FORMAT PENILAIAN PROSES ZI MENUJU WBK / WBBM

PENILAIAN
A.

BOBOT

PILIHAN
JAWABAN

JAWABAN

NILAI

BUKTI PENILAIAN

INDIKATOR PENILAIAN
PLAN

DO

KETERANGAN
CHECK

ACT

PROSES (60)
IV.

PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

10,0

0,00

Keterlibatan pimpinan (5)

5,0

#VALUE!

1

2

a.

Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Perencanaan

Y/T

#VALUE!

Ya, jika pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Perencanaan

Laporan
penyusunan
perencanaan (Berita acara &
notulen
penyusunan
perencanaan) dan absensi
kegiatannya

b.

Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja

Y/T

#VALUE!

Ya, jika pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja

Laporan
penyusunan
penetapan kinerja (Berita
acara & notulen penyusunan
penetapan
kinerja)
dan
absensi kegiatannya

c.

Apakah
pimpinan
memantau
pencapaian kinerja secara berkala

Y/T

#VALUE!

Ya,
jika
pimpinan
memantau
pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a.

Apakah
dokumen
sudah ada

perencanaan

b.

Apakah dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil

c.

Apakah terdapat Indikator Kinerja
Utama (IKU)

d.

Apakah
SMART

e.

f.

5,0

#VALUE!

a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh
dokumen
perencanaan
(Rencana
Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja) ;
b. Jika unit kerja hanya memiliki
Rencana Strategis dan Penetapan
Kinerja ;
c. Jika unit kerja belum memiliki
dokumen perencanaan

1. Rencana Strategis Businis
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Penetapan Kinerja

A/B/C/D

#VALUE!

a. Jika seluruh dokumen perencanaan
telah berorientasi hasil;
b. Jika sebagian besar dokumen
perencanaan telah berorientasi hasil;
c. Jika sebagian kecil dokumen
perencanaan telah berorientasi hasil;
d. Belum ada dokumen perencanaan
yang berorientasi hasil

1. Rencana Strategis Businis
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Penetapan Kinerja

a. Jika unit kerja memiliki IKU yang
ditetapkan
organisasi
dan
juga
membuat IKU tambahan yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memiliki IKU yang
ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

1. Dokumen Indikator Kinerja
Utama (LAKIP)
2. Rencana Strategis Businis
(RSB)

A/B/C/D

#VALUE!

a. Jika seluruh indikator kinerja unit
kerja telah SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja
unit kerja telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja
unit kerja telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja unit
kerja yang SMART

1. Dokumen Indikator Kinerja
Utama (LAKIP)
2. Rencana Strategis Businis
(RSB)
DISUSUN
DENGAN
METODE SMART

Apakah laporan kinerja telah disusun
tepat waktu

Y/T

#VALUE!

Ya, jika unit kerja telah menyusun
laporan kinerja tepat waktu

Apakah pelaporan kinerja telah
memberikan
informasi
tentang
kinerja

A/B/C/D

#VALUE!

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan
kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja
telah memberikan informasi tentang
kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang
memberikan informasi tentang kinerja

telah

Dokumen Laporan SAKIP
(Laporan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah)

Laporan tindak lanjut atas hasil
monitoring dan evaluasi

yang berorientasi hasil

#VALUE!

kinerja

Laporan
/
tindak
lanjut
perbaikan atas hasil monitoring
dan
evaluasi
pencapaian
kinerja

#VALUE!
A/B/C

A/B/C

indikator

Laporan
monitoring
dan
evaluasi pencapaian kinerja
(bulanan,
triwulanan,
dan
semesteran)

Dokumen Laporan SAKIP
(Laporan Sistem Kinerja
Instansi Pemerintah)

1

PENILAIAN

BOBOT

PILIHAN
JAWABAN

JAWABAN

NILAI

BUKTI PENILAIAN

INDIKATOR PENILAIAN
PLAN

DO

g.

Apakah terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja

A/B/C/D

#VALUE!

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

1. Laporan Sosialisasi WBK
/ SAKIP
2. Laporan Pelatihan Kantor
Sendiri
3. Laporan Pelaksanaan/
Keikutsertaan Diklat SPI

h

Pengelolaan akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang
kompeten

A/B/C

#VALUE!

a. Jika pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM
yang kompeten;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh sebagian
SDM yang kompeten;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
belum dilaksanakan oleh seluruh SDM
yang kompeten

Laporan SAKIP

2

KETERANGAN
CHECK

Evaluasi Laporan SAKIP RSAB
Harapan Kita Tahun 2015

ACT

Laporan / tindak lanjut atas
Laporan SAKIP Tahun 2015

