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a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas
perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan
telah diformalkan serta telah selaras dengan Road
Map
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas
perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan
telah diformalkan, namun belum selaras dengan
Road Map
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas
perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab

a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan
sosiaiisasi dan internalisasi Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi
b. Sebagian besar anggota organisasi telah
mendapatkan sosiaiisasi dan internalisasi Rencana
Kerja Reformasi Birokrasi
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah
mendapatkan sosiaiisasi dan internalisasi Rencana
Kerja Reformasi Birokrasi
d. Belum ada anggota organisasi yang
mendapatkan sosiaiisasi dan internalisasi Rencana
Kerja Reformasi Birokrasi

Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun
dan diformalkan

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di
evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring
dan di evaluasi, dan hasii evaluasi telah
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring
dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah
ditindaklanjuti
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di
evaluasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim
Reformasi Birokrasi/Penanggungjawab Reformasi
Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh
Tim Reformasi Birokrasi/Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan

c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim
Reformasi Birokrasi/Penanggungjawab Reformasi
Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim
Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi
Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja

a. Tetah mem bentuk Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi
unit kerja sesuai kebutuhan organisasi
b. Telah membentuk Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi
unit kerja namun tanpa (cetetapan formal
c Belum membentuk Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi
unit kerja
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Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras
dengan Road Map

Telah terdapat sosialisasi/internallsasi Road
Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja
kepada anggota organisasi

Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun
dan dtformaikan

c.

b.

a.

Road Map Reformasi Birokrasi

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggungjawab
Reformasi Birokras unit kerja telah melakukan
monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil
evaluasi telah ditindaklanjuti

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan
tugas sesuai rencana kerja

Tim Reformasi Blrokrasl/Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk

c.

b.

Tim Reformasi Birokrasi
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a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak
sinkron/bersifat menghambat telah selesai
dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan
yang tidak harmonis
b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tetah
dilakukan, namun belum selesai
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebljakann
yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat

a. Telah dilakukan identifikasi, anatisis, dan
pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak
harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. Teiah dilakukan identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak
harmonb/sinkron/berstfat menghambat
c Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap kebijakan yang tidak
harmonis/sinkron/bersifat menghambat

a. Telah terdapat Agent of Change dan role model
yang dibentuk secara formal dan telah memberikan
kontribusi perubahan terhadap unit kerja
b. Teiah terdapat Agent of Change dan role model
yang dibentuk secara formal namun belum
memberikan kontribusi perubahan terhadap unit
kerja
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of
Change dan role model namun secara formal
belum dilakukan
d. Betum ada upaya untuk membentuk Agent r^
Change dan role model

a. Pimpinan unit kerja tertibat secara aktif dan
berkelanjutan daiam seluruh pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
b. Pimpinan unit kerja teriibat secara aktif dan
berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan
berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
d. Pimpinan unit kerja belum teriibat secara aktif
dan berkeianjutan dalam peiaksanaan Reformasi
Birokrasi

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di
evaluasi, dan hasil evatuasi telah ditindaklanjuti
b. Sebagian besar rencana kerja teiah dimonitoring
dan di evaluasi, dan hasil evaluasi teiah
ditindaklanjuti
c Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring
dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah
ditindaklanjuti
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di
evaluasi

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL)
yang teiah dikomunikasikan dan dilaksanakan
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL)
namun betum dikomunikasikan dan diiaksanakan
c Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut
(RATL)

a. Mayorttas koordinator assessor mencapai
konsensus dan seluruh kriteria dibahas
b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai

konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas
c Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB
dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas

a. Terdapat penunjukan ketkutsertaan pejabat
struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan
yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap
awal hingga akhir proses PMPRB
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat
struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB,
tetapi partisipasinya tidak meliputi seturuh proses
PMPRB
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis
kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor
dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis
kedua seb^ai asesor PMPRB

1,00
1,00

0,40

Teiah dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tkiak sinkron/bersifat menghambat

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan
terhadap kebijakan yang tidak
Harmonis/srnkron/bersifat mengahmbat yang akan
direvisi/dihapus

b.

a.
Harmonisasi
REGUIAS1 KEBJJAKAN

Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja
dalam melakukan perubahan melalui pembentukan
age/it of change ataupun role model

Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara
aktff dan berkelanjutan daiam pelaksanaan
reformasi birokrasi

b.

a.

Penibttnn potepiMr dan budaya Mnerja

Penanggungjawab RB internal unit kerja telah
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rencana kerja

Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah
dikomunikasikan dan dilaksanakan

Para asesor mencapai konsensus atas pengislan
kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB

Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

d.

c.

b.

a.
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a. Telah dflakukan evaluasi yang menganaiisis
kemampuan seluruh struktur organisasi untuk
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemampuan sebagian struktur organisasi untuk
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemampuan struktur organisasi untuk adaptif
terhadap perubahan lingkungan strategis

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan turn pang tindih seluruh fungsi
b. Telah diiakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan turn pang tindih sebagian fungsi
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan tumpang tindih fungsi

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh
struktur organisasi dengan mandat
b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian
sebagian struktur organisasi dengan mandat
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian
struktur organisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan
kinerja yang akan dihasilkan
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan
kinerja yang akan dihasilkan
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang
akan dihasilkan

a. Telah disusun struktur organisasi yang
mempunyai rentang kendali yang luas dengan
jumlah struktur yang langsung dibawahnya
b, Telah disusun struktur organisasi yang
mempunyai rentang kendali yang sedang dengan
jumlah struktur yang langsung dibawahnya
c. Telah disusun struktur organisasi yang
mempunyai rentang kendali yang sempit dengan
jumlah struktur yang langsung dibawahnya

a. Teiah dilakukan evaluasi kesesuaian seturuh
tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
b. Teiah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian
tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan
fungsi dengan sasaran kinerja

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan seturuh pejabat melapor kepada

lebih dari seorang atasan
b. Telah dilakukan evaiuasi yang menganaiisis
kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada
lebih dari seorang atasan
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada

lebih dari seorang atasan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
seluruh kemungkinan dupiikasi fungsi
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
sebagian kemungkinan dupiikasi fungsi
c Belum dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan dupiikasi fungsi

a, Telah dilakukan evaiuasi yang mengukur seluruh
enjang organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur
sebagian jenjang organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang
organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan
seluruh fungsi dan ukuran organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi untuk menitai ketepatan
sebagian fungsi dan ukuran organisasi
c. Belum dilakukan evaiuasi untuk menilai
ketepatan fungsi dan ukuran organisasi

1,00

1,00

TindaklafljutEvstuasf

Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemampuan struktur organisasi untuk adaptif
terhadap perubahan tingkungan strategis

Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan turn pang tindih fungsi dengan unit
kerja lain

Telah dflakukan evaluasi atas kesesuaian struktur
organisasi dengan mandat/kewenangan

Telah dilakukan evafuasi yang menganaiisis
kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan
kinerja yang akan dihasilkan

Telah diiakukan evaluasi yang menganaiisis rentang
kendali terhadap struktur yang langsung berada di
bawahnya

Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi
dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya

Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada
lebih dari seorang atasan

Telah dilakukan evaluasi yang menganaiisis
kemungkinan dupiikasi fungsi

Telah diiakukan evaiuasi yang mengukur jenjang
organisasi

Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk
menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi

j.

i.

h.

I-

f.

e.

d.

c.

b.

Evaluasi Kelembagaan

a.

1.
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a. Seluruh Prosedur operasional tetep (SOP) telah
diterapkan
a. Sebagian besar Prosedur operasional tetep
(SOP) teiah diterapkan
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetep (SOP)
telah diterapkan
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum
diterapkan

a. Telah dilakukan penjabaran seluruh pete llntas
fungsi (pete level n) ke dalam SOP
t>. Telah dilakukan penjabaran sebagian pete fintas
fungsi (pete level n) ke dalam SOP
c. Belum dilakukan penjabaran pete lines fungsi
(pete level n) ke dalam SOP

a. Seluruh pete proses bisnis telah dijabarkan
dalam SOP
b. Sebagian besar peta proses bisnis telah
dijabarkan dalam SOP
c. Sebagian kecil pete proses bisnis telah dijabarkan
dalam SOP
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan
dalam SOP

a. Setiap jenjang organisasi telah memifiki pete
proses bisnis yang selaras dengan kinerja
b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki
pete proses bisnis yang selaras dengan kinerja
c. Sebagian kecii jenjang organisasi telah memiliki
pete proses bisnis yang selaras dengan kinerja
d. Pete proses bisnis belum selaras dengan kinerja

a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan
dokumen rencana strategis dan rencana kerja
organisasi
b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan
sebagian dokumen rencana strategis dan rencana
kerja organisasi
c. Pete proses bisnis belum sesuai dengan
dokumen rencana strategis dan rencana kerja
organisasi

a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan
tugas dan fungsi
b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan
tugas dan fungsi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas
dan fungsi

a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai
dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai
dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
c Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi
b. Sebagian besar hasi! evaluasi telah
ditindaklanjuti dengan mengajukan
penyederhanaan birokrasi
c Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi
d. Hasil evaluasi belum dttindakianjuti

a. Seluruh hasli evaluasi telah ditindaklanjuti
dengan mengajukan perubahan organisasi
b. Sebagian besar hasil evaluasi tetah
ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi teiah ditindaklanjuti
dengan mengajukan perubahan organisasi
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti

0,50
1,00

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
^op ^V> ^ov^i d^pc^^- eUfc*/P^
^ •^p^/^\ockl pack^ ub

Tetah diiakukan penjabaran peta fintas fungsi (peta
level n) ke dalam SOP                     •09 ^e^o^^ d\^^<̂  ^^

^^xr^vci^o Vab- ^oi^n^.

Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam
prosedur operasional tetap (SOP)

Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja
Organisasi secara berjenjang

Teiah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan
dokumen rencana strategis dan rencana kerja
organisasi

Telah tersedla peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi

Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis

g-

f.

e.

d.

c.

b.

a.
Proses bisnls dan prosedur operasional tetap (SOP)1.

PENATAAN TATALAKSANA

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
penyederhanaan birokrasi

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan perubahan organisasi

b.

a.

4
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a. Telah diiakukan pengembangan berbasis
kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan
rencana dan kebutuhan pengembangan
kompetensi
b. Teiah dilakukan pengembangan berbasis
kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan
kompetensi
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis
kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan
knmnetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi kepada seluruh pegawai
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi kepada sebagian besar pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi kepada sebagian kecil pegawai
d. Beium dilakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi pegawai

a. Analisis jabaten dan analisis beban kerja telah
sesuai kinerja yang dihasilkan
b. Analisis jabaten dan analisis beban kerja telah
dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum
sesuai kinerja yang dihasilkan
c. Analisis jabaten dan analisis beban kerja hanya
dilakukan kepada sebagian jabatan
d. Analisis jabaten dan analisis beban kerja belum
dilakukan

a, Analisis seluruh jabaten dan beban kerja telah
dilakukan
b. Analisis sebagian jabaten dan beban kerja telah
dilakukan
c Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum
dilakukan

a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan
sesuai kebutuhan unit kerja
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah diiakukan
namun belum sesuai kebutuhan unit kerja
c Perhitungan kebutuhan pegawai belum
dilakukan

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan Informasi publik diiakukan secara
berkala
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik dilakukan tidak
berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tenteng
keterbukaan informasi pubiik

a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta
proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas
hubungan kerja antar unit organisasi untuk
menghasiikan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian pete
proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas
hubungan kerja antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi terhadap pete proses
bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan
kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan
efektivrtes peta proses bisnis dan SOP secara
berkafa dan seiuruh hasiinya telah ditindakianjuti
b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan
efektivites pete proses bisnis dan SOP secara
jerkala namun belum seluruh hasiinya
ditindaklanjuti
c Terdapat evaluasi namun belum menganaiisis
efisiensi dan efektivitas pete proses bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan
efektifites pete proses bisnis dan prosedur
operasional

0,20

0,20
1,40

0,50

Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan
pengembangan kompetensi

Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi

b.

a.

Pengembangan Pegawai Bet basis Kompetensl

Analisis jabaten dan analisis beban kerja teiah sesuai
kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja
utama

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah
diiakukan

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan
sesuai kebutuhan unit kerja

c.

b.

a.
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan

NATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik

Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan
informasi publik

b.

a.

Keterbukaan Informasi Publik

Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis
yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar
unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi

Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntuten efisiensi, dan efektivitas birokrasi

i.

h.

u.

i
p

a.
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Blm Diisi

#DiV/Of

Blm Diisi

BfmDfisi

*DIV/0l

Blm Diisi

Bim Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

#DIV/0!

A/B/C/D

A/Bj©

(^B/C/D

A/B/Q@

A/B^D/E

A/B0D/E

G^^/C/D

QfB/C/D

^B/C/D

a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKI pada
seluruh jabaten sesuai kebutuhan unit kerja
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada
seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala
3. Adanya monev atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik/kode periiaku

a. Seluruh aturan disipiin/kode etik/kode perilaku
instansi telah diimple men tasikan
b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku instensi telah diimplementasikan
c. Sebagian kecil aturan disipiin/kode etik/kode
perilaku instensi telah diimplementasikan
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instensi
lelum diimplementasikan

a. Seluruh hasil penliaian kinerja Individu telah
dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian reward and punishment

Iainnya
b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu
telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian reward and punishment

Iainnya
c. Sebagian kedl penilaian kinerja individu tetah
dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian reward and punishment
Iainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan
dasar untuk pemberian reword and punishment
Iainnya

a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja
individu secara bulanan
b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja
individu secara triwulanan
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja

individu secara semesteran
d. Telah diiakukan monev atas pencapaian kinerja
individu secara tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja
individu

a. Pengukuran kinerja individu diiakukan secara
bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
triwutanan
c. Pengukuran kinerja Individu diiakukan secara
semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan
indikator kinerja individu level diatesnya
b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai
dengan indikator kinerja individu level diatesnya
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai
dengan indikator kinerja individu level diatesnya
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai
dengan indikator kinerja individu level diatesnya

a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan
kinerja organisasi
b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait
dengan kinerja organisasi
c. Sebagian kecil penilaian kineija individu terkait
dengan kinerja organisasi
d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan
kinerja organisasi

a. Penerapan penetapan kinerja individu telah
diiakukan terhadap seluruh pegawai
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah
dilakukan terhadap sebagian besar pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah
dilakufcan terhadap sebagian kecil pegawai
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja
individu

0,20

0,20

0,40

Unit kerja telah mengimpiementasikan Standar
Kompetensi Jabatan (SKI)

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instensi
telah ditetapkan
(Sop tfvsip^n (e^oii^^t'J
t^da SOP 1V> 90L^ o^^j
j^WljO. Qo^c\i   ciHaj^P

A\\xfi!o OVvJ  fJDrOirifO
V<ab.  W^^t^tin^.

b.

Penegakan Aturan Distplln/Kode Etik/Kode Perilaku
Pegawai

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadlkan dasar
untuk pengembangan karir individu/pemberian
reward and punishment iainnya

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas
pencapaian kinerja individu.

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
pertodik

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatesnya

Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi

Penerapan Penetapan kinerja individu

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Penetapan Kinerja Indtvidu

V.

tv

Ui



#DIV/0!

Bim Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

KDIV/QI
ffDfV/0!

Bim Diisi

#DIV/0!

Blm Diisi

A^C/D

©B/C/D

Mg^C/D

^B/C/D

Aj^C/D

Q/B/C/D

(^^idak

A/B/C/D/E

a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasit
pemantauan rencana aksi secara berkala
b. Pimpinan unit kerja memanteu pencapaian
rencana aksi secara berkala, namun tidak
menindaklanjuti hasil pemanteuan rencana aksi
secara berkala
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana
aksi pencapaian kinerja secara berkala
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi
pencapaian kinerja

a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang
harus dicapai setiap tahun
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung
dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi
dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun
tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap
tahun
c. Peran pimpinan unit kerja hanya
menandatengani dokumen perencanaan kinerja
tahunan
d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak
ada

a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta .
strategt pencapaiannya dalam jangka menengah
b. Pimpinan unit kerja teriibat secara langsung
dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi
dokumen perencanaan jangka menengah, namun
tidak memahami kinerja serta strategi
pencapaiannya dalam jangka menengah
c. Reran pimpinan unit kerja hanya
menandatangani dokumen perencanaan jangka
menengah
d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak
ada

a. Pimpinan unit kerja memanteu seluruh
pencapaian kinerja secara berkala
b. Pimpinan unit kerja memanteu sebagian besar
pencapaian kinerja secara berkafa
c. Pimpinan unit kerja memanteu sebagian ketil
pencapaian kinerja secara berkala
d. Pimpinan unit kerja belum memanteu
pencapaian kinerja secara berkala

a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung
pada seluruh penyusunan Penetepan Kinerja
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung
pada sebagian besar penyusunan Penetapan
Kinerja
c Pimpinan unit kerja teriibat secara langsung pada
sebagian kecil penyusunan Penetepan Kinerja
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara
langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung
pada seturuh penyusunan Renstra
t>. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung
pada sebagian besar penyusunan Renstra
c. Pimpinan unit kerja teriibat secara langsung pada
sebagian kecil penyusunan Renstra
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara

iangsung pada saat penyusunan Renstra

Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem
informasi kepegawaian

a. Evaluasi jabaten telah dilaksanakan pada seluruh
abatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan
dampak pengembangan SDM
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh
abatan berdasarkan SKJ namun befum

memberikan dampak pengembangan SDM
c. Evaluasi jabaten hanya dilaksanakan pada
sebagian jabaten berdasarkan SKJ
d. Evaluasi Jabaten dilaksanakan beium
berdasarkan SKJ
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan

1,50

1,00
2,50

0,20

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pimpinan unit kerja memanteu pencapaian kinerja
secara berkala

Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang
dlperjanjlkan di setiap tahun

Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang
harus dicapai dalam jangka menengah

Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja
secara berkala

Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada
saat penyusunan Penetepan Kinerja

Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada
saat penyusunan Renstra

f.

e.

d?

c.

bJ

a.
Keterlibaten pimpinan
NGUATAN AKU^TABIUTAS

Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh
pegawai

Sistem informasi Kepegawaian

Unit kerja telah melaksanakan evatuasi jabaten
berdasarkan SKJ

b.

II.

i.
PE

Vi
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#DIV/Of

Blm Diisi

Blm Diisi

BImDilsl

Blm Diisi

Blm Diisi

Bfm Diisi

#DIV/OI

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Bfm Diisi

#DIV/0!
#OiV/0!

Blm Diisi

B^n Diisi

(S^^/C/D

t^B/C

^fB/C/D

©"B/C/D

^^^/C/D

®B/C

Ya/Tidak

Ya/ridak

Ya/TMak

A/B/C

A(>C/O/E

®B/C/D

a. Monitoring dan evaluasi telah diiakukan secara
berkala serta memberikan perbaikan dalam
penerapan SPI
b. Monitoring dan evaluasi telah diiakukan secara
berkala namun belum memberikan perbaikan
dalam penerapan SPI
c. Monitoring dan evaluasi diiakukan belum secara
berkala
d. Betum dilakukan monitoring dan evaluasi atas
penerapan SPI

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan
evaiuasi secara berkala
b. Sistem pengendalian Intern dimonitoring dan
evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap
sistem pengendalian intern

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunifcasifcan
kepada sebagian besar pihak terkait
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada sebagian kecii pihak terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan
Informasi dan komunikasi mengenai SPI

a. Seluruh risiko yang teiah diidentifikasi teiah
diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi
telah diminimalisir melaiui kegiatan pengendalian
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi
telah diminimalisir melalui kegiaten pengendalian
d. Risiko belum dikendaltkan

a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko-
b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko
d. Unit kerja belum meiaksanakan penilaian risiko

a. Unit kerja tefah mengidentifikasi seluruh
lingkungan pengendalian
b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian
lingkungan pengendalian              . •
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan
pengendalian

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan
penanganan gratifikasi

Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang
praktek gratifikasi

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c Belum dilakukan public campaign

a. Pemutekhiran date kinerja dilakukan secara
bulanan
b. Pemutekhiran date kinerja dilakukan secara
triwulanan
c Pemutekhiran date kinerja dilakukan secara
semesteran
d. Pemutekhiran date kinerja dilakukan secara
tahunan
e. Pemutekhiran date kinerja belum dilakukan

a. Terdapat upaya peningkaten kapasites seturuh
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian
besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
c. Terdapat upaya peningkaten kapasites sebagian
kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
d. Belum ada upaya peningkaten kapasites SDM
yang menangani akuntebilites kinerja

0,50

0,30

0,30
2,20

Pengaduan Masyarakat

Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan
SPi

Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern

Sistem Pengendalian Internal (SP!) telah
diinformaslkan dan dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja

Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian

f.

e.

d.

b.

a.

Penerapan 5PIP

Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah

Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan
gratifikasi

Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

Telah dilakukan public campaign

T
c.

b.

a.
Gratifikasi
NGUATAN PENGAWASAN

Pemutekhiran data kinerja dilakukan secara berkala

Terdapat upaya peningkatan kapasttas SDM yang
menangani akuntebilites kinerja

b.

a.

Hi

li.

i.
PE7



#DIV/0l
ttDIV/0!

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

#D!V/0!

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

#DIV/OI

Blm Diisi

#DIV/0!

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

A/B/C

A/B/C

Ya/Tidak

A/B/C/D

A/B/C

Ya/Tidak

A/B/C/D

A/B/C^>

YaAidak

S>B/C

(^B/C/D

a. Pembangunan zona integritas telah dimonltor
dan evaluasi secara berkala
b. Pembangunan zona integritas telah dhnonitor
dan evaluasi tidak secara berkala
c. Pembangunan zona tntegritas belum dl monitor
dan evaluasi

a. Pembangunan zona integritas diiakukan secara
tntensif
b. Pembangunan zona Integritas dilakikan tidak
secara intensif
c. Belum ada pembangunan zona Integritas

Ya, apabila terdapat Dokumen penandatenganan
pakte integritas

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan teiah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan teiah ditindaklanjuti
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan
Benturan Kepentingan

a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring
dan evaluasi secara berkala
b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring
dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penang^nan Benturan Kepentingan belum di
monitoring dan evaluasi

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan
telah dlimptementesikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan teiah
disosialiasikan ke seluruh pegawai
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialiasikan ke sebagian besar pegawai
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialiasikan ke sebagian kecil pegawai
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan

a. Whistle blowing system disosialisasikan ke
seluruh pegawai
b. Whistle blowing system disosialisasikan ke
sebagian besar pegawai
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke
sebagian kecil pegawai
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaiuasi atas
tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

a. Penanganan pengaduan masyarakat
dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Penanganan pengaduan masyarakat
dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di
monitoring dan evaluasi

a. Seluruh hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
d.Belum ada tindak ianjut penanganan pengaduan
masyarakat

0,40
2,50

0,50

0,30

0,30

i. jStendar Pelayanan
PENINGKATAN KUALITAS PEIAYANAN PUBUK

Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona
integritas

Telah dilakukan pembangunan zona integritas

Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona
integritas level unit kerja

c.

b.

a.

Pembangunan 2ona tntegrttas

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti

Teiah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan

Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan

d.

c.

b.

a.

Penanganan Benturan Kepentingan

Whistle Blowing System telah dlsosialisasikan

Wbisae Blowing System

c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti

b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat

a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti

vi

v.

tv
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Blm Diisi

Blm Diisi

#D!V/0!

Blm Diisi

Blm Diisi

BImDilsl

A/B/C/D

A/B/C/D

A/B/C/D

A/B/C/D

A/B/C/D/E

a. Seluruh Informasi tenteng pelayanan dapat
diakses secara online {website /media sosial) dan
terhubung dengan sistem Informasi pelayanan
pubilk nasional
b. Seluruh Informasi tenteng pelayanan dapat
diakses secara online {website/media sosial),
namun belum terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional
c. Seturuh Informasi tenteng pelayanan belum
online, hanya dapat diakses di tern pat iayanan
{intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sufit diakses

a, Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan
prima, sehingga seluruh petugas/petaksana
layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan
jenis layanan
b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan
prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana
layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan
jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan
prima namun secara terbates, sehingga hanya
sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang
memifiki kompetensi sesuai kebutuhan jenis
layanan
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan
prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan
belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis
iayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas stendar
pelayanan dan dilakukan dengan meiibatkan
stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat,
akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil
SKM dan pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas stendar
pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan
masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat,
namun ten pa meiibatkan stakeholders
c Dilakukan reviu dan perbaikan atas stendar
peiayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan
masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat,
serta tanpa meiibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan

a. Stendar pelayanan telah dimafclumatkan pada
seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal
di website
b. Stendar pelayanan telah dimaklumatkan pada
sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan
minimal di website
c. Stendar pelayanan telah dimaklumatkan pada
sebagian kecil jenis pelayanan dan belum
dipublikasikan
d. Stendar pelayanan betum dimaklumatkan pada
seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan

a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan
terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas
serta komponen stendar pelayanan publik yang
bertaku
b. Terdapat penetepan Stendar Pelayanan
terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas
serta komponen stendar pelayanan publik yang
bertaku
c. Terdapat penetepan Stendar Pelayanan terhadap
seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas
serta komponen stendar pelayanan publik yang
berlaku
d. Terdapat penetepan Stendar Pelayanan
terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak
sesuai asas serta komponen stendar pelayanan
publik yang berlaku
e. Stendar Pelayanan belum dltetepkan

0,40

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui
berbagai media

Telah dilakukan berbagai upaya peningkaten
kemampuan dan/atau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan prima

b.

a.

Budaya Pefayanan Prima

Dilakukan reviu dan perbaikan atas stendar
pelayanan

Stendar pelayanan telah dimaklumatkan

Terdapat kebijakan stendar pelayanan

c.

b.

a.

H.



Blm Diisi

Blm Diisi

#DIV/0i

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

Blm Diisi

®^^/C/D

^WC/D/E

A/B/C/D

A/B^D

A/B/C/D

A/B/C/D

a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi
dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAP0RI
di level Organisasi
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi
dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola
SP4N-LAPORI di level unit kerja
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAP0RI dl level
instensi dan/ateu surat penugasan pengelola SP4N-
LAPORI di level unit kerja, namun unit pengelola
khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk
konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK
pengelola 5P4N-LAPOR! di level instansi dan/atau
surat penugasan pengelola SP4N-LAP0RI di level
unit kerja

a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan
secara offline dan online, tersedia petugas khusus
yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-
IAPOR!
b. Terdapat media konsuitast dan pengaduan
secara offline dan online, tersedia petugas khusus
yang menangani namun belum terintegrasi dengan
SP4N-LAP0R!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan
secara offline dan online, namun belum tersedia
petugas khusus yang menangani
d, Hanya terdapat media konsuitasi dan pengaduan
secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan

a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan
pengakuan secara internaslonal dan/ateu nasional
dan telah direplikasi oleh instansi lain
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan
pengakuan secara internasional dan/ateu nasional
tetapi belum direplikasi oleh instensi lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan
pengakuan secara internasional dan/ateu nasional
tetapi telah direplikasi oleh instensi lain
d. Belum terdapat inovasi pelayanan

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu dan sarana prasarana layanan
memenuhi stendar sarpras
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu dan sarana prasarana layanan
memenuhi stendar sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu, namun sarana prasarana layanan
belum memenuhi standar sarpras
d, Apabila pelayanan belum terpadu

a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi
bila layanan tidak sesuai stendar bagi penerima

layanan di seluruh jenis iayanan
b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi
bila layanan tidak sesuai stendar bagi penerima
layanan di sebagian besar jenis layanan
c Telah terdapat sistem pemberian kompensasi
bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima

layanan di sebagian kecit jenis layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi
bila layanan tidak sesuai stendar

a. Telah terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi
unsur penilaian; disiplin, kinerja, dan hasil penilaian
pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh
petugas/pelaksana layanan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi
unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian
pengguna tayanan, namun belum diterapkan ke
seluruh petugas/pelaksana layanan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi, namun belum memenubl
unsur penilaian minimal: disiplin, kinerja, dan hasil
penitaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi

0,60

Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan
konsultasi pelayanan

Terdapat media pengaduan dan konsuttasi
pelayanan

b.

Pengelolaan Pengaduan

Telah terdapat inovasi pelayanan

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
stendar

Tetah terdapat sistem pemberlan penghargaan dan
sanksi bag! petugas pemberi pelayanan

f.

d.

c.

Hi
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^B/C
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Perubahan/inovasi yang dfbuat telah diintegrasikan

pelaksanaan tugas/pelayanan

1 Agen 1 Perubahan

a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan

a. Terdapat pelayanan yang menggunakan
teknologi informasi pada seluruh proses pemberian
iayanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan
teknologi informasi pada sebagian besar proses
pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan
teknologt informasi pada sebagian kecil proses
pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan
teknologi informasi pada proses pemberian
pelayanan

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

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses
secara online {website, media sosial, dll) dan
ppne
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat
diakses secara offline di tempat layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak
dipublikasl

a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
ditakukan minimal 4 kali dalam setahun
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
diiakukan minimal 3 kali dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 2 kali dalam setahun
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 1 kali dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan

a. Evaluasi atas penanganan keiuhan/masukan dan
tonsultesi dilakukan secara berkala
b. Evaluasi atas penanganan keiuhan/masukan dan
konsultasi dilakukan tidak berkala
c. Betum dilakukan evaluasi penanganan
keiuhan/masukan dan konsultasi

a. Telah dilakukan tindak Ian jut atas seluruh
pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas
lelayanan
b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian
pesar pengaduan pelayanan untuk perbaikan
kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil
pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas
pelayanan
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan
pelayanan

1,00

1,50
3,00
21,70

0,40

0,70

Komfonen Pimpinan

-Jumlah Perubahan yangtelah dlkitegrasikan dalam
sistem manajemen

- Jumlah Perubahan yang dibuat

Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah
terintegrasi dalam sistem manajemen

- Jumlah Perubahan yang dibuat
-Jumlah Agen Perubahan

Agen perubahan teiah membuat perubahan yang
konkret di Instansi

b.

a.
Komitmen dalam Perubahan

H.

I.
MANAJEMEN PERUBAHAN1

REFORM

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

Telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan peiayanan

b.

a.

Pemanfaaten Teknologt Informasi

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat

Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses
secara terbuka

Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan

c.

b.

a.

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan
keiuhan/masukan dan fconsultasi

Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh
pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas
pelayanan

d.

c.

V.

fv

II.
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VB/C

A/B/C/D

A/B/C/D/E

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik
yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE teiah mampu mendorong
peiaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan
efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong
pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan
efisien

a. Peta proses bisnis telah disusun dan
mempengaruhl penyederhanaan seluruh jabaten
b. Peta proses bisnis telah disusun dan
mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar
(lebih dari 50%) jabatan
c. Pete proses bisnis telah disusun dan
mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecH
(kurang dari 50%) jabaten
d. Pete proses bisnis telah disusun dan belum
mempengaruhi penyederhanaan jabaten

a. Sudah ada usufan perubahan organisasi sesuai
dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan
kinerja utema yang dihasilkan
b, Sudah ada usulan perubahan organisasi namun
belum mengacu pada proses blsnis/kinerja utema
yang dihasilkan
c. Belum ada usulan

Persentase diperoieh dari Jumiah kebijakan terkait
pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat
unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utema
instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan ateu perizinan bare yang terbit

a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki pete
keterkattan dengan kebijakan lainnya
b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki
pete keterkaiten dengan kebijakan lainnya
c Belum memiliki peta keterkaiten kebijakan yang
baru terbit dengan kebijakan lainnya

a. Budaya kerja dan nilai-nliai organisasi telah
dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan
penerapannya dituangkan dalam stendar
operasional peiaksanaan kegiatan/tugas
3. Budaya kerja dan nilaLnilat organisasi telah
dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi,
namun belum dituangkan dalam standar
operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah
disusun, namun belum dinternalisasi ke sefuruh
anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nitahnilai
organisasi

a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas
80%) sudah tercapai
b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian {diatas 50%)
sudah tercapai
c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen
jerencanaan unit kerja dan sebagian kecil
dibawah 50%) sudah tercapai

d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen
jerencanaan unit kerja, namun belum ada yang
lercapai (masih dalam tehap pembangunan)
e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen
perencanaan unit kerja

1,25

0,50
3,75

1,50
1,50

2,00
2,00

0,50

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang
lebih cepat dan efisien

a.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
Terintegrasi

Telah disusun pete proses bisnis dengan adanya
penyederhanaan jabaten

Pete Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan
NATAAN TATAIAKSANA

Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan
organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran
sesuai dengan proses bisnis, dengan
mempertimbangkan kinerja utema yang dihasilkan.

janisasi Berbasis KinerjaOri
NATAAN DAN PENGUATAN ORGANtSASI

-Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau
perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan
dan efisiensi peiayanan utema instansi

-Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau
perizinan baru yang terbit

Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang
diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi
pelayanan u tarn a unit kerja

Kebijakan yang diterbitkan memiliki pete
keterkaiten dengan kebijakan Iainnya

b.

a.
Peran Kebijakan
REGUtASI KEBIJAKAN

Instansi membangun budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai organisasi daiam peiaksanaan
tugas sehari-hari

MembangunStidaya Kerja

Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian
reformasi yang jelas di dokumen perencanaan

H.

L
PE

PE

0

Hi

4

3

2
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A/B/C/D/E

A/B/C/D/E

A/B/C/D/E

a/s/c

a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan
atau penggunaan dari manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang petayanan publik
bagi unit kerja telah dilakukan vaiidasi dan evaluasi
serta ditindaklanjuti secara berkelanjuten.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digitel pada
bidang pelayanan publik telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
c Kriteria huruf d teiah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digitel pada
bidang petayanan publik telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai deRgan
sasaran dan target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas
prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan
target manfaat/dampak dari transformasi digitel
pada bidang pelayanan publik.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digitel pada bidang pelayanan publik
telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.

a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan
atau penggunaan dari manfaat/dampak dari
transformasi digitel pada bidang administrasi
pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan
vaiidasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digitel pada
bidang administrasi pemerintahan telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang administrasi pemerintahan telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan
sasaran dan target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas
prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan
target manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang administrasi pemerintahan.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digitel pada bidang administrasi
pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan
atau penggunaan dari manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis
utema bagi unit kerja telah dilakukan vaiidasi dan
evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjuten.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digitel pada
bidang proses bisnis utema telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digitel pada
bidang proses bisnis utema telah mampu
direalisaslkan pada unit kerja sesuai dengan
sasaran dan target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabifitas
prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan
target manfaat/dampak dari transformasi digitel
pada bidang proses bisnis utema.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis
utema telah direncanakan, didefinisikan, dan
ditetapkan.

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan
nternal unit kerja yang Eebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong
pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang
lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi
(parsial)
c Implementasi SPBE belum mendorong
pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang
lebih cepat dan efisien

1,00
2,00

2,00

1.1 Kinerja individu
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Transformasi digital pada bidang pelayanan publik
telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit
kerja secara optimal

Transformasi digitel pada bidang administrasi
pemerintahan telah mampu memberikan nilai
manfaat bagi unit kerja secara optimal

Transformasi digital pada bidang proses bisnis
utema telah mampu memberikan nilai manfaat bagi
unit kerja secara optimal

c.

b.

a.

Transformasi Digital Membertton Nitai Manfut

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan internal
organisasi yang lebih cepat dan efisien

b.

Hi
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%
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Jumfah

Jumlah

Jumlah
Jumlah

%

A/B/C

A/B/C

a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja}
merupakan unsur daiam pemberian reword and
punishment;
b. Sebagian besar Capaian Kineija (lebih dari 50%
Perjanjian kinerja) merupakan unsur daiam
pemberian reward and punishment;
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50%
Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam
pemberian reward and punishment;
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja} belum
menjadi unsur dalam pemberian reward and
punishment.

a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan
sebagai alat monitoring kinerja sehingga
menghasilkan efektivitas dan efisiensi
penganggaran
b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan
sebagai alat monitoring kinerja namun belum
menunjukfcan efektivitas dan efisiensi
penganggaran
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah
dimanfaatkan untuk monitoring kinerja
d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaaten
monitoring kinerja

Mendukung tercapainya kinerja utema organisasi
artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% ateu lebih
Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang
berhasil direfocussing dibagi dengan Jumlah
Anggaran Total

Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kineija
yang tercapai 100% ateu lebih dibagi dengan
Jumfah Sasaran Kiner)a

Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian
Sasaran 100% ateu lebih

Persentase pernurunan pelanggaran disiplin
pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun
ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran
tahun sebelumnya

a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi
internal dan pengembangan kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan
mutasi internal dan pengembangan kompetensi
pegawai
c. Hasil  assessment belum dijadikan dasar mutasi
internal dan pengembangan kompetensi pegawai

a. Seluruh ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
b. Sebagian ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang
berorierttasi hasil (outcome)

0,75

1,00

1,00

1,00
3,75

0,50

0,50

Kerangto Lofb Kineija

Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and
punishment ofeh unit kerja

Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk
menciptekan efektifitas dan efisiensi anggaran

Petnanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
- Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing
- Jumlah Anggaran Total

Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing
untuk mendukung tercapainya kinerja utema
organisasi:

- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% ateu
lebih

-Jumtah Sasaran Kinerja

Persentase Sasaran dengan capaian 100% ateu lebih
- Jumlah kegiatan
-Jumlah program

Jumlah Program/Kegiaten yang mendukung
tercapainya kinerja utema organisasi;

-Jumlah kegiatan
-Jumlah program

Jumlah Program/Kegiaten yang ada sebelumnya:
Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
NGUATAN AKUNTABILITAS

- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan
sanksi/hukuman

-Jumlah pelanggaran tahun ini
-Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

Pelanggann Disiplin Pegawai

Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan
untuk mutesi dan pengembangan karir pegawai

Assessment Pegawai

Ukuran kinerja Individu telah berorientasi hasil
outcome) sesuai pada levelnya

hr

Hi
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A/B/C/D

Jumlah

Jumlah

%

A/B/C/D

Jumlah

Jumlah

Jumfah

%

Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumfah

Jumlah

%

Jumlah
Jumlah
Jumlah ^
Jumlah

%

A/B/C/D

a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah
direspon dengan cepat melalui berbagai
kanal/media
b. Pengaduan pelayanan dan konsuitesi telah
direspon dengan cepat melalui kanal/media yang
terbatas
c. Pengaduan petayanan dan konsultasi direspon
fambat melalui berbagai kanal/media
d. Pengaduan pelayanan dan konsuitesi direspon
tambat dan kanal/media terbatas

Persentase diperoleh dari Jumlah
perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi
dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang
terdata/terdaftar

a. Upaya dan/ateu inovasi yang dilakukan telah
mendorong perbaikan seluruh pelayanan pub*
yang prima (lebih Cepat dan mudah)
b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum
seiuruhnya memberikan dampak pada perbaikan
pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)
c. Upaya dan/atau Inovasi yang dilakukan belum
sesuai kebutuhan
d. Betum ada inovasi

Penilaian ini menghitung realisasi penanganan
pengaduan masyarakat yang harus diselesalkan

Penyampaian LHKASN diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015

Kewajiban Penyeienggara Negara untuk
melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10Tahun 201S
4. Peraturan Komlsi Pemberantasan Korupsl No. 07
Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M. PAN/01/2005

a. Pete strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu
pada kinerja utema organisasi dan digunakan
daiam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
j. Pete strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu
pada kinerja utema organisasi namun belum
digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh
pegawai;
c Pete strategis (Kerangka Logis} ada namun belum
mengacu pada kinerja utema organisasi dan belum
digunakan dalam penjabaran kinerja seiuruh
pegawai;
d. Pete strategis (Kerangka Logis} belum ada.
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Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi
diiakukan melalui berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung jawab

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

- jumlah perijinan/pelayanan yang teiah
dpermudah

- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

Upaya dan/atau Inovasi pada perijinan/pelayanan
teiah dlpermudah:
l.Waktu lebih cepat
2.Aiur lebih pendek/singkat
3.Terintegrasi dengan aplikasi

Upaya dan/ateu inovasi telah mendorong perbaikan
pelayanan publik pada:
l.Kesesuaian Persyaraten
2.Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3.Kecepaten Waktu Penyelesaian
4.Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
S.Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6-Kompetensi Pelaksana/Web
7.Perilaku Pelaksana/Web
S.Kualitas Sarana dan prasarana
9.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b.

a.
Upaya dan/ateu Inovasi Pelayanan Publik
NINGKATAN KUALJTAS PEUYANAN PUBUK

-Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti

-jumlah pengaduan masyarakat yang sedang
diproses

- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus
ditindaklanjuti

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penaflganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah yang sudah melaporkan
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
- Jumlah Eselon IV
-Jumlah Eselon III

Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib
LHKPN)

Persentase penyampaian LHKASN

tyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpK
jara (LHKASN)

Jumlah yang sudah melaporkan
- Lainnya
- Eselon l/ll
Jumlah yang harus melaporkan

Persentase penyampaian LHKPN

Per
Net

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
NGUATAN PENGAWASAN

Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja
utema (Kerangka Logis Kinerja} organisasi dan
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

n.

I.
PE

Hi

U.

1.
PE

S
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