu dilakukan konsultasi/rujukan
ke standar profesional.

Pasal 19

(1) Hasil Wmbahasan pada forwm klarifikasi seperti dimaksud pada pasal 18

dibuat menjadi laporar. Hasil Pemeriksaan proyek/bagran proyek/ anggaran

rutin yanS ditandatangani oleh Inspektur Utama.
(2) Inspektur Utama menyampalkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Menteri

Negara PPN/Kepala Bapryas, Pejabat Eselon I dan Eselon II atasan obrik
dan obik y ang bersangkutan.

(3) Iapran Hasil Pemeriksaan bersifat dan diedarkan secara terbatas hany^

kepada plhak-pihak sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4 dan ndak

dipublikasikan secara umum.

BAB V

TINDAK I.ANJI]T PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

BagianPertama

Tindak I^anjut Pemeriksaan

Pasal20

(1) Inspektur Utama berkewajlban menyampaikan hasil pelaksanaan PKPT

berikut daftar temuan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada Menteri
Negara PPN/Kepala Bappenas pada setiap akhir pelaksanaan PKPT- Kantor

Menteri Negara PPN/B appenas tahtn yang bersangkutan.
(2) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas memerintahkan kepada pimpinan

unit yang bersanSkutan untuk melakukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 2l
( 1) Inspektur Utama berkewaj iban memantau dan mendorong penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriks aan yang menjadi tanggang jawab pemimpin
proyek/bagian proyek/penyelenggara arlggaran rutin yang diperiksa dan

atasan langsungnya terhadap temuan hasil pemeriks aan Inspektorat Ulama
atas ruinit pemeriksa eksternal (BPK dan BPKP).

(2) Pemimpin ...
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(2) Pemimpin proyek/baglan proyek/penyel enggara an1garan rutin dan alasan

langsung obrik yang dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban memberikan
jawaban atat petjelasan tertulis tentang penyelesaian tindak lanjut
selambat-lambatnya 30 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 22

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pad^ Pasal 20 dan 21 yang berkaitan
dengan penerapan sanksi admini strattf dapat berupa teguran terhrlis,
penundaan kenaikan pangkat, mutasi, penurunan jabatan, penurunan
pangkat, dan lain sebagainya, hingga pemberhentian dengan tidak hormat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tindak lanjut yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara
dilaksanakan sesuai peraturan perdata yang berlalr't, diantarunya dapat

berupa pengembalian sejumlah dana ke kas negara dan ttnhftan ganti rugi.
(3) Tindak lanjut yang berkaitan dengan Wnerapan sanksi pidana harus

dilaporkan kepada aparat penegak hukum yangberwenang.
(4) Dalam hal pnerapan sanksi pelangg atan, Menteri Negara PPN/Kepala

Bappenas sebelumnya dapat mendiskusikannya terlebih dahuht dengan
pimpinan Kantor Meneg PPN/Bappenas yang terkait.

(5) Penerapan sanksi dan pelaporan ttndak pidana sebagai tindak lanjut hasil
pemeriksaan dilakukan oleh pejabat Kantor Meneg PPN/Bappenas yang
berwenang sesuai dengan Wratvran yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 23

(l) Pejabat Eselon I dan ll sebagai pejabat atasan obrik yatg karena struktur
organisasinya atau kewenangan khusus terhadap proyek dan kegiatan
anggaran rufin, berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan htgas bawahannya dengan cata-cara i

a. Mem t:tatu., mengamati., mengarahkan dan melakukan pengendalian/
pengawasan terhadap kegiatan anggaran rutin atav anggararr
pembangunan;

b. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langka,h-langkah yang tepat;
c. Mengadakan perbaikan sistem kerja berdasarkan kewenangan yang

dimiliki.

(2) Pejabat ...
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(2\ Pejabat Eselon I dan ll yang dimalaud dalam ayat (1) dapat diminta
tanggnng jawabnya apabrla teqadi permasalahan dalam pelaksanaan

kegiatan anggaran pembangunan atat anggatan rutin tersebut termasuk
tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 24

(1) Melalui hasil laporan pemeriksaannya Inspektorat Utama dapat melakukan
fungsi pembin aan dengan mengidenfifikasi dan mengan alists gejala-gejala

penyimpangan atau kelemahan, sebab dan akibatnya kemudian memberikan

sar an- saran perbaikan terhadap sistem pengendalian manajemennya y ang

antara lain mencakup perbaikan tata kerja di bidang kelembagaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, pengelolaan ketangan dan kekayaan rlegara.

(2) Sewaktu-waktu Inspektorat lJtama dapat dtninta banl;,a;n konsultasi dalam
kaitannya dengan perunasalahan kegiatan anggatan pembangunan atau
angg ran rutin serta memberi bahan masukan kepada Biro Perencanaan,

Organisasi, danTata l-aksana Bappenas dalam penyusunan DIP,/DIK.

(3) Bantnan konsultasi Inspektorat LJtama sebagaimana dimaksud ayat (2) ttdak
boleh mengurangi independensinya dalam tvgas-fil;gas pemerilsaan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal23

Hal-hal yang belum diah;l" dalam pedoman iru dapat mengacu pada peruhtran
dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan anggatan
pembangwan dan anggaran rutin, serla prosedur tata laksana (Standatd

Operating LYocedare) yang berlaku di Bappenas.

Pasal 26

(1) Apabila ada perubahan dalam ketentu.ar. pr-r:atlLran perundang- un dangan
yang berlaku yang mengakJbatkan ketenfuan yang diattr dalam Keputusan
ini menjadi tidak sesuai lagi, dapat diadakan peninjauan kembali terhadap
Keputusan ini.

(2) Keputusan ...
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(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apablla dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalarn Keputusan ini,
maka akan dradakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diJakarta

Padatangal 7 Desember 2O01
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