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" SOP Peniaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan" 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelaj'anan Publik; 

1. Umum; 
2. Memiliki 	pengetahuan 	dan 	ketrampilan 

mengoperasikan komputer; 
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi; 
4. Pegawai pada Inspektorat Jenderal 
5. Pegawai 	pada 	Biro 	Perencanaan 	Sekretariat 

Jenderal 
6. Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal 
7. Pegawai pada Biro Keuangan dan Perlengkapan 

Sekretariat Jenderal 
8. Pegawai 	pada 	Biro 	Kepegawaian 	Sekretariat 

Jenderal 



Dasar Hukum : Illialifikasi Pelaksana : 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara ur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dafilftibrmasi Birokrasi Nomor 
52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
LAKIP; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi 
terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap 
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 724 Tahun 2015 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2015-2019. 

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan : 

Sebagai langkah awal untuk pengajuan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Perhubungan 

1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal; 
2. DIPA dan POK Inspektorat Jenderal; 
3. Data Total Auditi di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 
4. Data LHA dan TL LHA Auditi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 
5. Lembar Kerja Evaluasi. 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

Jika Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik tidak dilaksanakan akan mengakibatkan 
tidak terakomodirnya usulan pengajuan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Proses pengumpulan, pengukuran serta penilaian 
dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi dan 
dicetak untuk didokumntasikan dan dilaporkan. 

Cara Mengatasi : 

Pelaksanaan Penilaian harus dilaksanakan tepat waktu. 



 

RATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan 

Rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Standar Operasional Prosedur 

(SOP) ini dengan balk dan tepat pada waktunya. SOP ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik di Iingkungan Kementerian 
Perhubungan. 

Kegiatan pembinaan pengawasan dilakukan sebagai upaya melakukan pemberian 

penghargaan kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 
• baik dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan 

Ketaatan). Kegiatan juga bertujuan untuk merubah paradigma Inspektorat Jenderal yang 
selama ini terkesan hanya memberikan hukuman/punishment terhadap setiap kesalahan 
yang dilakukan oleh Unit Kerja, namun juga dapat memberikan penghargaan/reward 
kepada Unit Kerja dengan kinerja terbaik. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik ini 

memuat pendahuluan, instrumen dan mekanisme penilaian, penutup dan lembar 
penilaian. SOP ini merupakan acuan pelaksanaan penilaian unit kerja dengan kinerja 

terba1 di Iingkungan Kementerian Perhubungan sehingga hasilnya dapat 
dipe4anggungjawabkan secara Iebih baik. 

Atas terbitnya SOP ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah 
diberikan, mulai dari menggagas dan menyusun, sampai dengan selesainya penerbitan. 

Jakarta, Januari 2017 
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A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

10#eraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 
4Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu 
atas LAKIP; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 
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18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016; 

19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

20.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 724 Tahun 2015 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2015-2019. 

21. LATAR BELAKANG 

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan 

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang balk. Pengawasan intern di Iingkungan 

411/ 	Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui program kerja 

yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan 

masalah-masalah aktual yang muncul. Peningkatan pelaksanaan pengawasan sangat 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tata kepemerintahan yang baik. 

Keberhasilan pengawasan tercermin dari kinerja seluruh Unit Kerja untuk dapat 

melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan balk. Dan pada akhirnya dapat terlihat dari 

illayanan yang diberikan kepada seluruh pengguna jasa khususnya jasa transportasi. 

balam rangka menilai tingkat keberhasilan pengawasan dan apresiasi terhadap Unit 

Kerja yang telah menunjukkan kinerja dan pelayanan terbaik, Inspektorat Jenderal 

akan memberikan penghargaan kepada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian 

• Perhubungan yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan balk dengan 

tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+1K ( Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan) 

serta telah memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Kegiatan ini 

juga bertujuan untuk merubah paradigma Inspektorat Jenderal yang selama ini 

terkesan hanya memberikan hukumanl punishment terhadap setiap kesalahan yang 

dilakukan oleh Unit Kerja, namun juga dapat memberikan penghargaan/reward 

kepada Unit Kerja dengan kinerja terbaik. 

Pemberian penghargaan kepada Unit Kerja yang dinilai telah menunjukkan 

kinerja dan pelayanan terbaik diharapkan dapat menjadi pendorong dan katalis 

kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dapat 

meningkatkan kinerja dan dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh 

pengguna jasa khususnya jasa transportasi. 
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Agar pelaksanaan Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik dapat 

dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel, diperlukan pedoman 

Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik. 

22. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud Pedoman Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik ini untuk menjadi 

acuan bagi seluruh Tim Penilai Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik dalam 

melaksanakan Penilaian UPT Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik; 

2. Tujuan Pedoman Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik ini agar penilaian Unit 

Kerja dengan Kinerja Terbaik dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan 

akuntabel. 

23. SASARAN 

Sasaran Pedoman Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik ini adalah 

terlaksananya penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik secara obyektif, sehingga 

penilaian dapat menghasilkan terpilihnya Unit Kerja yang memiliki Kinerja dan 

Pelayanan terbaik. 

24.TINDAK LANJUT KEGIATAN 

,Onit Kerja akan dinilai sesuai dengan tingkat Eselon dari masing-masing Unit Kerja 

(aple to aple). Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik akan memilih Peringkat I, H 

dan III pada masing-masing Ketegori. Penyerahan penghargaan direncanakan 

bertepatan dengan peringatan Had Perhubungan Nasional tanggal 17 September. 

Selanjutnya para pemenang khususnya Unit Kerja pada Eselon II dan III akan 

dilakukan pendampingan pemenuhan elemen-elemen dalam Lembar kerja evaluasi 

(LKE) sesuai PerMenpan RB no 52 tahun 2014 sdan dilakukan Rangking berdasarkan 

nilai tertinggi dari pemenuhan elemen yang ada untuk dijadikan kandidat predikat 

nasional menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun berikutnya di Kementerian 

Perhubungan sebelum dilakukan reviu oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari 

Kemenpan RB, KPK dan Ombudsman. 
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BAB II MEKANISME PENILAIAN 

 

A. TAHAPAN PENILAIAN 

Tahapan penilaian dibagi menjadi kategori sebagi berikut: 

1. Tahap I yang menggunakan data sekunder dari Laporan Hasil Audit (LHA) Unit 

Kerja dua tahun terakhir yang terdiri dari nilai temuan, jumlah temuan, waktu 

penyelesaian temuan dan waktu pengiriman tindak lanjut hasil temuan. 

2. Tahap II yang menggunakan data primer dengan melakukan peninjauan Iangsung 

terhadap elemen-elemen kunci dengan menggunakan sumber melalui Lembar Kerja 

40 

	

	Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang 

disesuaikan meliputi Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Tatalaksana, 

Penataan Sistem Manajemen SDM, Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

3. Tahap III merupakan tahap akhir dengan menggabungkan penilaian Tahap I 

dengan penilaian Tahap II dengan komposisi bobot dari tahap I sebesar 30% dan 

tahap II sebesar 70%. 

B. PERSENTASE PENILAIAN 

• Persentase penilaian tahap I, II dan III memiliki perbedaaan setiap unsur ataupun 

elemennya sebagai berikut: 

1. Tahap I terdiri dari atas unsur-unsur sebagai belikut: 

a. Jumlah temuan strategis dengan bobot 15 % 

b. Nilai Temuan dengan bobot 15 % 

c. Jumlah temuan Non Strategis dengan bobot 10 

d. Tingkat penyelesaian TL dengan bobot 40 % 

e. Pengiriman TL oleh Audite dengan bobot 20 

2. Tahap II dari elemen-elemen sebagai belikut: 

a. Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja dengan bobot 23% 
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b. Penataan Tatalaksana dengan bobot 23% 

c. Penataan Sistem Manajemen SDM dengan bobot 24% 

d. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan bobot 14% 

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot 16% 

3. Tahap III merupakan tahap akhir yang menggabungkan penilaian Tahap I dan 

Tahap II dengan mengambil bobot 30% untuk penilaian Tahap I dan bobot 70% 

untuk penilaian Tahap II. 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 
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) 

) 

BAB III LEMBAR REM PENILAIAN 

DAN EVALUASI 

A. INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP I 

NO. 

a 

ASPEI( PENILAIAN BOBOT 

c 

NILAI 

• . 
N•2 

I 

TEMUAN 

N-1 
I 

1 Jumlah temuan strategis : 

Berdasarkan jumlah temuan : 
• 0 nilai 100 

- 1 s.d 2 nilai 50 
- 2 3 nilai 0 

15% 

(d+f) (uraian) (uraian) 

'NW 	• Aiiiiiiii-A' ' te.istanti.. 'ir • 	„ 

Berdasarkan jumlah kerugian : 

- Tidak ada temuan kerugian negara nilai 100 

- Temuan kerugian negara 5100 juta nilai 50 

• Temuan kerugian negara > 100 juta nilai 0 
15% (d+f) 

(uraian) (uraian) 

.f.A.,  . 	slitc,„4 4V.,-1ANilii.t,i 	PitkiiniCs 

2 Jumlah temuan selain temuan strategis : 
- 0 nilai 100 

- 1 s.d 3 nilai 75 

- 4 s.d 6 nilai 50 

- > 6 nilai 0 (d+f)  10% 

_ 

(uraian) (uraian) 

NII0i Prole**. : NlIal .01116it 1 

3 Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut : 

Nilai berdasarkan prosentase tindak lanjut tuntas 

• 
40% WO 

Tuntas : 

Proses : 

Sisa : 

Tuntas : 

Proses : 

Sisa : 

4 Tanggapan tindak lanjut LHA dikirim auditi dalam 
waktu : 
• < 2 bin setelah penyampaian LHA nilai 100 

- 2 s.d 4 bin setelah penyampaian WA nilai 50 

- > 4 bin setelah penyampaian LHA nilai 25 

- belum ada tanggapan LHA nilai 0 

20% (d+f)  

(uraian) (uraian) 

';.-i—t!;:Z: . ' .1'I,,1_,L_,„,W,.___Ig.' "kg.';''',;j,,;"7;ths'-' :J•:'''g.fr 	. -4-...;i.;  ,._jg,",.....,1_,.....4..1,'',  

TOTAL 100% 0.00 

) 

►  

) 

p. 

p 

) 

) 
S 

I 

I 

I 

) 
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W 	Nair 	 W 	w aupy law 	 ‘111. 	 WWWWWW 	 Ner 	W • 	• 
B. INTRUMEN EVALUASI TAHAP II (dengan asumsi nilai full) 

FORM LEMUR KERIA EVALUASI PENILAIAN UNIT KEFLIA DENGAN KINER3A TERBAIK WON 
KANTOR : 
TAHUN : 

INDIKATOR PENILAIAN 

 

PILIHAN 
JAWABAN NILAI 

JAWABAN 
KETERANGAN 

    

I. PERENCANAAN DAN ARUNTABILITAS IONERJA 
	

16.0 
	

16.00 
1 Perencanaan 	 8.0 

	
8.00 

a. Kelengkapan dokumen Perencanaan 
A/B/C A 2 

a. Memiliki seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyasratkan; 
b. Memiliki sebagian kelengkapan dokumen yang dipersyasratkan ; 
c. Tidak memiliki dokumen perencanaan. 

b. Apakah dalam proses penyusunan anggaran (Pagu Kebutuhan, Pagu 
Indikatif, Pagu Anggaran, Alokasi dan DIPA) telah mengikuti peraturan anggaran 
yang berlaku Y/T Ya 2 

Ya, jika seluruh proses tersebut telah mengikuti peraturan penyusunan 

c. Apakah pimpinan organisasi ikut serta secara aktif dalam proses 
penyusunan perencanaan Y/T Ya 2 Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan 

d. Apakah perencanaan disusun oleh SDM yang memiliki kompetensi di 
bidang perencanaan Y/T Ya 2 

Ya, jika terdapat SDM penyusun perencanaan yang telah memiliki sertifikat 
perencanaan 

2 Akuntabilitas Kineria 8.0 8.00 
a.  Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya 

Penetapan Kinerja Y/T Ya 1.6 
jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan 

.' Kmerja 
b.  Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 

Y/T Ya 1.6 
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 

c.  Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu 
Y/T Ya 1.6 

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu 

d.  Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja 

A/B/C/D A 1.6 

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 
b. Jika sebagian besar pelaporan kinezja telah memberikan informasi tentang 

Sena '  
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang 
kinerja ; 
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja 

e.  Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani 
akuntabilitas kinerja 

A/B/C/D A 1.6 

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang 
menangani akuntabilitas kinerja ; 
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang 
menangani akuntabilitas kinerja ; 
c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang 
menangani akuntabilitas kinerja ; 
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani 
akuntabilitas kinerja 
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II. P21211ATAANVATALLEILBANA (6) 16.0 16.00 
1 propodur apersidesal tstap (SOP) kagtistari otama (1,5) 6.0 12.00 

a. Apolads SOP mengacu pads pet. proses bier.. instansi 

A/B/C/D A 2 

a. Jilts semua SOP unit telah mengacu pet. proses bisnis clan jugs melakukan 
inovasi yang seLsras; 
b. Jilt. semua SOP unit telah mengacu pets proses bisnis; 
c. Jika sebsgiart besar SOP unit telah =engulf pouf proses bisnis; 
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu pets proses bisnis 

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 

A/B/C/ID A 2 

a. Jilta unit telah menerapkari seluruh SOP yang ditetapkan orgardeasi dan 
juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; 
b. Jika unit telah meraerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisaai ; 
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; 
d. Jika unit telah menerspkan sebagian keel! SOP yang ditetapkan organisasi 

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi 

A/B/C/D A 2 

a. Jika seluruh SOP Lacuna telah dievalussi dan telah ditindaklanjuti berupa 
perbeikan SOP atau usulrin perbaikan SOP 
b. Jika sebagian besar SOP utarna telah dievaluasi dan telah ditindaldanjuti 
berupa perbaikan SOP atau usulan perbsikan SOP 
c. Jika sebagian besar SOP utsma telah dievaluasi tetapi belum ditnadalclanjuti; 
d. Jika sebagian kecil SOP utsma Lel...1f dievaluaai 

1 Penerapan 6P1P (3) 6.0 6.00 
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian 

A/B/C/D A 1.5 

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengsn 
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan 
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan 
yang ditetapkan organisasi ; 
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai 
dengan yang ditetapkan orgardsaai ; 
d. Jika unit kerja membangun ffebagian keen lingkungan pengendaliari sesuai 
dengan yang ditetapkan organisasi 

b. Telah dilakukari penilsian risiko atria pelaksanasn kebijakan 

A/B/C/D A 1.5 

a. Jilta unit kerja melakukan perfilaiari risiko ALUM seluruh pelaksarsoan 
kebijakan nesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan jug. membuat inovasi 
terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

unit 	melakukan ponilaian risiko atas seluruh pelaksarfaan b. Jilt. 	kerja 
kebijakan seat.ai dengan yang ditetapkan organisinsi ; 
c. Jilca melakukan perfileian risiko atas sebagian besar pelakaanaan kebijakan 
seen..i dengan yang ditetapkan organiaasi ; 
d. Jika melskukan pertilsian risiko stays sebagian kecil pelalcsorfaan kebijakan 
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang 
telah diideratifikasi 

A/ B / C A 1.5 

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk merniniroalisir 
resiko sesusi dengan yang ditetapkan ergs-Isla..si dan jugs membuat inovasi 
terkait kegiatan pengendalian untuk roeminircialisir resiko yang sesuai dengsn 
karakteristik unit kerja ; 
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir 
resiko sesuai dengan yang ditetapkan organism...la; 
c. Jilta unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk 
meminimalisir resiko 

d.  SP1 telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak 
terkait 

A/B/C A 1.5 

a. SPI telah cliinforroasilcari dan dikomfarsikasikan kepada seluruh pihak terkait 
b. SPT telah dlintormasikmin dan dikomurnicasikan kepada sebagian pihak 
terkait 
c. Belum ada pihak terkait yang mendspatkan intern:mai dan komunikasi 
mengertai SPI 
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3 E-Office (2) 2.0 2.00 
a. Apakah sudah menggunakan sistem teknologi informasi dan 

komunikasi? 

i 	A/B/C A 1 

a. Jika seluruh kegiatan utama menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi; 
b. Jika sebagian kegiatan utama menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi; 
c. Belum memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi 

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi? 

A/B/C A 1 

a. Jika monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dilakukan berlcala; 
b. Jika monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dilakukan tidak secara bericala; 
c. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi 

4 Keterbnkaan Informasi Publik (1,5) 2.0 2.00 
a.  Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan 

Y/T Ya 1 

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan 

b.  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 
informasi publik Y/T Ya Y/T  1 

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
informasi publik 

III. PENATAAN SISTEIRMANAJEMEN 81351 (15) 17.0 17.00 
1 Pereneanium kebutuhan pegawai sesnai dengan kebntnhan organisasi (2) 4.0 4.00 

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu 
kepada pets jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing 
jabatan? Y/T Ya 2 

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta 
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan 

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen mumi mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? 

A/B/C/D A 1 

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen mumi mengacu 
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen mumi mengacu 
kepada kebutuhan pegawai yang tclah disusun per jabatan; 
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu 
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. 

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap 
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan 
dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit 
kerja? 

Y/T Ya 1  

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan 
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi 
telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja 

2 Pola Mutssi Internal (2) 3.0 3.00 
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah 

dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? Y/T Ya 1  
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dan 
pengembangan karier pegawai 
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b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah 
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang 
telah diteta p kan? 

. - 
-,, 

_ 
-- i 

A/B/C/D A 1 

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah mmemperhatikanmemperhatikankompetensi 
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga 
unit kerja memberikan pertirnbangan terkait hal ini; 
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi 
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; 
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan 
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan 
organisasi; 
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah 
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah 
ditetapkan organisasi 

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?  Y/T Ya 1 

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi 
yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 

3 Pengembangan pegawai berbaais kompetensi (3) 5.0 5.00 

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk 
pengembangan kompetensi ? 

Y/T Ya 1 

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan 
kompetensi 

b. Dalam menyu sun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah 
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? 

A/B/C/D A 1 

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan 
hasil pengelolaan kinerja pegawai; 
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai 
mempertimbangkan basil pengelolaan kinerja pegawai; 
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai 
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang 
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai 

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan 

A/B/C/D A 0.75 

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%; 
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%50%; 
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang 
ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50°/0-75%; 
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%400% 

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk 
mengikuti diktat maupun pengembangan kompetensi lainnya. 

A/B/C/D A 0.75 

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak 
untuk mengikuti diktat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 
kesempatan/hak untuk mengikuti diktat maupun pengembangan kompetensi 
lainnya; 
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak 
untuk mengikuti diktat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk 
mengikuti diktat maupun pengembangan kompetensi lainnya 
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e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja 
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat 
melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau 
melalui coaching, atau mentoring, d11) ? 

--- 
-.-i 

A /B/C/D A 0.75 

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh 
pegawai; 
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 
sebagian besar pegawai; 
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 
sebagian kecil pegawai; 
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 
pegawai 

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? 

A/B/C/D A 0.75 

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap basil pengembangan 
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; 
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap basil pengembangan 
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; 
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap basil pengembangan 
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; 
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan 
kinerja dilakukan tahunan 

4 Penetapan ldnerja individu (4) 3.0 3.00 
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

organisasi 

A/B/C/D A 0.75 

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja 
organisasi ; 
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja 
organisasi ; 
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja 
organisasi ; 
d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator 
kinerja individu level diatasnya 

A/B/C/D A 0.75 

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan 
indikator kinerja individu level diatasnya ; 
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian 
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; 
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian 
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; 
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan 
indikator kinerja individu level diatasnya 

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik 

A/B/C/D/E A 0.75 

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan 
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan 
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran 
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan 
E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan 

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian 
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). 

A/B/C/D A 0.75 

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward 
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward 
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward 
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward 
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5. Penegakan aturan dialplinikode etik/kode perilaku pegawat (3) 2.0 2.00 
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasikan
'' 

... 

- 
_ 

A/B/C/D 

`. terkait 

A 2 

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode 
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi 

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan 
karakteristik unit kerja. 
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode 
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; 
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan 
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; 
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan 
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi 

IV. PENCEQAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISNIE (KKR) 10.0 10.00 
1 Sogialiaaai Pencegahan KKN 3.0 3.00 

a. Telah dilakukan sosialisasi tentang pencegahan korupsi secara berkala 
A/B/C A 1.5 

a. Sosialisasi telah dilakukan secara berkala 
b. Sosialisasi dilakukan tidal( secara berkala 
c. Belum dilakukan sosialisasi 

b. Terdapat media-media pencegahan korupsi 
Y/T Ye 1.5 

Ya, jika terdapat media pencegahan KKN 

2 State= dan klanajemen pencegahan KILN 4.0 4.00 
a.  Terdapat sistem dan manajemen pelaporan gratifikasi 

Y/T Ya 1.5 
Ya, jika terdapat sistem dan manajemen pelaporan gratifikasi 

b.  Terdapat sistem dan manajemen pelaporan Whistleblowing 
Y/T Ye 1.5 Ya, jika terdapat sistem dan manajemen pelaporan Whistleblowing 

c.  Terdapat sistem dan manajemen benturan kepentingan 
Y/T Ya 1 

Ya, jika terdapat sistem dan manajemen benturan kepentingan 

3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 

A/B/C/D A 1 

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan 
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat 
inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit 
kerja; 
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan 
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan 
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan 
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 

A/B/C/D A 1 

a. Jika seluruh basil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh 
unit kerja; 
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat 
ditindaklanjuti oleh unit kerja; 
c. Jika sebagian kecil Basil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti 
oleh unit kerja; 
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti 
oleh unit 

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi alas penanganan pengaduan 
masyarakat 

A/B/C/D A 1 

a..Jilca monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 
dilalcuican bulanan; 
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 
dilakukan triwulan; 
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 
dilakukan semesteran; 
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 
dilakukan tahunan 
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V. PENINGICATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 11.0 11.00 
'-- 1 Standar Pelayanan (3) 4.0 4.00 

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan ..., . ,-, 

A/B/C A 1 

a. Jika unit kerja memilild kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan 
organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai 
dengan karakteristik unit kerja ; 
b. Jika unit kerja memilild kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan 
organisasi; 
c. Jika unit kerja belum memilild kebijakan standar pelayanan 

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan 

A/B/C/D A 1 

a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan 
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat 
standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan 
yang ditetapkan organisasi ; 
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai 
dengan yang ditetapkan organisasi ; 
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan 
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan 

A/B/C/D A 1 

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan 
organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan 
karakteristik unit kerja; 
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan 
organisasi; 
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi ; 
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi 

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

A/B/C A 1  

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan 
SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif 
melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; 
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan 
SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar 
pelayanan dan SOP 

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 4.0 4.00 
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima 

A/B/C/D A 0.8 

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya 
pelayanan prima 
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya 
penerapan budaya pelayanan prima 
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan 
budaya pelayanan prima 
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan 
budaya pelayanan prima 

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 

A/B/C A 0.8 

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan 
pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) 
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan 
pengumuman, selebaran, dab) 
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media 
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c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward bagi pelaksana 
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila 
layanan tidak sesuai standar 

_ 
k 

A/B/C A 0.8 

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta 
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 
standar dan sudah diimplementasikan 
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta 
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 
standar ada namun belum diimplementasikan 
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta 
pemberian kompensasi kepada penerirna layanan bila layanan tidak sesuai 
standar 

d.  Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi 

A/B/C/D A 0.8 

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu 

e.  Terdapat inovasi pelayanan 

A/B/C/D A 0.8 

a. Jika unit kerja telah memililci inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda 
dengan unit kerja lain; 
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama 
dengan unit kerja lain; 
c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain 

d. Jika unit kerja belum memililci inovasi pelayanan 
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 3.0 3.00 

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

A/B/C A 1 

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala 
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala 
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka 

A/B/C A 1 

a. Hash survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media 
(misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, 
radio dsb) 
b. Hash survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media 
(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) 
c. Hash survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media 

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 

TOTAL 70.0 

A/B/C/D A 1 

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat 
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan 
masyarakat 
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan 
masyarakat 
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 

70.0 
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• 

C. INTRUMEN EVALUASI TAHAP III 

Tahap ini dilakukan dengan menggabungkan penilaian Tahap I dan Tahap II dengan 

mengambil bobot 30% untuk penilaian Tahap I dan bobot 70% untuk penilaian Tahap II 

dengan simulasi sebagai berikut: 

No Tahap I 
Nilai 

Tahap II 
Nilal 

Tahap Ill 
100% 30% 100% 30% 

cf b c d e f g (d+g) 

1 

Jumlah temuan strategis 

dengan bobot 15% 4.5% 

Perencanaan dan Akuntabilitas 

Kinerja 23% 16.10% 20.60% 

2 Nilai Temuan dengan bobot 15% 4.5% Penataan Tatalaksana 23% 16.10% 20.60% 

3 

Jumlah temuan Non Strategis 

dengan bobot 10% 3.0% 

Penataan Sistem Manajemen 

SDM 24% 16.80% 19.80% 

4 

Tingkat penyelesaian TL 

dengan bobot 40% 12.0% 

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme 14% 9.80% 21.80% 

5 

Pengiriman TL oleh Audite 

dengan bobot 20% 6.0% 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik 16% 11.20% 17.20% 

Total 30% Total 70% 100.00% 

0 
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BAB IV PENUTUP 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik 

diharapkan dapat menjadi panduan dalam melakukan penilaian, sehingga kegiatan dapat 

berjalan lancar dan dapat dihasilkan penilaian yang obyektif dan akuntabel. 

Jakarta, .23 Januari 2017 

INSPEKTUR JENDERAL 

Dr. CRIS KUNTADI, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, CIPSAS 
Pejabat Utama Madya (IV/d) 
NIP. 196906241990031004 
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• 	LOpiran 
SOP Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik 

' 	I 
.--- 

, 

Irjen Sesitjen . 	- 	. : Tim 

• , 

14$   ,„ 	. 
• 

... 

1.  Mengusulkan 	pembentukan 
SK Irjen tentang Tim Penilaian 
Unit 	Kerja 	dengan 	kinerja 
terbaik untuk tahun berjalan 

Triwulan 
I 

Nota 	Dinas 
KabagRen ke 
Sesitjen 

2.  Mengecek 	dan 	Meneruskan 
usulan pembentukan SK Irjen 
tentang Tim 	Penilaian 	Unit 
Kerja dengan kinerja terbaik 
untuk tahun berjalan 

v 
v 	Disposisi 

Sesitjen 
v ND 

Sesitjen 
ke Irjen 

 
3.  Mengecek, 	Menyetujui 	dan 

Menandatangani 	SK 	Tim 
Penilaian Unit Kerja dengan 
kinerja terbaik untuk tahun 
berjalan 	 kemudian 
memberikan disposisi kepada 
Sesitjen 	untuk 	memulai 
pelaksanaan 

v v 	Disposisi 
Irjen 

v 	SK Irjen  

4.  Disposisi 	SK 	ke 	KabagRen 
untuk memulai pelaksanaan 
dan 	Disposisi 	ke 	Kabag 
ATLLHA 	untuk 	melakukan 
penilaian Tahap I 

V 

Disposisi 
Sesitjen 	dan 
SK yang telah 
ditandatangani 

V 	Disposisi 
Irjen 

V 	SK Irjen 

5.  Mendistribusikan 	SK 	dan 
membuat Nota Dinas kepada 
Kabag 	ATLLHA 	untuk 
melakukan penilian Tahap I 

Dinas  

Disposisi 
Sesitjen, 	Nota 

KabagRen dan 
SK yang telah 
ditandatangani 

Nota 	Dinas 
KabagRen 

V 

I. 1  
-----.-- 



No 

Fe;104014* Muth Baku 

ici$t Wen Sesitien Uraian Jenis Kegiatau Keleng- KaRebnag ...4414:-Irahl*TrztA  to..,.;;;isillin' 	• 
-""s"".""-  

', U insPektur, In, IV 
kapan 

Waktu Output 

6.  Melakukan penilaian Tahap I 
berdasarkan LHA dan TLLHA 
dan menyampaikan hasilnya 
kepada KabagRen 

Nota 	Dinas 
dan 	Lembar 
Kerja Evaluasi 

15 hari Nota 	Dinas 
dan Lembar 
Kerja 
Evaluasi 

 

7.  Berdasarkan 	hasil 	penilaian 
Tahap I membuat Nota Dinas 
kepada Iden melalui Sesitjen 

menyampaikan daftar 
auditi kemudian di rapatkan 
dengan Para Inspektur untuk 
menentukan 	ambang 	batas 
minimal 	kelulusan 	Penilaian 
Tahap I 

Nota Dinas dan 
Daftar 
Nominasi 

2 jam / 	Daftar 
Panjang 
Nominasi 

v 	Nota 
Dinas 

✓untuk 

8.  Memberikan disposisi kepada 
para 	Inspektur 	untuk 
memberikan masukan 

Disposisi 1 jam Disposisi 

4 

9.  Menerima 	disposisi 	dan 
memberikan masukan terkait 
UPT yang menjadi nominasi 

Nota Dinas 1 jam Nota Dinas 

2 
---.....--• 



No Uraian Denis Kegiatan 

Relititsitna Mutu Baku 

Ket 
Irjen Ren 

TOR 
Penilaian  

Inspektur 
,,, 

It 14 Int IV , 
Keleng- 
kapan 

Waktu Output 
.V 

2 
---...--- 

10.  Berdasarkan 	masukan 
tersebut, 	memerintahkan 
Sesitjen 	untuk 	menugaskan 
Tim Penilai agar melaksanakan 
penilaian Tahap H 

Disposisi 1 jam Disposisi 

1 

11.  Memnugaskan 	Tim 	Penilai 
untuk melaksanakan Penilaian 
Tahap II 

Disposisi dan 
Surat 'Fugas 

1 jam Disposisi dan 
Surat Tugas 

12.  Melaksanakan Penilaian Tahap 
II On The Spot dan melaporkan 
hasilnya 	kepada 	Sesitjen 
kemudian dibuat Rapat Pleno 
sebagai 	Penilaian 	Tahap 	III 
yang 	hasilnya 	disampaikan 
kepada Sesitjen 

Surat 	Tugas 
dan LKE 

3 bulan Laporan 
Hasil 
Penilaian 
beserta LKE 

* 

13.  Hasil 	Penilaian 	kemudian 
dibuatkan 	laporan, 	serta 
menyampaikan 	Nota 	Dinas 
kepada Irjen tentang draft SK 
Menteri 	beserta 	Piagam 
Penghargaan 

Laporan Hasil 
Penilaian 
beserta LKE 

3 hari Nota 	Dinas 
dan Konsep 
SK Menhub 
Serta 
Piagam 

1 

_I_ 
3 

--........--- 



in Jenis Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

e Sesitjen Kabal( 
Ren 	-----*.ATLLtIA 

1000g Tim 
Penilaian 

In*Peitill. l 
1 it in iv ' 	' 	' clan;V 

Keleng-
kapan. QiitIn4 

10. Meneliti dan mengecek laporan 
lalu 	menyampaikan 	usulan 
tersebut 	kepada 	Menteri 
Perhubungan 	 untuk 
mendapatkan persetujuan. 

Setelah 	SK 	dan 	Piagam 
ditandatangani 	Menhub, 
selanjutnya 	melakukan 
Penyerahan 	Anugerah 	Unit 
Kerja dengan Kinerja Terbaik  
pada 	saat 	peringatan 	Hari 
Perhubungan Nasional. 

Menhub  

v 	Piagam 
v 	SK 
Menhub 

3 hari v 	Piagam 
v 	SK 
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