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KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya, sehingga 

Pedoman Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan (SMM & SMAP) yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal Universitas 

Jember Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pedoman Teknis 

Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMM 

& SMAP) ini disusun sebagai hasil pedoman pelaksanaan audit internal di lapangan.  

Pedoman Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan (SMM & SMAP) ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan 

penyusunan dan pembahasan sejak bulan November 2020 hingga bulan Januari 2021. 

Beberapa penyesuaian telah dilakukan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam PMK 

Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan 

Kepmendikbud Nomor 984/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas 

Jember.  

Penyusunan Pedoman Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dan 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMM & SMAP) ini mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada segenap Pimpinan 

Universitas Jember beserta jajarannya yang telah menerbitkan Peraturan Rektor No. 4 

Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Internal di Universitas Jember yang 

menjadi dasar dari penyusunan Pedoman Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu 

dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMM & SMAP) Universitas Jember ini. 

Akhir kata semoga Pedoman Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dan 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMM & SMAP) Universitas Jember ini akan 

bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan SPI dalam rangka melaksanakan tugas 

pengawasan internal di lingkungan Universitas Jember.  

 

      Jember, 1 Februari 2021 

      Tim Penyusun 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Pengertian Audit SMM & SMAP 

 

Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu 

organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara 

keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. 

Sistem penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Jember secara terus 

menerus diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan tuntutan stakeholders. . 

Demikian halnya dengan sistem manajemen anti penyuapan. Organisasi yang dikelola 

dengan baik diharapkan memiliki kebijakan kepatuhan yang didukung oleh sistem manajemen 

yang tepat untuk membantunya mematuhi kewajiban hukum dan komitmen terhadap 

integritas. Kebijakan anti-penyuapan adalah komponen dari kebijakan kepatuhan secara 

keseluruhan. Kebijakan anti-penyuapan dan sistem manajemen pendukung membantu 

organisasi untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko, dan kerusakan keterlibatan 

dalam penyuapan, untuk meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan dalam transaksi bisnis 

dan untuk meningkatkan reputasi. 

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi harus dijalankan sesuai 

dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristek dikti nomor 62 

tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 984/P/2020 Tentang Standar 

Pelayanan Minimum Universitas Jember. Universitas Jember juga telah mengeluarkan 

Keputusan Rektor Nomor 20588/UN25/LL/2018 tentang Pedoman Mutu Universitas Jember. 

Implementasi penjaminan mutu baik internal maupun eksternal pendidikan tinggi di 

Universitas Jember telah membuktikan bermanfaat serta efektif dalam menjalankan layanan 

pendidikan tinggi sehingga dari waktu ke waktu ada peningkatan pencapain layanan kinerja. 

Penerapan siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan 

(PPEPP) untuk menunjukkan ketercapaian dan efektivitas sistem penjaminan mutu di 

Universitas Jember. Implementasi sistem mutu dalam perencanaa dan pelaksanaannya telah 

dilakukan dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem online yaitu sister.unej.ac.id. Oleh 

karena itu, sesuai konsep TQM maka cek dan evaluasi harus selalu dilakukan dalam rangka 

continuous improvement. Dalam pedoman mutu Universitas Jember dinyatakan bahwa 

lembaga merencanakan dan mengimplementasikan proses pemantauan, pengukuran, 
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analisis dan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan anti 

penyuapan Universitas Jember dengan menentukan (a) Input, proses, output yang terukur 

dan terpantau; (b) Metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi ditentukan untuk 

menilai kesesuaian produk dengan jasa, kepuasan pelanggan, kinerja dan efektivitas sistem 

penjaminan mutu dan anti penyuapan, efektivitas tindakan yang diambil untuk identifikasi 

risiko dan peluang serta kebutuhan akan peningkatan sistem penjaminan mutu dan anti 

penyuapan.  

 

1.2 Tujuan Audit SMM & SMAP 

 

Tujuan kegiatan audit internal ini adalah untuk memastikan bahwa sistem mutu di 

lingkungan Universitas Jember telah berjalan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 984/P/2020 Tentang Standar Pelayanan Minimum 

Universitas Jember dan Pedoman Mutu Universitas Jember dalam rangka pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). 

 

1.3 Ruang Lingkup Audit SMM & SMAP 

 

Ruang lingkup audit SMM & SMAP berdasarkan Standar Pelayanan Minimal 

Universitas Jember sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 984/P/2020 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember dan 

Pedoman Mutu Universitas Jember. Adapun ruang lingkup audit SMM & SMAP yaitu : 

a. Layanan Administrasi Kemahasiswaan 

b. Layanan Administrasi Keuangan 

c. Layanan Administrasi Kepegawaian 

d. Layanan Administrasi Perlengkapan 

e. Layanan Administrasi Umum  
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BAB II. PELAKSANAAN AUDIT SMM & SMAP 

 

2.1 Sasaran Audit SMM & SMAP 

 

Audit Standar Mutu di lingkungan Universitas Jember berpedoman pada Pedoman 

Mutu Universitas Jember dan SPMI Universitas Jember, sedangkan Audit Anti Suap 

berpedoman pada dokumen Pedoman Titik Kritis dan Kriteria Anti Suap Universitas Jember. 

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan audit tersebut menggunakan instrumen sesuai 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan 

Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 984/P/2020 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember. 

 

Tabel 1. Sasaran Audit SMM & SMAP 

No Sasaran Audit 

1 Kantor Pusat (Rektor, Wakil Rektor, Biro dan Administrator) 
2 Fakultas Pertanian 
3 Fakultas MIPA 
4 Fakultas Teknologi Pertanian 
5 Fakultas Farmasi 
6 Fakultas Kesehatan Masyarakat 
7 Fakultas Keperawatan 
8 Fakultas Kedokteran Gigi 
9 Fakultas Kedokteran 
10 Fakultas Teknik 
11 Fakultas Ilmu Komputer 
12 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
13 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
14 Fakultas Hukum 
15 Fakultas Ilmu Budaya 
16 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
17 Pascasarjana 
18 UPT Perpustakaan 
19 UPT TIK 
20 UPT BSPB 
21 UPT Penerbitan 
22 UPT Laboratorium Terpadu 
23 UPT Agrotechnopark 
24 UPT Kearsipan 
25 LP2M 
26 LP3M 
27 Kampus Bondowoso 
28 Kampus Lumajang 
29 Kampus Pasuruan 
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Unit kerja yang menjadi sasaran audit SMM & SMAP yaitu semua tingkatan manajerial 

di Universitas Jember mulai pimpinan universitas beserta jajaran dibawahnya serta pimpinan 

fakultas sampai pelaksana. Lebih lengkap pada tabel 1. 

 

2.2.Kriteria Audit SMM & SMAP 

 

Kriteria audit SMM & SMAP di Lingkungan Universitas Jember menggunakan 

peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan unit kerja serta SOP yang berlaku. 

Peraturan yang terkait dengan audit SMM & SMAP di lingkungan perguruan tinggi, antara lain 

: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Statuta Universitas Jember 

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum  

d. Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi 

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

984/P/2020 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember 

f. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi di bawah Rektor 

g. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember TA 2020-2024 

h. Pedoman Mutu Universitas Jember 

 

2.3.Pihak/Fungsi Terkait Pada Audit SMM & SMAP 

 

Pihak/ fungsi yang terkait pada audit SMM & SMAP terbagi dalam beberapa komponen 

yaitu :  

a. Rektor menetapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal di UNEJ. Rektor 

memberikan tugas kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang didukung 

oleh pool auditor dalam bentuk Surat Tugas 

b. FKAP bertugas mengorganisasikan pelaksanaan audit di Lingkungan UNEJ yang 

meliputi penyusunan jadwal audit, penetapan auditor, pelaksanaan audit dan 
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pelaporannya, serta evaluasi pelaksanaan audit. Secara organisatoris FKAP menyatu 

dalam SPI Universitas Jember 

c. Auditor berada dalam pool auditor yang terdiri atas pool auditor SPI dan pool auditor 

Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas 

Jember. Auditor bertugas melaksanakan audit yang didasarkan Surat Tugas Rektor 

untuk melaksanakan audit. Selain auditor, terdapat fasilitator yang bertugas 

melakukan pendampingan kepada auditor dan mengkoordinasikan jalannya audit 

pada suatu unit kerja. 

d. Dekan/ Direktur Pascasarjana/ Direktur RSGM/ Ketua Lembaga/ Unit Pelaksana 

Teknis bertanggungjawab dalam memfasilitasi pelaksanaan audit di lingkungan unit 

kerja yang menjadi kewenangannya dan memberikan informasi pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi dalam lingkup unit kerja 

e. GPM dan Unit Penjaminan Mutu (UPM), merupakan unit penjaminan mutu yang 

terdapat di dalam unit kerja yaitu GPM berkedudukan di Fakultas dan UPM 

berkedudukan di Program Studi. Koordinasi penjaminan  mutu di fakultas oleh GPM 

sekaligus berwenang mengkoordinasikan komponen unit kerja untuk mendukung 

berjalannya fungsi audit di unit kerja yang bersangkutan 

f. Ketua Jurusan/ Departemen/ Bagian, bertanggungjawab dalam pelaksanaan audit 

dalam lingkup jurusan. Ketua Jurusan/ Departemen/ Bagian berkewajiban 

memberikan informasi, data ataupun dokumen terkait pelaksanaan audit. 

g. Koordinator Program Studi 

h. Ketua Laboratorium/ Bengkel/ Studio 
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BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

AUDIT SMM & SMAP 

 

 

3.1 Tahap Persiapan 

 

Tahap persiapan audit SMM & SMAP sebagai berikut : 

a. Penyamaan persepsi antara SPI dengan BPM terkait ruang lingkup dan instrumen 

audit SMM & SMAP 

b. Penyusunan jadwal pelaksanaan dan pembagian tugas 

c. Penyiapan buku pedoman pelaksanaan dan pelaporan hasil audit 

d. Penerbitan Surat Tugas Auditor 

 

3.2 Tahap Pelaksanaan 

 

Tahap pelaksanaan audit meliputi beberapa level manajerial mulai rektorat, lembaga, 

UPT dan Fakultas.  

a. Sosialisasi pelaksanaan audit SMM & SMAP ke seluruh unit kerja 

b. Assesmen unit kerja dan penyusunan DTM  

c. Wrap up meeting dengan pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor 1, 2 dan 3) 

d. Penyusunan Laporan Hasil Audit 

 

3.3 Instrumen Audit 

 

a. Laporan analisis risiko & titik kritis risiko unit kerja; evaluasi efektivitas pengendalian 

b. Formulir penilaian Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember 

c. Lembar kerja evaluasi Zona Integritas menuju WBM/WBBK 

d. Peta Proses Bisnis (Bizagi) sebagai panduan Flowchart dan SOP 

e. Formulir daftar temuan monitoring (DTM) SMM & SMAP 

f. Formulir laporan hasil audit 
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3.4 Dokumen yang diperlukan 

 

Dokumen yang perlu disiapkan auditee adalah sebagai berikut : 

a. Pedoman Mutu 

b. Renstra dan Renop 

c. Laporan Kinerja Analisis Risiko dan Titik Kritis 

d. Tupoksi tiap pejabat 

e. SOP dan atau flowchart pada tiap aktivitas di unit kerja (sesuai Bizagi Universitas 

Jember) 
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BAB IV. KOMPONEN, JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR AUDIT SMM & SMAP 

 

 

 Komponen, jenis layanan dan indikator audit SMM & SMAP diadaptasi sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 984/P/2020 

Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember. 

 

4.1 Layanan Administrasi Kemahasiswaan 

Komponen Jenis Layanan Indikator 

Sarana dan Tenaga Penyediaan Sarana 1. Tersedianya sarana layanan 

administrasi kemahasiswaan yg 

memadai 

2. Tersedianya sarana kegiatan olah 

raga 

3. Tersedianya sarana kegiatan kesenian 

4. Tersedianya sarana pelayanan 

kesehatan di fakultas 

5. Tersedianya sarana/ fasilitas 

pengembangan bakat/ minat khusus 

Penyediaan Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan 

tugas dan fungsi 

2. Jumlah pelatihan bagi staf 

administrasi kemahasiswaan 

3. Jenis pelatihan bagi staf adm. 

Kemahasiswaan 

4. Tersedianya uraian tugas jabatan 

5. Tersedianya dosen/ tenaga 

kependidikan pendamping kegiatan 

kemahasiswaan 

Pedoman dan prosedur 

kegiatan kemahasiswaan 

Penyediaan pedoman dan 

prosedur kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Tersedianya pedoman dan prosedur 

kegiatan kemahasiswaan 

2. Tersedianya program kegiatan 

kemahasiswaan 

Penyusunan data 

kemahasiswaan 

1. Tersedianya database mahasiswa 

Layanan kegiatan 

mahasiswa 

Layanan minat dan 

penalaran kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Tersedianya jadwal kegiatan 

kemahasiswaan 

2. Jumlah mhs yang mengikuti pelatihan 

kepemimpinan 

3. Jumlah mhs yang mengikuti 

pelatihan/kewirausahaan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator 

pemantauan pelaksanaan 

kegiatan kemahasiswaan 

1. Ketersedian panduan pemantauan 

2. Ketersedian saluran komunikasi 

kegiatan kemahasiswaan 

3. Adanya tindak lanjut hasil pemantauan 

 Evaluasi kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Ketersediaan sistem & instrumen 

evaluasi 

2. Adanya sistem reward dan 

punishment 

3. Ketersedian layanan kegiatan mhs 

berbasis TIK sbg feedback dan 

kepuasan atas layanan kepada 

mahasiswa 

Penyediaan Sistem 

Informasi Kemahasiswaan 

1. Tersedianya Sistem Informasi 

Kemahasiswaan (SIMAWA) 

Layanan kesejahteraan 

mahasiswa 

Penyediaan Beasiswa 1. Transparansi proses pemberian 

beasiswa 

2. Kecepatan dan ketepatan penyaluran 

beasiswa 

Layanan kesejahteraan 

lainnya 

1. Ketersediaan kantin Fakultas 

2. Ketersediaan koperasi Mahasiswa 

Layanan administrasi 

kemahasiswaan lainnya 

Layanan administrasi 

kemahasiswaan lainnya 

1. Kecepatan dan ketepatan waktu surat 

menyurat dan proses administrasi 

kemahasiswaan lainnya 

Pelaporan Laporan kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Ketersedian laporan kegiatan 

kemahasiswaan 

2. Ketersedian laporan layanan 

kesehatan 

3. Kecepatan dan ketepatan waktu 

penyampaian Laporan 
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4.2 Layanan Administrasi Keuangan 

 

Komponen 

 

Jenis Layanan Indikator 

Sarana dan Tenaga Penyediaan Sarana 1. Tersedianya sarana layanan 

administrasi keuangan yg memadai 

2. Tersedianya Sistem Informasi 

Keuangan 

Penyediaan Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan 

tugas dan fungsi  

2. Jumlah pelatihan bagi tenaga 

administrasi keuangan 

3. Jenis pelatihan bagi tenaga 

administrasi keuangan 

Pelaksanaan Penyusunan anggaran 1. Ketersedian pedoman (SOP) 

penyusunan anggaran 

2. Ketepatan dan Kecepatan waktu 

penyusunan anggaran 

Pelaksanaan anggaran 1. Ketersedian pedoman pelaksanaan 

program dan anggaran 

2. Ketepatan dan Kecepatan waktu 

pencairan 

3. Kesesuaian usul realisasi dengan 

rencana 

Revisi program dan 

anggaran 

1. Ketepatan dan kecepatan waktu revisi 

program dan anggaran 

2. Kesesuaian usul revisi program dan 

anggaran 

Pelaporan pelaksanaan 

program & anggaran 

1. Ketepatan dan kecepatan waktu 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran 

Pemantauan pelaksanaan 

anggaran 

1. Terlaksananya pemantauan 

pelaksanaan anggaran 

2. Keterbukaan informasi program, 

anggaran dan realisasi 
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Komponen 

 

Jenis Layanan Indikator 

Laporan Keuangan Penyusunan laporan 

keuangan 

1. Ketersedian sistem pelaporan 

keuangan 

2. Tersusunnya laporan realisasi 

anggaran, neraca, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan 

secara tepat waktu. 

3. Tersusunnya LK & LAKIN tepat waktu 

 

 

4.3 Layanan Administrasi Kepegawaian 

Komponen 

 
Jenis Layanan Indikator 

Sarana dan Tenaga Penyediaan Sarana 1. Tersedianya sarana layanan 

administrasi kepegawaian yang 

memadai 

2. Tersedianya Sistem Informasi 

Kepegawaian (SIMPEG) 

Penyediaan Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan 

tugas dan fungsi  

2. Jumlah pelatihan bagi tenaga 

administrasi kepegawaian 

3. Jenis pelatihan bagi tenaga 

administrasi kepegawaian 

Pelaksanaan Penyusunan formasi 

pegawai 

1. Ketersedian pedoman penyusunan 

formasi pegawai 

2. Ketepatan dan kecepatan waktu 

penyusunan formasi pegawai 

Pelaksanaan penerimaan 

pegawai 

1. Ketersedian pedoman pelaksanaan 

penerimaan pegawai  

2. Ketepatan dan Kecepatan waktu 

penerimaan 

3. Kesesuaian penerimaan pegawai, 

dengan rencana kebutuhan formasi 

pegawai 



 
 

Satuan Pengawas Internal Universitas Jember Tahun 2021 

 
 
 
 
   12 

 

Komponen 

 
Jenis Layanan Indikator 

Pemrosesan mutasi 

pegawai 

1. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan 

pengangkatan pegawai, kepangkatan, 

pemindahan dan mutasi lainnya 

2. Kecepatan dan ketepatan pemrosesan 

administrasi kepegawaian 

3. Kecepatan waktu pemrosesan 

pemberhentian/pemensiunan pegawai 

Disiplin dan 

pengembangan pegawai 

1. Adanya sistem reward dan 

punishment 

2. Ketersediaan sistem pengembangan 

pegawai 

Pemantauan administrasi 

kepegawaian 

1. Terlaksananya pemantauan 

pelaksanaan penerimaan, mutasi, 

disiplin, dan pengembangan pegawai 

2. Keterbukaan informasi dan 

penerimaan serta administrasi 

pegawai 

Pelaporan Pelaporan administrasi 

kepegawaian 

1. Ketersediaan data dan informasi 

kepegawaian 

2. Ketersediaan laporan pengelolaan 

pegawai 

 

 

4.4 Layanan Administrasi Perlengkapan 

Komponen 

 
Jenis Layanan Indikator 

Sarana dan Tenaga Penyediaan Sarana 1. Tersedianya sarana layanan 

administrasi perlengkapan yang 

memadahi 

2. Tersedianya Sistem Informasi 

Management Aset Negara (SIMAN) 

Penyediaan Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan 

tugas dan fungsi  

2. Jumlah pelatihan bagi tenaga 

administrasi perlengkapan 

3. Jenis pelatihan bagi tenaga 

administrasi perlengkapan 
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Komponen 

 
Jenis Layanan Indikator 

Pelaksanaan Penyusunan rencana 

kebutuhan sarana dan 

prasarana 

1. Tersedianya pedoman penyusunan 

kebutuhan sarana dan prasarana 

2. Ketepatan dan kecepatan waktu 

penyusunan rencana kebutuhan 

sarana dan prasarana 

3. Kesesuaian rencana dengan 

kebutuhan 

Pelaksanaan Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 

1. Tersedianya pedoman administrasi 

perlengkapan 

2. Ketepatan dan Kecepatan pengadaan 

sarana dan prasarana 

3. Kesesuaian proses pengadaan 

dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan 

Penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, 

pemeliharaan, dan 

perawatan sarana dan 

prasarana 

1. Kesesuaian pengadaan sarana dan 

prasarana dengan rencana kebutuhan 

2. Kesesuaian penyimpanan sarana dan 

prasarana 

3. Ketepatan dan kecepatan 

pendistribusian sarana dan prasarana 

4. Ketepatan dan kecepatan 

pemeliharaan dan perawatan sarana 

dan prasarana 

Pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan perlengkapan 

1. Terlaksananya pemantauan 

pendayagunaan asset 

2. Terlaksananya inventarisasi aset 

Pelaporan Pelaporan administrasi 

perlengkapan 

1. Tersedianya data dan informasi 

perlengkapan 

2. Tersedianya laporan pengelolaan 

perlengkapan 
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4.5 Layanan Administrasi Umum 

Komponen 

 
Jenis Layanan Indikator 

Sarana dan Tenaga Penyediaan Sarana 1. Ketersedian sarana layanan 

administrasi umum yang memadai 

Penyediaan Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan 

tugas dan fungsi 

2. Jumlah pelatihan bagi tenaga 

administrasi umum 

3. Jenis pelatihan bagi tenaga 

administrasi umum 

Pelaksanaan Layanan persuratan/ 

kearsipan 

1. Ketersedian pedoman 

persuratan/kearsipan 

2. Ketepatan dan kecepatan 

pendistribusian surat masuk dan 

keluar 

3. Ketepatan dan kecepatan perawatan 

dan pemeliharaan arsip 

4. Ketepatan dan kecepatan penyusutan 

dan usul penghapusan arsip 

5. Ketepatan dan kecepatan pelayanan 

peminjaman arsip 

6. Tersedianya Sistem Informasi 

Kearsipan Dinamis (SIKD) 

Layanan kerumahtanggaan 1. Kecepatan dan ketepatan waktu 

pelayanan kebersihan, keamanan, 

keindahan, ketertiban,dan 

kenyamanan 

Layanan keprotokolan 1. Kecepatan dan ketepatan waktu 

pelayanan pimpinan dan tamu 

2. Ketersedian data penerimaan tamu 

3. Kecepatan dan ketepatan waktu 

pelayanan rapat dinas, upacara, 

wisuda, dan seminar 

Layanan hukum dan 

peraturan 

perundangundangan 

1. Ketersedian himpunan peraturan 

perundangundangan yang 

mendukung pelaksanaan tugas 

Perguruan Tinggi 

2. Kecepatan dan ketepatan waktu 

penyusunan rancangan peraturan 
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Komponen 

 
Jenis Layanan Indikator 

3. Kecepatan dan ketepatan waktu 

pemberian bantuan hukum 

 Layanan organisasi dan 

ketatalaksanaan 

1. Ketersedian pedoman organisasi & 

ketatalaksanaan 

2. Kecepatan dan ketepatan waktu 

pengkajian usulan pembentukan dan 

penyempurnaan unit organisasi 

3. Ketersedian SOP untuk setiap layanan 

4. Ketersedian uraian jabatan setiap 

pegawai 

5. Kecepatan dan ketepatan waktu 

penyelenggaraan analisis jabatan 

6. Ketersedian standar pelayanan untuk 

setiap layanan 

Pelaporan Pelaporan administrasi 

perlengkapan 

1. Ketersedian data dan informasi 

administrasi Tersedianya laporan 

pengelolaan perlengkapan 

2. Ketersedian laporan pengelolaan 

administrasi 

 

  



BAB V Penutup

Demikian Pedoman Teknis Audit lnternal Sistem Manajemen Mutu dan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMM & SMAP) ini disusun untuk dilaksanakan oleh seluruh
auditor internal SPI Universitas Jember dengan penuh rasa tanggung .lawab.

Masa berlaku dan evaluasi:
1. Pedoman Teknis Audit lnternal SMM & SMAP ini berlaku efektif seiak tanggal di sahkan
2. Pedoman Teknis Audit lntemal SMM & SMAP ini secara berkala akan dievaluasi untuk

penyempurnaan
3. Evaluasi kinerja audit intemaysPl dilakukan setiap tahun

Disahkan : di Jember
Tanggal : 1Februati2021

Ketua
lnternal UNEJ,

(

n Taruna, M.Eng ta Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si.

9691005199402100'l 9 2002122001

s

Satuan (hngawas Intcmaf'Utiversitas Jefifu:r tahun 202 1
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Lampiran Instrumen Audit SMM & SMAP 

 

Lampiran 1. Formulir Daftar Hadir Monev 

Lampiran 2. Formulir Berita Acara Visitasi 

Lampiran 3. Formulir Deskripsi Temuan Monitoring (DTM) 

Lampiran 4. Formulir Berita Acara Final Meeting Monev 

Lampiran 5. Formulir Laporan Hasil Audit (LHA) 

Lampiran 6. Formulir Keluhan User 

Lampiran 7. Checklist Audit Internal SMM & SMAP Komponen/Sub Komponen 

Pengungkit Zone Integritas 

Lampiran 8. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM 
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LAMPIRAN 1. Form Daftar Hadir Monev 
 

 
SPI 

FORM Kode Dokumen :  

Revisi :  

DAFTAR HADIR MONEV 
Tanggal Terbit :  

Halaman :  

 
Unit Kerja          : (Fakultas/Lembaga/UPT) 

 
Jenis Monev     : Operasional 

 
Aspek Monev   : Monev SMM & SMAP 

 
Tanggal              : 

 

NO NAMA LENGKAP JABATAN TANDA TANGAN 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Mengetahui, 
Pimpinan Unit Kerja 
 
 
.................................. 
NIP. 
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Lampiran 2: Berita Acara Visitasi 

 
SPI 

FORM Kode Dokumen :  

Revisi :  

BERITA ACARA VISITASI 
Tanggal Terbit :  

Halaman :  

 

BERITA ACARA VISITASI 
 

Dengan ini kami dari pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) : 
 Nama  :  
 Jabatan  :  
Telah melaksanakan visitasi Monev SMM & SMAP pada Tanggal............. 
Bulan.......................Tahun........................ , dengan pihak auditi Unit 
Kerja............................................................. 
Dengan nama bidang layanan yang dimonev sebagai berikut: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                             ,       
Pihak Auditi                                       Pihak Auditor Internal 
 
 
 
........................................                                                            …........................................... 
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LAMPIRAN 3. Form Deskripsi Temuan Monitoring (DTM) 
 

 

 

 

 

 

FORM 
Kode Dokumen : 

Revisi : 

DESKRIPSI TEMUAN 

MONITORING (DTM) 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 

 

Unit Kerja Tipe Monitoring Aspek Monitoring 

  SMM & SMAP 

Masa Monitoring Tanggal Monitoring Asesor 

  

 
Nomor Urut Temuan Kode Temuan 

  

Deskripsi Temuan  

Kriteria/Persyaratan  

Akar Penyebab 
 

 

Akibat  

Rekomendasi  

Tanggapan Auditi  

Rencana Perbaikan  

Jadwal Penyelesaian  Penanggung Jawab  

Pimpinan Auditi Auditor Internal 

 

(..................................................) 

 

(..................................................) 

Direview Oleh : 

 

 

(...........................................................) 
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LAMPIRAN 4. Form Berita Acara Final Meeting 
 

 

 

 

 

 

 

FORM 
Kode Dokumen : 

Revisi : 

BERITA ACARA 

FINAL MEETING 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 

 

BERITA ACARA FINAL MEETING MONEV 
 

Dengan ini kami dari pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) : 

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mengadakan  final  meeting  Tanggal  . . . . . . . . .  Bulan  . . . . . . . .  Tahun . . . . . . . . , 

dengan  pihak auditi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . .  

Adapun dari hasil pemeriksaan, Pimpinan Unit kerja menerima seluruh/ menerima 

sebagian/ menolak*  hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak SPI. 

Demikian hasil final meeting yang dilakukan antara Auditor dan Aud i t i  dengan 

Data Temuan Monitoring (DTM) terlampir . 

 

  Jember, . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Pihak Auditi  Pihak Auditor Internal 

 

 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 

  

 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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LAMPIRAN 5. Form Laporan Hasil Audit 
 

 

 

 

 

 

 

FORM 
Kode Dokumen : 

Revisi : 

LAPORAN HASIL 

AUDIT (LHA) 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 

 
LAPORAN HASIL AUDIT 

 

Satuan Kerja  :  (Nama satuan kerja yang diaudit) 

 

Obyek Audit  :  (Obyek audit bermacam-macam, antara lain inventarisasi layanan, 

kondisi layanan,  dan lain-lain sesuai dengan apa yang ingin diaudit) 
Identitas         :   (Bagian dari objek audit. Misalnya Objek audit mengenai layanan 

kemahasiswaan) 

 Periode        :   (Periode kinierja auditee yang akan diaudit . Periode audit ini bisa  

dilakukan dengan metode sampling atau periode penuh. Misalkan 
audit dilaksanakan untuk periode kinerja selama 1 tahun, bisa dari 
semesteran atau tahunan. Penentuan ini didasarkan atas 
kesepakatan tim audit dengan mempertimbangkan batas waktu 
pelaksanaan audit serta cost and benefit) 

Pemeriksa      :  (Pemeriksa ini bisa diplotting atau keseluruhan tim sesuai dengan 

Kesepakatan) 
 
 

FAKTA 
 

Deskripsi temuan-temuan selama melakukan audit lapang. Selain mencantumkan 
deskripsi, setiap temuan harus disertai dengan bukti audit baik sampling atau 
keseluruhan, tergantung dari intensitas munculnya kesalahan. Jika kesalahan muncul 
jarang atau hampir tidak pernah bukti sebaiknya  didapatkan  seluruhnya,  namun  jika  
kesalahan  sering  terjadi  bias  dilakukan  dengan sampling bukti audit. 
 
KRITERIA 

 
Dari setiap temuan, harus dicantumkan kriteria bagaimana pelaksanaan, pengukuran 
dan pelaporannya yang benar sesuai dengan peraturan BLU yang berlaku baik undang-
undang, peraturan menteri, keputusan menteri, surat keputusan rektor dan lain-lain yang 
relevan 
 
SIMPULAN 

 
Dengan mendasarkan pada kriteria yang ada, dibuat simpulan atas temuan audit 
meliputi dimana letak ketidaksesuaiannya dan seberapa sering intensitas munculnya 
kesalahan   tersebut. 
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TANGGAPAN 

 
Tanggapan ini diisi setelah melakukan hearing dengan pihak auditi terkait dengan 
masing-masing temuan yang  telah  disampaikan  pada  waktu  hearing.  
Tanggapan ini bisa berisi konfirmasi, sanggahan dan memberikan informasi 
tambahan dengan menyertakan/melengkapi bukti-bukti audit yang terkait. 
 
REKOMENDASI 

 
Rekomendasi  diberikan  sebagai  masukan  kepada  pihak  auditi  sebagai    solusi  
atas  munculnya temuan-temuan agar ke depan tidak lagi muncul kesalahan 
yang sama. 
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Lampiran 6: Formulir Keluhan User 
 

 
SPI 

FORM Kode Dokumen :  

Revisi :  

KELUHAN USER  
Tanggal Terbit :  

Halaman :  

 

Nama Bidang Layanan  : 
Lokasi    : 
Tanggal Visitasi   : 
 

No. Keluhan 

  

 
         ............, ………………… 
                    User, 
          
 
 
 
 
         ……………………………………… 
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Lampiran 7 Checklist Audit Internal SMM & SMAP 

 

 
SPI 

FORM Kode Dokumen :  

Revisi :  

Check List   
Tanggal Terbit :  

Halaman :  

 

Nama Unit Kerja  : 
Lokasi    : 
Tanggal Visitasi   : 

 

A. Layanan Administrasi Kemahasiswaan 

Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Sarana dan 

Tenaga 

Penyediaan 

Sarana 

1. Tersedianya sarana 

layanan administrasi 

kemahasiswaan yg 

memadai 

   

2. Tersedianya sarana 

kegiatan olah raga 

   

3. Tersedianya sarana 

kegiatan kesenian 

   

4. Tersedianya sarana 

pelayanan kesehatan di 

fakultas 

   

5. Tersedianya sarana/ 

fasilitas pengembangan 

bakat/ minat khusus 

   

Penyediaan 

Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi 

tenaga dengan tugas dan 

fungsi 

   

2. Jumlah pelatihan bagi 

staf administrasi 

kemahasiswaan 

   

3. Jenis pelatihan bagi staf 

adm. Kemahasiswaan 

   

4. Tersedianya uraian 

tugas jabatan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

5. Tersedianya dosen/ 

tenaga kependidikan 

pendamping kegiatan 

kemahasiswaan 

   

Pedoman dan 

prosedur kegiatan 

kemahasiswaan 

Penyediaan 

pedoman dan 

prosedur 

kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Tersedianya pedoman 

dan prosedur kegiatan 

kemahasiswaan 

   

2. Tersedianya program 

kegiatan 

kemahasiswaan 

   

Penyusunan 

data 

kemahasiswaan 

1. Tersedianya database 

mahasiswa 

   

Layanan kegiatan 

mahasiswa 

Layanan minat 

dan penalaran 

kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Tersedianya jadwal 

kegiatan 

kemahasiswaan 

   

2. Jumlah mhs yang 

mengikuti pelatihan 

kepemimpinan 

   

3. Jumlah mhs yang 

mengikuti 

pelatihan/kewirausahaan 

   

pemantauan 

pelaksanaan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Ketersedian panduan 

pemantauan 

   

2. Ketersedian saluran 

komunikasi kegiatan 

kemahasiswaan 

   

3. Adanya tindak lanjut 

hasil pemantauan 

   

 Evaluasi 

kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Ketersediaan sistem & 

instrumen evaluasi 

2. Adanya sistem reward 

dan punishment 

3. Ketersedian layanan 

kegiatan mhs berbasis 

TIK sbg feedback dan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

kepuasan atas layanan 

kepada mahasiswa 

Penyediaan 

Sistem 

Informasi 

Kemahasiswaan 

1. Tersedianya Sistem 

Informasi 

Kemahasiswaan 

(SIMAWA) 

   

Layanan 

kesejahteraan 

mahasiswa 

Penyediaan 

Beasiswa 

1. Transparansi proses 

pemberian beasiswa 

   

2. Kecepatan dan 

ketepatan penyaluran 

beasiswa 

   

Layanan 

kesejahteraan 

lainnya 

1. Ketersediaan kantin 

Fakultas 

   

2. Ketersediaan koperasi 

Mahasiswa 

   

Layanan 

administrasi 

kemahasiswaan 

lainnya 

Layanan 

administrasi 

kemahasiswaan 

lainnya 

1. Kecepatan dan 

ketepatan waktu surat 

menyurat dan proses 

administrasi 

kemahasiswaan lainnya 

   

Pelaporan Laporan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

1. Ketersedian laporan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

   

2. Ketersedian laporan 

layanan kesehatan 

   

3. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

penyampaian Laporan 

   

 

B. Layanan Administrasi Keuangan 

Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Sarana dan 

Tenaga 

Penyediaan 

Sarana 

1. Tersedianya sarana 

layanan administrasi  

   

2. keuangan yg memadai 

3. Tersedianya Sistem 

Informasi Keuangan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Penyediaan 

Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi 

tenaga dengan tugas 

dan fungsi  

   

2. Jumlah pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

keuangan 

   

3. Jenis pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

keuangan 

   

Pelaksanaan Penyusunan 

anggaran 

1. Ketersedian pedoman 

(SOP) penyusunan 

anggaran 

   

2. Ketepatan dan 

Kecepatan waktu 

penyusunan anggaran 

   

Pelaksanaan 

anggaran 

1. Ketersedian pedoman 

pelaksanaan program 

dan anggaran 

   

2. Ketepatan dan 

Kecepatan waktu 

pencairan 

   

3. Kesesuaian usul 

realisasi dengan 

rencana 

   

Revisi 

program dan 

anggaran 

1. Ketepatan dan 

kecepatan waktu revisi 

program dan anggaran 

   

2. Kesesuaian usul revisi 

program dan anggaran 

   

Pelaporan 

pelaksanaan 

program & 

anggaran 

1. Ketepatan dan 

kecepatan waktu 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Pemantauan 

pelaksanaan 

anggaran 

1. Terlaksananya 

pemantauan 

pelaksanaan anggaran 

   

2. Keterbukaan informasi 

program, anggaran dan 

realisasi 

   

Laporan 

Keuangan 

Penyusunan 

laporan 

keuangan 

1. Ketersedian sistem 

pelaporan keuangan 

   

2. Tersusunnya laporan 

realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus 

kas, dan catatan atas 

laporan keuangan 

secara tepat waktu. 

   

3. Tersusunnya LK & 

LAKIN tepat waktu 

   

 

 

C. Layanan Administrasi Kepegawaian 

Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Sarana dan 

Tenaga 

Penyediaan 

Sarana 

1. Tersedianya sarana 

layanan administrasi 

kepegawaian yang 

memadai 

   

2. Tersedianya Sistem 

Informasi Kepegawaian 

(SIMPEG) 

   

Penyediaan 

Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi 

tenaga dengan tugas dan 

fungsi  

   

2. Jumlah pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

kepegawaian 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

3. Jenis pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

kepegawaian 

   

Pelaksanaan Penyusunan 

formasi 

pegawai 

1. Ketersedian pedoman 

penyusunan formasi 

pegawai 

   

2. Ketepatan dan 

kecepatan waktu 

penyusunan formasi 

pegawai 

   

Pelaksanaan 

penerimaan 

pegawai 

1. Ketersedian pedoman 

pelaksanaan penerimaan 

pegawai  

   

2. Ketepatan dan 

Kecepatan waktu 

penerimaan 

   

3. Kesesuaian penerimaan 

pegawai, dengan 

rencana kebutuhan 

formasi pegawai 

   

Pemrosesan 

mutasi 

pegawai 

1. Ketepatan dan 

kecepatan pemrosesan 

pengangkatan pegawai, 

kepangkatan, 

pemindahan dan mutasi 

lainnya 

   

2. Kecepatan dan 

ketepatan pemrosesan 

administrasi 

kepegawaian 

   

3. Kecepatan waktu 

pemrosesan 

pemberhentian/pemensi

unan pegawai 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Disiplin dan 

pengembangan 

pegawai 

1. Adanya sistem reward 

dan punishment 

   

2. Ketersediaan sistem 

pengembangan pegawai 

   

Pemantauan 

administrasi 

kepegawaian 

1. Terlaksananya 

pemantauan 

pelaksanaan 

penerimaan, mutasi, 

disiplin, dan 

pengembangan pegawai 

   

2. Keterbukaan informasi 

dan penerimaan serta 

administrasi pegawai 

   

Pelaporan Pelaporan 

administrasi 

kepegawaian 

1. Ketersediaan data dan 

informasi kepegawaian 

   

2. Ketersediaan laporan 

pengelolaan pegawai 

   

 

D. Layanan Administrasi Perlengkapan 

Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Sarana dan 

Tenaga 

Penyediaan 

Sarana 

1. Tersedianya sarana 

layanan administrasi 

perlengkapan yang 

memadahi 

   

2. Tersedianya Sistem 

Informasi Management 

Aset Negara (SIMAN) 

   

Penyediaan 

Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi 

tenaga dengan tugas dan 

fungsi  

   

2. Jumlah pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

perlengkapan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

3. Jenis pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

perlengkapan 

   

Pelaksanaan Penyusunan 

rencana 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

1. Tersedianya pedoman 

penyusunan kebutuhan 

sarana dan prasarana 

   

2. Ketepatan dan 

kecepatan waktu 

penyusunan rencana 

kebutuhan sarana dan 

prasarana 

   

3. Kesesuaian rencana 

dengan kebutuhan 

   

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

1. Tersedianya pedoman 

administrasi 

perlengkapan 

   

2. Ketepatan dan 

Kecepatan pengadaan 

sarana dan prasarana 

   

3. Kesesuaian proses 

pengadaan dengan 

ketentuan peraturan 

perundangundangan 

   

Penerimaan, 

penyimpanan, 

pendistribusia

n, 

pemeliharaan, 

dan perawatan 

sarana dan 

prasarana 

1. Kesesuaian pengadaan 

sarana dan prasarana 

dengan rencana 

kebutuhan 

   

2. Kesesuaian 

penyimpanan sarana 

dan prasarana 

   

3. Ketepatan dan 

kecepatan 

pendistribusian sarana 

dan prasarana 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

4. Ketepatan dan 

kecepatan pemeliharaan 

dan perawatan sarana 

dan prasarana 

   

Pemantauan 

dan evaluasi 

pengelolaan 

perlengkapan 

1. Terlaksananya 

pemantauan 

pendayagunaan asset 

   

2. Terlaksananya 

inventarisasi aset 

   

Pelaporan Pelaporan 

administrasi 

perlengkapan 

1. Tersedianya data dan 

informasi perlengkapan 

2. Tersedianya laporan 

pengelolaan  

   

3. perlengkapan    

 

E. Layanan Administrasi Umum 

Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Sarana dan 

Tenaga 

Penyediaan 

Sarana 

1. Ketersedian sarana 

layanan administrasi 

umum yang memadai 

   

Penyediaan 

Tenaga yang 

Kompeten 

1. Kesesuaian kualifikasi 

tenaga dengan tugas dan 

fungsi 

   

2. Jumlah pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

umum 

   

3. Jenis pelatihan bagi 

tenaga administrasi 

umum 

   

Pelaksanaan 1. Ketersedian pedoman 

persuratan/kearsipan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Layanan 

persuratan/ 

kearsipan 

2. Ketepatan dan 

kecepatan 

pendistribusian surat 

masuk dan keluar 

   

3. Ketepatan dan 

kecepatan perawatan 

dan pemeliharaan arsip 

   

4. Ketepatan dan 

kecepatan penyusutan 

dan usul penghapusan 

arsip 

   

5. Ketepatan dan 

kecepatan pelayanan 

peminjaman arsip 

   

6. Tersedianya Sistem 

Informasi Kearsipan 

Dinamis (SIKD) 

   

Layanan 

kerumahtangg

aan 

1. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

pelayanan kebersihan, 

keamanan, keindahan, 

ketertiban,dan 

kenyamanan 

   

Layanan 

keprotokolan 

1. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

pelayanan pimpinan dan 

tamu 

   

2. Ketersedian data 

penerimaan tamu 

   

3. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

pelayanan rapat dinas, 

upacara, wisuda, dan 

seminar 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Layanan 

hukum dan 

peraturan 

perundangund

angan 

1. Ketersedian himpunan 

peraturan 

perundangundangan 

yang mendukung 

pelaksanaan tugas 

Perguruan Tinggi 

   

2. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

penyusunan rancangan 

peraturan 

   

3. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

pemberian bantuan 

hukum 

   

 Layanan 

organisasi dan 

ketatalaksanaa

n 

1. Ketersedian pedoman 

organisasi & 

ketatalaksanaan 

   

2. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

pengkajian usulan 

pembentukan dan 

penyempurnaan unit 

organisasi 

   

3. Ketersedian SOP untuk 

setiap layanan 

   

4. Ketersedian uraian 

jabatan setiap pegawai 

   

5. Kecepatan dan 

ketepatan waktu 

penyelenggaraan 

analisis jabatan 

   

6. Ketersedian standar 

pelayanan untuk setiap 

layanan 
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Komponen Jenis Layanan Indikator Ada Tidak Keterangan 

Pelaporan Pelaporan 

administrasi 

perlengkapan 

1. Ketersedian data dan 

informasi administrasi 

Tersedianya laporan 

pengelolaan 

perlengkapan 

2. Ketersedian laporan 

pengelolaan 

administrasi 
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Lampiran 8 Komponen/Sub Komponen Pengungkit Zone Integritas 

 

 
SPI 

FORM Kode Dokumen :  

Revisi :  

Komponen/Sub Komponen 
Pengungkit   

Tanggal Terbit :  

Halaman :  

 

 

KOMPONEN/SUB KOMPONEN PENGUNGKIT 
BOBOT MIN. BOBOT 

60 40 48 

I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5 3 3.75 

  1. Tim Kerja 1     

  2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas 1     

  3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 2     

  4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1     

II. PENATAAN TATALAKSANA 5 3 3.75 

  1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 1.5     

  2. E-Office 2     

  3. Keterbukaan Informasi Publik 1.5     

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15 9 11.25 

  1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 
organisasi 

2 
    

  2. Pola Mutasi Internal 2     

  3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 3     

  4. Penetapan kinerja individu 4     

  5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 3     

  6. Sistem Informasi Kepegawaian 1     

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10 6 7.5 

  1. Keterlibatan pimpinan 5     

  2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 5     

V. PENGUATAN PENGAWASAN 15 9 11.25 

  1. Pengendalian Gratifikasi 3     

  2. Penerapan SPIP 3     

  3. Pengaduan Masyarakat 3     

  4. Whistle-Blowing System 3     

  5. Penanganan Benturan Kepentingan 3     

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10 6 7.5 
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KOMPONEN/SUB KOMPONEN PENGUNGKIT 
BOBOT MIN. BOBOT 

60 40 48 

  1. Standar Pelayanan 3     

  2. Budaya Pelayanan Prima 3     

  3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 4     
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Lampiran 9: Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM 
   

Unit Kerja  :   

  

Tahun        : 
  
  
  

PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

A
. 

PROSES (60)  

  I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0     4.58 91.67%       11 

    1 Tim Kerja (1) 1.0     0.75 75.00%         

      a. 
Apakah unit kerja telah membentuk tim 
untuk melakukan pembangunan Zona 
Integritas ? 

  Y/T Ya 1   
dapatkan dan teliti SK 
Tim ZI  

Ya, apabila Tim telah 
dibentuk di dalam unit 
kerja 

SK Tim Zona Integritas 1 

      b. 
Apakah penentuan anggota Tim selain 
pimpinan dipilih melalui 
prosedur/mekanisme yang jelas ? 

  A/B/C B 0.5   

dapatkan dan teliti 
makanisme penentuan 
anggota, yakinkan 
proses itu berjalan. 

a. Dengan 
prosedur/mekanisme 
yang jelas;  
b. Sebagian 
menggunakan prosedur 
seleksi;  
c. Tidak di seleksi 

Notulen dan daftar hadir 
rapat pembentukan 
anggota tim ZI 

1 

    2 
Dokumen Rencana Pembangunan Zona 
Integritas (1) 

1.0     0.83 83.33%         

      a. 
Apakah ada dokumen rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM ? 

  Y/T Ya 1   

dapatkan dan teliti 
dokumen 
pembangunan ZI, mulai 
perencanaan 
pembangunan  sampai 
pengembangannya, 
catat sekarang sudah 
pada posisi tahun ke 
berapa. 

Ya, apabila memiliki 
dokumen rencana kerja 
pembangunan Zona 
Integritas 

Dokumen Rencana 
Pembangunan ZI (lima 
tahunan dan tahunan) 
yang memuat target 
prioritas yang relevan 

dengan tujuan 
pembangunan 
WBK/WBBM 

1 

      b. 

Apakah dalam dokumen pembangunan 
terdapat target-target prioritas yang 
relevan dengan tujuan pembangunan 
WBK/WBBM? 

  A/B/C B 0.5   

teliti dokumen 
perencanaan pastikan 
tujuan untuk 
membentuk unit yang 
"bebas korupsi dan 
melayani", dan cek 
keselarasan program 
kegiatan dengan tujuan 
yang ingin dicapai 

a. Semua target-target 
prioritas relevan dengan 
tujuan pembangunan 
WBK/WBBM;  
b. Sebagian target-target 
prioritas relevan dengan 
tujuan pembangunan 
WBK/WBBM;  
c. Tidak ada target-target 
prioritas yang relevan 
dengan tujuan 
pembangunan 
WBK/WBBM 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

      c. 
Apakah terdapat mekanisme atau media 
untuk mensosialisasikan pembangunan 
WBK/WBBM ? 

  Y/T Ya 1   

dapatkan media 

sosialisasi, laporan 
sosialisasi, cek dan 
catat cakupan audience 
sosialisasi/media 
informasinya. 

Ya, apabila ada media 
sosialisasi pembangunan 
WBK/WBBM 

Media sosialisasi/laporan 
kegiatan sosialisasi 
(notulen, daftar hadir) 

1 

    3 
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
WBK/WBBM (2) 

2.0     2.00 
100.00

% 
        

      a. 
Apakah seluruh kegiatan pembangunan 
sudah dilaksanakan sesuai dengan 
rencana ? 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan laporan 
pelaksanaan 
pembangunan ZI, (klo 
ada, kalo tidak ada 
catat semua kegiatan 
dalam pembangunan 
ZI), bandingkan dengan 
dokumen rencana 
pembangunan 

a. Semua kegiatan 
pembangunan telah 
dilaksanakan sesuai 
dengan rencana;  
b. Sebagian besar 
kegiatan pembangunan 
telah dilaksanakan sesuai 
dengan rencana;  
c. Sebagian kecil kegiatan 
pembangunan telah 
dilaksanakan sesuai 
dengan rencana;  
d. Belum ada kegiatan 
pembangunan yang 
dilakukan sesuai dengan 
rencana 

Laporan pelaksanaan 
pembangunan ZI 

1 

      b. 
Terdapat monitoring dan evaluasi 
terhadap pembangunan Zona Integritas 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan laporan 
monev pembangunan 
ZI, teliti cakupan 
evaluasinya, catat 
keberkalaannya. 

a. Jika laporan monitoring 
dan evaluasi tim internal 
atas persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM 
dilakukan bulanan;  
b.  Jika laporan 
monitoring dan evaluasi 
tim internal atas 
persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM 
dilakukan triwulan;  
c.  Jika laporan 
monitoring dan evaluasi 

tim internal atas 
persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM 
dilakukan semesteran;  
d.  Jika laporan 
monitoring dan evaluasi 
tim internal atas 
persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 

Laporan monev 
pembangunan ZI 
(bulanan/triwulanan/ 
semesteran/tahunan) 

1 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

Unit WBK/WBBM 
dilakukan tahunan 

      c. 
Apakah hasil monitoring dan evaluasi 
telah ditindaklanjuti ? 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan laporan hasil 
tindak lanjut (klo ada), 
kalo tidak ada, 
bandingkan antara 
rekomendasi dengan 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
tindak lanjut atas 
rekomendasi. 

a. Jika semua laporan 
monitoring dan evaluasi 
tim internal atas 
persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM telah 
ditindaklanjuti;  
b.  Jika sebagian besar 
laporan monitoring dan 
evaluasi tim internal atas 
persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM telah 
ditindaklanjuti;  
c. Jika sebagian kecil 
laporan monitoring dan 
evaluasi tim internal atas 
persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM telah 
ditindaklanjuti;  
d. Jika laporan monitoring 
dan evaluasi tim internal 
atas persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan 
Unit WBK/WBBM belum 
ditindaklanjuti 

Laporan tindak lanjut 
monev pembangunan ZI 

1 

    4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0     1.00 
100.00

% 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

      a. 
Apakah pimpinan berperan sebagai role 
model dalam pelaksanaan Pembangunan 
WBK/WBBM ? 

  Y/T Ya 1   

wawancara dengan 

pegawai, pastikan 
bahwa pimpinan 
memberikan contoh, 
test bebrapa 
pertanyaan yang 
berhubungan dengan 
contoh perilaku (mis: 
datang tepat waktu, dll) 

Ya, jika pimpinan 
memberi teladan nyata. 
misalnya 
mengisi/mencatat 
kehadiran setiap hari 
seperti pegawai lain.  

Bukti keteladanan 
pimpinan, misal bukti 
pengisian daftar hadir. 

1 

      b. 
Apakah sudah ditetapkan agen 

perubahan ? 
  Y/T Ya 1   

dapatkan SK 
pembentukan agen 

perubahan 

Ya, jika agen perubahan 

sudah ditetapkan 

SK Agen Perubahan 

(Reformasi Birokrasi) 
1 

      c. 
Apakah telah dibangun budaya kerja dan 
pola pikir di lingkungan organisasi? 

  Y/T Ya 1   

dapatkan agenda 
pembangunan budaya 
kerja dan pola pikir, 
(sosialisasi, 
internalisasi tentang 
budaya kerja, 
peningatan pelayanan 

prima dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja) 

Ya, jika dilakukan 
pelatihan budaya kerja 
dan pola pikir 

Laporan pelaksanaan 
pembangunan budaya 
kerja dan pola pikir 
(sosialisasi/pelatihan 
(notulen, daftar hadir, 
materi)) 

1 

      d. 
Apakah anggota organisasi terlibat dalam 
pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM? 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan notulen rapat 
pembangunan ZI, cek 
elemen organisasi 
apakah ada unsur 
keterwakilan dari setiap 
seksi,  

a. Jika semua anggota 
terlibat dalam 
pembangunan Zona 
Integritas menuju 
WBK/WBBM dan usulan-
usulan dari anggota 
diakomodasikan dalam 
keputusan;  
b. Jika sebagian besar 
anggota terlibat dalam 
pembangunan Zona 
Integritas menuju 
WBK/WBBM;  
c. Jika sebagian kecil 
anggota terlibat dalam 
pembangunan Zona 
Integritas menuju 

WBK/WBBM;  
d. Jika belum ada 
anggota terlibat dalam 
pembangunan Zona 
Integritas menuju 
WBK/WBBM 

Notulen dan daftar hadir 
rapat pembangunan ZI 
yang dihadiri anggota 
organisasi 

1 

  II. PENATAAN TATALAKSANA (5)  5.0     5.00 
100.00

% 
      9 

    1 
Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 
utama (1,5) 

1.5     1.50 
100.00

% 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

      a. 
Apakah SOP mengacu pada peta proses 
bisnis instansi 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan peta proses 
bisnis utama dan daftar 
SOP, (pengawasan 
dan pelayanan), cek 
keselarasan dengan 
SOP  

a. Jika semua SOP unit 
telah mengacu peta 
proses bisnis dan juga 
melakukan inovasi yang 
selaras;  
b. Jika semua SOP unit 
telah mengacu peta 
proses bisnis;  
c. Jika sebagian besar 
SOP unit telah mengacu 
peta proses bisnis;  

d. Jika sebagian kecil 
SOP unit telah mengacu 
peta proses bisnis 

Peta proses bisnis dan 
daftar SOP 

1 

      b. 
Prosedur operasional tetap (SOP) telah 
diterapkan  

  A/B/C/D A 1   
observasi pelaksanaan 
SOP 

a. Jika unit telah 
menerapkan seluruh SOP 
yang ditetapkan 
organisasi dan juga 
melakukan inovasi pada 
SOP yang diterapkan;  
b. Jika unit telah 

menerapkan seluruh SOP 
yang ditetapkan 
organisasi ;   
c. Jika unit telah 
menerapkan sebagian 
besar SOP yang 
ditetapkan organisasi ;   
d. Jika unit telah 
menerapkan sebagian 
kecil SOP yang 
ditetapkan organisasi  

Hasil observasi 
pelaksanaan SOP 

1 

      c. 
Prosedur operasional tetap (SOP) telah 
dievaluasi 

  A/B/C/D A 1   
dapatkan laporan 
evaluasi pelaksanaan 
SOP 

a. Jika seluruh SOP 
utama telah dievaluasi 
dan telah ditindaklanjuti 
berupa perbaikan SOP 
atau usulan perbaikan 
SOP 
b. Jika sebagian besar 
SOP utama telah 
dievaluasi dan telah 
ditindaklanjuti berupa 
perbaikan SOP atau 
usulan perbaikan SOP 
c. Jika sebagian besar 
SOP utama telah 
dievaluasi tetapi belum 
ditindaklanjuti; 
d. Jika sebagian kecil 
SOP utama telah 
dievaluasi  

Laporan evaluasi 
pelaksanaan SOP dan 
tindak lanjutnya. 

1 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

    2 E-Office (2) 2.0     2.00 
100.00

% 
        

      a. 
Apakah sistem pengukuran kinerja unit 
sudah menggunakan teknologi informasi? 

  A/B/C A 1   

1) lakukan wawancara, 
pastikan sistem 
informasi pengukuran 
kinerja berjalan,  
2) lakukan sample 
untuk 1 sasaran/1 SKP.  

a. Jika unit memiliki 
sistem pengukuran 
kinerja yang 
menggunakan teknologi 
informasi dan juga 
melakukan inovasi;  
b. Jika unit memiliki 
sistem pengukuran 
kinerja terpusat yang  
menggunakan teknologi 
informasi;  
c. Belum memiliki sistem 
pengukuran kinerja yang 
menggunakan teknologi 
informasi 

Sistem pengukuran 
kinerja berbasis IT 
(screenshot sistem) 

1 

      b. 
Apakah operasionalisasi manajemen 
SDM sudah menggunakan teknologi 
informasi? 

  A/B/C A 1   
wawancara, test case 
untuk 1 nama pegawai. 

a. Jika unit memiliki 
operasionalisasi 
manajemen SDM yang 
menggunakan teknologi 
informasi dan juga 
melakukan inovasi;  
b. Jika unit memiliki 
operasionalisasi 
manajemen SDM yang 
menggunakan teknologi 
informasi secara terpusat;  
c. Belum memiliki 
operasionalisasi 
manajemen SDM yang 

sudah menggunakan 
teknologi informasi 

Sistem manajemen SDM 
berbasis IT (screenshot 
sistem) 

1 

      c. 
Apakah pemberian pelayanan kepada 
publik sudah menggunakan teknologi 
informasi? 

  A/B/C A 1   

wawancara, dan test 
case untuk 1 jenis 
layanan, pastikan 
kejelasan prosedur, 
waktu dan biaya, serta 
pengaduan layanan 
menggunakan e-gov. 

a. Jika unit memberikan 
pelayanan kepada publik 
dengan menggunakan 
teknologi informasi dan 
juga melakukan inovasi;  
b. Jika unit memberikan 
pelayanan kepada publik 
dengan menggunakan 

teknologi informasi secara 
terpusat;  
c. Belum memberikan 
pelayanan kepada publik 
dengan menggunakan 
teknologi informasi 

Sistem pelayanan publik 
berbasis IT (screenshot 
sistem) 

1 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

      d 

Apakah telah dilakukan monitoring dan 
dan evaluasi terhadap pemanfaatan 
teknologi informasi dalam pengukuran 
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan 
pemberian layanan kepada publik? 

  A/B/C/D A 1     

a. Jika laporan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
pemanfaatan teknologi 
informasi dalam 
pengukuran kinerja unit, 
operasionalisasi SDM, 
dan pemberian layanan 
kepada publik dilakukan 
bulanan;  
b.  Jika laporan 
monitoring dan evaluasi 

terhadap pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pengukuran kinerja unit, 
operasionalisasi SDM, 
dan pemberian layanan 
kepada publik dilakukan 
triwulan;  
c.  Jika laporan 
monitoring dan evaluasi 
terhadap pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pengukuran kinerja unit, 
operasionalisasi SDM, 
dan pemberian layanan 
kepada publik dilakukan 
semesteran;  
d.  Jika laporan 
monitoring dan evaluasi 
terhadap pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja unit, 
operasionalisasi SDM, 
dan pemberian layanan 
kepada publik dilakukan 
tahunan 

Laporan monev 
pemanfaatan IT untuk 
pengukuran kinerja, 
manajemen SDM, dan 
pelayanan publik 
(bulanan/triwulanan/ 
semesteran/tahunan) 

1 

    3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5     1.50 
100.00

% 
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PENILAIAN   
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Program evaluasi Keterangan Bukti Dokumen 

Jml 
Dok

. 

      a. 
Kebijakan tentang  keterbukaan informasi 
publik telah diterapkan 

  Y/T Ya 1   

dapatkan kebijakan 
keterbukaan informasi, 
minimal memuat;  apa 
saja yang akan 
diunggah ke pada 
masyarakat, kapan 
akan diupdate, siapa 
yang men-update. 

Ya, jika kebijakan tentang  
keterbukaan informasi 
publik sudah diterapkan 

Kebijakan keterbukaan 
informasi publik secara 
tertulis (minimal memuat;  
apa saja yang akan 
diunggah kepada 
masyarakat, kapan akan 
diupdate, siapa yang 
mengupdate) 

1 

      b. 
Melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan keterbukaan 
informasi publik  

  Y/T Ya 1   
dapatkan laporan 
monitoring dan  
evaluasi 

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

Laporan monev kebijakan 
keterbukaan informasi 
publik 

1 

  
III
. 

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)  15.0     15.00 
100.00

% 
      13 

    1 
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 
dengan kebutuhan organisasi (2) 

2.0     2.00 
100.00

% 
        

      a. 

Apakah kebutuhan pegawai yang disusun 
oleh unit kerja mengacu kepada peta 
jabatan dan hasil analisis beban kerja 
untuk masing-masing jabatan? 

  Y/T Ya 1   

dapatkan dokumen 
rencana kebutuhan 
pegawai, memuat 
beban pekerjaan 
dibandingkan dengan 
jumlah pegawai dan 
spesifikasi pegawai) 

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

Dokumen rencana 
kebutuhan pegawai yang 
mengacu Peta Jabatan 
dan Analisis Beban Kerja 

1 
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      b. 

Apakah penempatan pegawai hasil 

rekrutmen murni mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang telah disusun 
per jabatan? 

  A/B/C/D A 1   

lakukan sampel atas 
pelaksanaan rencana 
kebutuhan pegawai, 

(upaya rotasi, upaya 
pengajuan pegawai 
baru, upaya 
peningkatan 
kompetansi) 

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 murni 
mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang 

telah disusun per jabatan;  
c. Jika sebagian kecil 
penempatan pegawai 
hasil rekrutmen murni 
mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang 
telah disusun per jabatan;  
d. Tidak ada penempatan 
pegawai hasil rekrutmen 
murni yang mengacu 
kepada kebutuhan 
pegawai yang telah 
disusun per jabatan. 

Hasil observasi 
penempatan pegawai 
yang mengacu pada 
rencana kebutuhan 
pegawai 

1 

      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   
dapatkan laporan 
monev. 

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 

Laporan monev 
penempatan pegawai 
hasil rekrutmen 

1 

    2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0     2.00 
100.00

% 
        

      a. 
Dalam melakukan pengembangan karier 
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi 
pegawai antar jabatan? 

  Y/T Ya 1   

dapatkan dokumen 
pola rotasi (klo ada), 
klo tidak ada, 
wawancara dan catat 
bagaimana pola rotasi 

internal? 

Ya, jika ada dilakukan 
mutasi pegawai antar 
jabatan sebagai wujud 
dari pengembangan 
karier pegawai 

Dokumen rotasi/mutasi 
pegawai (SK) 

1 
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      b. 

Apakah dalam melakukan mutasi 
pegawai antar jabatan telah 
memperhatikan kompetensi jabatan dan 
mengikuti pola mutasi yang telah 
ditetapkan? 

  A/B/C/D A 1   

wawancara 
pelaksanaan pola 
rotasi, cek SK rotasi 
terakhir, 

a. Jika semua mutasi 
pegawai antar jabatan 
telah memperhatikan 
kompetensi jabatan dan 
mengikuti pola mutasi 
yang telah ditetapkan 
organisasi dan juga unit 
kerja memberikan 
pertimbangan 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 

Hasil observasi 
pelaksanaan rotasi/mutasi 
apakah rotasi/mutasi 
memperhatikan 
kompetensi jabatan, 
mengikuti pola mutasi dan 
ada petimbangan unit 
keja (SK rotasi terakhir) 

1 

      c. 

Apakah telah dilakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang 
telah dilakukan dalam kaitannya dengan 
perbaikan kinerja? 

  Y/T Ya 1   
dapatkan laporan 
monev. 

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

Laporan monev kegiatan 
rotasi/mutasi 

1 

    3 
Pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi (3) 

3.0     3.00 
100.00

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

  Y/T Ya 1   

1) dapatkan kebijakan 
pengembangan 
kompetensi (klo ada) 
kalo tidak ada 
wawancara upaya 
pengembangan 
kompetensi, 2) lakukan 
sample pada 1-2 upaya 
pengembangan 
kompetensi (dapatkan 
notulen pelatihan). 

Ya, jika sudah dilakukan 
Training Need Analysis 
Untuk pengembangan 
kompetensi 

Dokumen kebijakan 
pengembangan 
kompetensi (training need 
analysis) yang 
mempertimbangkan hasil 
pengelolaan kinerja 
pegawai (standar 
kompetensi). 

1 

      b. 

Dalam menyusun 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 hasil 
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 1     

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 
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ditetapkan untuk masing-
masing jabatan >50%-
75%;  
d. Jika persentase 
kesenjangan kompetensi 
pegawai dengan standar 
kompetensi yang 
ditetapkan sebesar 
>75%-100% 

      d. 

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

  A/B/C/D A 1   

1) dapatkan kebijakan 
pengembangan kom 
petensi (klo ada) kalo 
tidak ada wawancara 
upaya pengembangan 
kompetensi, 2) lakukan 
sample pada 1-2 upaya 
pengembangan 
kompetensi (dapatkan 
notulen pelatihan). 

a. Jika seluruh pegawai di 
Unit Kerja telah 
memperoleh 
kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
kompetensi lainnya;  
b. Jika sebagian besar 
pegawai di Unit Kerja 
telah memperoleh 
kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
kompetensi lainnya;  
c. Jika sebagian kecil 
pegawai di Unit Kerja 
telah memperoleh 
kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
kompetensi lainnya;  
d. Belum ada pegawai di 
Unit Kerja telah 
memperoleh 
kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
kompetensi lainnya 

Daftar peserta pelatihan 
dan pengembangan 

kompetensi lainnya 

1 
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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, dll)? 

  A/B/C/D A 1   

1) dapatkan pola 
pengembangan 
kompetensi, catat 
kesetaraan dan 
keadilan dalam 
mendapatkan 
pengembangan 

kompetensi, 2) catat 
bagaimana 
menentukan/menunjuk 
pegawai yang akan 
mengikuti diklat. 

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 1   

1) dapatkan pola 
pengembangan 
kompetensi, catat 
kesetaraan dan 
keadilan dalam 
mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi, 2) catat 
bagaimana 
menentukan/menunjuk 
pegawai yang akan 

mengikuti diklat. 

a. Jika laporan monitoring 

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

Laporan hasil monev 
pengembangan 
kompetensi 
(bulanan/triwulanan/ 
semesteran/tahunan) 

1 
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    4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0     4.00 
100.00

% 
        

      a. 
Terdapat penetapan kinerja individu yang 
terkait dengan kinerja organisasi  

  A/B/C/D A 1   

1) dapatkan SKP dan 
sasaran organisasi, 
teliti keselarasannya 
antara sasaran 
organisasi, program 
kegiatan seksi, dan 
output individu. 

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  

Dokumen SKP secara 
periodik 
(bulanan/triwulanan/ 
semesteran/tahunan) 

1 

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

  A/B/C/D A 1   

teliti keselarasannya 
antara sasaran 
organisasi, program 
kegiatan seksi, dan 
output individu. 

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 1   

teliti pengukuran kinerja 
pada setiap level 
(organisasi, seksi dan 
individu) 

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 
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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 1   

teliti kegunaan 
penilaian kinerja 
individu, 2) lakukan 
sample untuk 1 
pegawai yang 
berprestasi,  

a. Hasil penilaian kinerja 
individu seluruhnya telah 
dijadikan dasar 
pemberian reward 
b. Hasil penilaian kinerja 
individu sebagian besar 
telah dijadikan dasar 
pemberian reward 
c. Hasil penilaian kinerja 
individu sebagian kecil 
telah dijadikan dasar 
pemberian reward 
d. Hasil penilaian kinerja 
individu belum dijadikan 
dasar pemberian reward 

Bukti pemberian reward 
atas hasil penilaian 
kinerja individu 

1 

    5. 
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku pegawai (3) 

3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. 
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 
telah dilaksanakan/diimplementasikan 

  A/B/C/D A 1   

laporan pelaksanaan 
penegakan 
disiplin/kode etik/kode 
perilaku 

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

Laporan pelaksanaan 
penegakan disiplin/kode 
etik/kode perilaku 

1 
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d. Jika unit kerja telah 
mengimplementasikan 
sebagian kecil aturan 
disiplin/kode etik/kode 
perilaku yang ditetapkan 
organisasi. 

    6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0     1.00 
100.00

% 
        

      a. 
Data informasi kepegawaian unit kerja 
telah dimutakhirkan secara berkala. 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan jadwal 
pemutahiran, 2) 
lakukan cek untuk 
update terakhir, 

a. Jika data informasi 
kepegawaian unit kerja 
telah dimutakhirkan 
secara bulanan;  
b.  Jika data informasi 
kepegawaian unit kerja 
telah dimutakhirkan 
secara triwulan;  
c.  Jika data informasi 
kepegawaian unit kerja 
telah dimutakhirkan 
secara semesteran;  
d.  Jika data informasi 
kepegawaian unit kerja 
telah dimutakhirkan 
secara tahunan 

Laporan pemutakhiran 
data informasi 
kepegawaian 
(bulanan/triwulanan/ 
semesteran/tahunn) 

1 

  IV PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)  10.0     10.00 
100.00

% 
      7 

    1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0     5.00 
100.00

% 
        

      a. 
Apakah pimpinan terlibat secara langsung 
pada saat penyusunan Perencanaan 

  Y/T Ya 1   
dapatkan notulen 
penyusunan 
perencanaan 

Ya, jika pimpinan terlibat 
secara langsung pada 
saat penyusunan 
Perencanaan 

Notulen dan daftar hadir 
kegiatan penyusunan 
perencanaan yang 
dihadiri pimpinan 

1 
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      b. 
Apakah pimpinan terlibat secara langsung 
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja 

  Y/T Ya 1   

dapatkan notulen 
penyusunan penetapan 
kinerja (untuk setiap 
level) 

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

Notulen dan daftar hadir 
kegiatan penyusunan 
penetapan kineja yang 
dihadiri pimpinan 

1 

      c. 
Apakah pimpinan memantau pencapaian 

kinerja secara berkala 
  Y/T Ya 1   

dapatkan jadwal 
pemantauan dan 
laporan pemantauan 2) 

cek pemantauan 
kinerja terakhir 

Ya, jika pimpinan 
memantau pencapaian 

kinerja secara berkala 

Laporan pemantauan 
kinerja oleh pimpinan 

secara berkala (notulen 
rapat pimpinan) 

1 

    2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0     5.00 
100.00

% 
        

      a. 
Apakah dokumen perencanaan sudah 
ada 

  A/B/C A 1   
dapatkan dokumen 
perencanaan 

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 

Dokumen Perencanaan 
(Renstra, RKT, dan 
Penetapan Kinerja) yang 
berorientasi hasil dan 
memiliki IKU dengan 
indikator kinerja telah 
SMART 

1 

      b. 
Apakah dokumen perencanaan telah 
berorientasi hasil 

  A/B/C/D A 1   

teliti kualitas dokumen 
perencanaan, apakah 
sasaran/KU 
berorientasi hasil 

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  

      c. 
Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama 
(IKU)  

  A/B/C A 1   dapatkan IKU,  

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; 
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c. Jika unit kerja belum 
memiliki IKU 

      d. Apakah indikator kinerja telah SMART   A/B/C/D A 1   

teliti kualitas IKU 
apakah relevan, cukup 
dan dapat diukur 
secara obyektif dalam 
mengukur sasaran/KU 

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  

      e. 
Apakah laporan kinerja telah disusun 
tepat waktu 

  Y/T Ya 1   
dapatkan laporan 
kinerja teliti tanggal 
laporan kinerja 

Ya, jika unit kerja telah 
menyusun laporan kinerja 
tepat waktu 

Laporan Kinerja 1 

      f. 
Apakah pelaporan kinerja telah 
memberikan informasi tentang kinerja 

  A/B/C/D A 1   

teliti laporan kinerja, 
cek substansi laporan 

apakah ada informasi 
keberhasilan/kegagalan 
kinerja, analisinya dan 
rencana aksi kedepan. 

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

  A/B/C/D A 1   

dapatkan upaya 
peningkatan kapasitas 
SDM (sosialisasi, 

pelatihan dll) 

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 

Laporan kegiatan 
peningkatan kapasitas 
SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja 

1 

      h 
Pengelolaan akuntabilitas kinerja 
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten 

  A/B/C A 1     

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 

Daftar SDM yang 
menangani pengelolaan 
akuntabilitas kinerja 

1 

  V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)  15.0     15.00 
100.00

% 
      19 

    1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. 
Telah dilakukan public campaign tentang 
pengendalian gratifikasi 

  A/B/C A 1   

dapatkan metode 
sosialisasi, media 

informasi dan teliti 
cakupan audiencenya, 
sample ke pegawai 
apakah tau keberadaan 
kebijakan gratifikasi 
dan prosedur 
pelaporan gratifikasi 
nya. 

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

Media sosialisasi/public 
campaign tentang 
pengendalian gratifikasi 
secara berkala 

1 
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      b. 
Pengendalian gratifikasi telah 
diimplementasikan 

  A/B/C A 1   
dapatkan laporan 
tahunan penanganan 
gratifikasi 

a. Jika unit kerja 
mengimplementasikan 
pengendalian gratifikasi 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi dan 
juga membuat inovasi 
terkait pengendalian 
gratifikasi yang sesuai 
dengan karakteristik unit 
kerja ; 
b. Jika unit kerja 

mengimplementasikan 
pengendalian gratifikasi 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi; 
c. Jika unit kerja belum 
mengimplementasikan 
pengendalian gratifikasi 

Laporan penanganan/ 
pengendalian gratifikasi 

1 

    2 Penerapan SPIP (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   A/B/C/D A 1   

dapatkan upaya 
pengendalian 
(improvisasi) 
(penegakan integritas 
dan aturan perilaku, 
komitmen terhadap 
kompetensi, 
kepemimpinan yang 
kondusif, pembentukan 

struktur organisasi 
yang sesuai kebutuhan, 
pendelegasian 
wewenang dan 
tanggungjawab yang 
tepat, penyusunan dan 
penerapan kebijakan 
pembinaan SDM yang 
sehat, perwujudan 
peran APIP yang 
efektif, dan hubungan 
kerja yang baik dengan 
instansi pemerintah 
terkait) 

a. Jika unit kerja 
membangun seluruh 
lingkungan pengendalian 
sesuai dengan 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 
organisasi ;  
d. Jika unit kerja 
membangun sebagian 
kecil lingkungan 
pengendalian sesuai 
dengan yang ditetapkan 
organisasi  

Laporan penerapan SPIP 
terkait dengan lingkungan 
pengendalian 

1 
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      b. 
Telah dilakukan penilaian risiko atas 
pelaksanaan kebijakan 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan peta risiko, 2) 
klo tidak ada, 
wawancara kepada 
pihak terkait, apakah 
tau risiko dari 
organisasi, bandingkan 
dengan SOP. 

a. Jika unit kerja 
melakukan penilaian 
risiko atas seluruh 
pelaksanaan kebijakan 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi dan 
juga membuat inovasi 
terkait lingkungan 
pengendalian yang sesuai 
dengan karakteristik unit 
kerja;  

b. Jika unit kerja 
melakukan penilaian 
risiko atas seluruh 
pelaksanaan kebijakan 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi ;  
c. Jika melakukan 
penilaian risiko atas 
sebagian besar 
pelaksanaan kebijakan 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi ;  
d. Jika melakukan 
penilaian risiko atas 
sebagian kecil 
pelaksanaan kebijakan 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi  

Peta risiko 1 

      c. 
Telah dilakukan kegiatan pengendalian 
untuk meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi 

  A/B/C A 1   

dapatkan kegiatan 
meminimaisir risiko, 
bandingkan dengan 
risiko yang akan terjadi. 

a. Jika unit kerja 
melakukan kegiatan 
pengendalian untuk 
meminimalisir resiko 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi dan 
juga membuat inovasi 
terkait kegiatan 
pengendalian untuk 
meminimalisir resiko yang 
sesuai dengan 
karakteristik unit kerja ; 

b. Jika unit kerja 
melakukan kegiatan 
pengendalian untuk 
meminimalisir resiko 
sesuai dengan yang 
ditetapkan organisasi; 
c. Jika unit kerja belum 
melakukan seluruh 
kegiatan pengendalian 
untuk meminimalisir 
resiko 

Laporan kegiatan 
pengendalian untuk 

meminimalisir risiko 

1 
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      d. 
SPI telah diinformasikan dan 
dikomunikasikan kepada seluruh pihak 
terkait 

  A/B/C A 1   

dapatkan media 
informasi, dan cek 
cakupan audience nya, 
2) lakukan sample 
kepada 1-2  pegawai, 
apakah mengetahui 
adanya SPI. 

a. SPI telah 
diinformasikan dan 
dikomunikasikan kepada 
seluruh pihak terkait 
b. SPI telah 
diinformasikan dan 
dikomunikasikan kepada 
sebagian pihak terkait 
c. Belum ada pihak terkait 
yang mendapatkan 
informasi dan komunikasi 

mengenai SPI 

Media informasi 
penerapan SPIP/laporan 
kegiatan sosialisasi SPIP 
(notulen, daftar hadir) 

1 

    3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. 
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah 
diimplementasikan    

  A/B/C/D A 1   

dapatkan kebijakan 
pengaduan 
masyarakat, apakah 
terdapat unit pengelola 
pengaduan 
masyarakat. 

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  

Kebijakan penanganan 
pengaduan masyarakat 
secara tertulis/Unit 
pengaduan masyarakat 

1 
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      b. 
Hasil penanganan pengaduan 
masyarakat telah ditindaklanjuti  

  A/B/C/D A 1   

dapatkan laporan 
penanganan 
pengaduan maysrakat, 
teliti rekomendasinya, 
tanya apakah 
rekomendasi dilakukan, 
perdalam dengan 
menguji  kegiatan yang 
dilakukan 

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

pengaduan masyarakat 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
d. Jika seluruh hasil 
penanganan pengaduan 
masyarakat belum 
ditindaklanjuti oleh unit 

Laporan penanganan 
pengaduan masyarakat 

1 

      c. 
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 
atas penanganan pengaduan masyarakat 

  A/B/C/D A 1   
dapatkan laporan 
monev pengaduan 
masyarakat 

a. Jika monitoring dan 
evaluasi atas 
penanganan pengaduan 

masyarakat dilakukan 
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 

Laporan monev 
pengaduan masyarakat 

1 

      d. 
Hasil evaluasi atas penanganan 
pengaduan masyarakat telah 
ditindaklanjuti  

  A/B/C A 1   

dapatkan tindak lanjut 
pengaduan 
masyarakat, 
bandingkan tindak 
lanjutnya dengan 
rekomendasinya. (hub 
kausalitas dengan 
pertanyaan 
sebelumnya) 

a. Jika seluruh hasil 
evaluasi atas 
penanganan pengaduan 
masyarakat telah 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
b. Jika sebagian hasil 
evaluasi atas 
penanganan pengaduan 
masyarakat telah 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
c. Jika belum ada hasil 

evaluasi atas 

Laporan tindak lanjut 
monev pengaduan 
masyarakat 

1 
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penanganan pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti unit kerja 

    4 Whistle-Blowing System (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. 
Apakah Whistle Blowing System sudah di 
internalisasi ? 

  Y/T Ya 1     
Ya, jika Whistle Blowing 
System telah di 
internalisasi di unit kerja 

Internalisasi Whistle 
Blowing System (system 
WBS) 

1 

      b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan    A/B/C/D A 1   

dapatkan kebijakan 
WBS, dapatkan apakah 
ada unit pengelola 
WBS,  

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

Kebijakan Whistle 
Blowing System secara 
tertulis/Unit pengelola 
WBS 

1 
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      c. 
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan 
Whistle Blowing System 

  A/B/C/D A 1   
dapatkan laporan 
monev WBS 

a. Jika evaluasi atas 
penerapan Whistle 
Blowing System dilakukan 
bulanan;  
b.  Jika evaluasi atas 
penerapan Whistle 
Blowing System dilakukan 
triwulan;  
c.  Jika evaluasi atas 
penerapan Whistle 
Blowing System dilakukan 

semesteran;  
d.  Jika evaluasi atas 
penerapan Whistle 
Blowing System dilakukan 
tahunan 

Laporan monev WBS 1 

      d. 
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle 
Blowing System telah ditindaklanjuti  

  A/B/C/D A 1   

dapatkan tindak lanjut 
WBS, bandingkan 
tindak lanjutnya dengan 
rekomendasinya. (hub 
kausalitas dengan 
pertanyaan 
sebelumnya) 

a. Jika seluruh hasil 
evaluasi atas penerapan 
Whistle Blowing System 
telah ditindaklanjuti oleh 
unit kerja; 

b. Jika sebagian besar 
hasil evaluasi atas 
penerapan Whistle 
Blowing System telah 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
c. Jika sebagian kecil 
hasil evaluasi atas 
penerapan Whistle 
Blowing System telah 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
d. Jika belum ada hasil 
evaluasi atas penerapan 
Whistle Blowing System 
yang ditindaklanjuti unit 
kerja 

Laporan tindak lanjut 
monev WBS 

1 

    5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. 
Telah terdapat identifikasi/pemetaan 
benturan kepentingan dalam tugas fungsi 
utama 

  Y/T Ya 1   

dapatkan kebijakan 
benturan kepentingan, 
teliti jenis hubungan 
benturan kepentingan 

Ya, Jika unit kerja telah 
mengidentifikasi/memetak
an benturan kepentingan 
dalam tugas fungsi utama 

Kebijakan penanganan 
benturan kepentingan 
secara tertulis 

1 
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      b. 
Penanganan Benturan Kepentingan telah 
disosialisasikan/internalisasi 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan media 
informasi, notulen 
sosialisasi, teliti 
cakupan audiensinya 

a. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
disosialiasikan/diinternalis
asikan ke seluruh unit 
kerja  
b. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
disosialiasikan/diinternalis
asikan ke sebagian besar 
unit kerja; 
c.  Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 
disosialiasikan/diinternalis
asikan ke sebagian kecil 
unit kerja 
d.  Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
belum 
disosialiasikan/diinternalis
asikan ke seluruh unit 
kerja 

Media informasi/laporan 
sosialisasi penanganan 
benturan kepentingan 
(notulen, daftar hadir) 

1 

      c. 
Penanganan Benturan Kepentingan telah 
diimplementasikan 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan prosedur 
pelaporan benturan 
kepentingan, 
wawancara apakah ada 
dilaksanakan, 2) 
sample ke pegawai 
apakah mengetahui 
adanya kebijakan 
benturan kepentingan 

a. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
diimplementasikan ke 
seluruh unit kerja  
b. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
diimplementasikan ke 
sebagian besar unit kerja; 
c.  Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
diimplementasikan ke 
sebagian kecil unit kerja 
d.  Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
belum diimplementasikan 
ke seluruh unit kerja 

Laporan penanganan 
benturan kepentingan 

1 

      d. 
Telah dilakukan evaluasi atas 
Penanganan Benturan Kepentingan 

  A/B/C A 1   
dapatkan laporan 
monev benturan 
kepentingan 

a. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
dievaluasi secara berkala 
oleh unit kerja; 
b. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
dievaluasi tidak secara 
berkala oleh unit kerja; 
c. Jika penanganan 
Benturan Kepentingan 
belum dievaluasi oleh unit 
kerja 

Laporan monev benturan 
kepentingan 

1 
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      e. 
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 
Kepentingan telah ditindaklanjuti 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan tindak lanjut 
benturan kepentingan, 
bandingkan tindak 
lanjutnya dengan 
rekomendasinya. (hub 
kausalitas dengan 
pertanyaan 
sebelumnya) 

a. Jika seluruh hasil 
evaluasi atas 
Penanganan Benturan 
Kepentingan telah 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
b. Jika sebagian besar 
hasil evaluasi atas 
Penanganan Benturan 
Kepentingan telah 
ditindaklanjuti oleh unit 

kerja; 
c. Jika sebagian kecil 
hasil evaluasi atas 
Penanganan Benturan 
Kepentingan telah 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja; 
d. Jika belum ada hasil 
evaluasi atas 
Penanganan Benturan 
Kepentingan yang 
ditindaklanjuti unit kerja 

Laporan tindak lanjut 

monev benturan 
kepentingan 

1 

  
VI
. 

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 
(10)  

10.0     10.00 
100.00

% 
      11 

    1 Standar Pelayanan (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. Terdapat kebijakan standar pelayanan   A/B/C A 1   
dapatkan standar 
pelayanan 

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

standar pelayanan  

Kebijakan standar 
pelayanan secara tertulis 

1 
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      b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan   A/B/C/D A 1   

apakah standar 
pelayanan telah 
diumumkan, cek media 
pengumumannya 

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  

Media sosialisasi/laporan 
kegiatan sosialisasi 
standar pelayanan 

1 

      c. 
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar 
pelayanan 

  A/B/C/D A 1   
dapatkan SOP 
pelayanan 

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  

SOP Pelayanan 1 
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      d. 
Dilakukan reviu dan perbaikan atas 
standar pelayanan dan SOP 

  A/B/C A 1   
laporan review SOP, 
dan cek tindak 
lanjutnya 

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  

Laporan review standar 
pelayanan 

1 

    2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0     3.00 
100.00

% 
        

      a. 
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan 
dalam upaya penerapan Budaya 
Pelayanan Prima 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan notulen 

sosialisasi/pelatihan 
budaya pelayana 
prima, teliti pesertanya 
dan materi sosialisasi 

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 

Laporan 

sosialisasi/pelatihan 
budaya pelayanan prima 
(notulen, daftar hadir 
peserta, dan materi) 

1 
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      b. 
Informasi tentang pelayanan mudah 
diakses melalui berbagai media  

  A/B/C A 1   
dapatkan media 
informasi layanan, cek 
cakupan audience-nya 

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, dsb) 
c. Informasi pelayanan 
sulit diakses melalui 
berbagai media 

Media informasi layanan 
(papan pengumuman, 
website) 

1 

      c. 

Telah terdapat sistem 
punishment(sanksi)/reward bagi 
pelaksana layanan serta pemberian 
kompensasi kepada penerima layanan 
bila layanan tidak sesuai standar 

  A/B/C A 1   

dapatkan sistem 
reward n punishment, 
lakukan sample untuk 
pemberian reward n 
punishment 

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 penerima layanan 
bila layanan tidak sesuai 
standar  

Kebiajakan pemberian 
pelayanan secara tertulis 
(reward dan punishment) 

1 

      d. 
Telah terdapat sarana layanan 
terpadu/terintegrasi 

  A/B/C/D A 1     

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 

Terdapat sarana/unit 
layanan terpadu 

1 
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      e. Terdapat inovasi pelayanan   A/B/C/D A 1   
dapatkan inovasinya 
(cek nominasi dari 
deputi yanlik) 

a. Jika unit kerja telah 
memiliki 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 
memiliki inovasi 
pelayanan 

    3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0     4.00 
100.00

% 
        

      a. 
Dilakukan survey kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan 

  A/B/C A 1   dapatkan hasil survey 

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 

Hasil survey kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan secara berkala 

1 

      b. 
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat 
diakses secara terbuka 

  A/B/C A 1   

teliti hasil survey 
apakah dapat diakses 
secara terbuka, 
lakukan pengujian  

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

pengumuman, selebaran, 
dsb) 
c. Hasil survei kepuasan 
masyarakat sulit diakses 
melalui berbagai media 

Media untuk akses hasil 
survey kepuasan 
masyarakat 

1 
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      c. 
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey 
kepuasan masyarakat 

  A/B/C/D A 1   

dapatkan tindak lanjut 
dari hasil survey, 
bandingkan dengan 
hasil survey. Teliti 
keterkaitanntya 

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 

Laporan tindak lanjut hasil 
survey kepuasan 
masyarakat 

1 

TOTAL PENGUNGKIT 60.0     59.58           

                            

                            

B
. 

HASIL (40)                    

  I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0     20.00 
100.00

% 
      2 

    1. 
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei 
Eksternal) (15) 
  

15.0 0-4 4 15.00 
100.00

% 
  

Diisi dengan nilai hasil 
Survei Eksternal atas 
Persepsi Korupsi 

Hasil survey persepsi 
korupsi 

1 

    2. 
Persentase temuan hasil pemeriksaan 
(Internal dan Eksternal) yang ditindaklanjuti 
(5) 

5.0 0-100% 100 5.00 
100.00

% 
    Hasil tindak lanjut temuan 1 

                            

  II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0     20.00 
100.00

% 
      1 

    1. 
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei 
Eksternal) (20) 
  

20.0 0-4 4 20.00 
100.00

% 
  

Diisi dengan Nilai Hasil 
Survei Eksternal Kualitas 
Pelayanan 

Hasil survey kualitas 
pelayanan (eksternal) 

1 

                          

TOTAL HASIL 40.0     40.00           

                          

 


