
 

 



 

 

 

 

KEPUTUSAN 

INSPEKTUR KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2020-2024 

 

INSPEKTUR KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan 

Keputusan Inspektur Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana 

Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); 

  2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1021); 

 MEMUTUSKAN … 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KEMENTERIAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 

TAHUN 2020-2024. 

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat 

pelaksanaan kebijakan dan strategi Inspektorat dalam 

mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

KETIGA : Pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU dilaporkan kepada Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 

Sekretaris Kementerian. 

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  29 Januari 2021     

 

INSPEKTUR KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

FAKIH USMAN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN INSPEKTUR KEMENTERIAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 

2020-2024. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi 

pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Instruksi Presiden 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggungjawaban mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimulai dari penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, 

Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), mengatur bahwa Inspektorat sebagai 

salah satu unit Eselon II Kemen PPPA, menyusun Renstra sebagai dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra 

Kemen PPPA. Renstra Inspektorat Kemen PPPA menyajikan visi, misi, 

tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta 

kerangka pendanaan. Sebagai organisasi yang berorientasi hasil, Renstra 

Inspektorat merupakan hal penting, dengan penetapan visi, misi, tujuan, 

sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang jelas dan tepat, maka 

Inspektorat diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, 

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan 

internal di lingkungan Kemen PPPA.  

Inspektorat memegang peran strategis di lingkungan Kemen PPPA, 

tidak hanya berperan untuk menemukan terjadinya penyimpangan, tetapi  
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juga berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengevaluasi 

efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Oleh karena itu, 

fokus utama Inspektorat Kemen PPPA adalah menjadi mitra bagi unit kerja 

dan memberikan nilai tambah bagi Kemen PPPA dalam rangka peningkatan 

kinerja.  

Kami menyadari bahwa perencanaan strategis merupakan proses 

yang dinamis dan harus terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan 

perkembangan situasi. Renstra Inspektorat ini akan dijadikan acuan dalam 

penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, 

penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan dan pengendalian kegiatan; 

penyusunan laporan kinerja, serta peningkatan akuntabilitas secara 

berkelanjutan. 

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra Inspektorat 2020-2024 

dapat menjadi pedoman perencanaan kinerja pengawasan internal dalam 

rangka mewujudkan Visi Inspektorat Menjadi Katalisator Pencapaian 

Tujuan Kemen PPPA yang PEDULI (Profesional, Equal, Dedikasi, Unggul, 

Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 

 

Jakarta, 29 Januari 2021 

 

Inspektur Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Republik Indonesia, 

 

 

Fakih usman 
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Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh organisasi untuk menentukan arah dan strategi organisasi dalam 

mencapai tujuan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia 

serta potensi dan permasalahan yang mungkin terjadi. Perencanaan 

strategis dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana 

Strategis (Renstra).   

Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Kemen PPPA, mengamanatkan bahwa Inspektorat menyusun 

Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan 

berpedoman pada Renstra Kemen PPPA. Renstra Inspektorat, memuat 

pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam mendukung pencapaian sasaran 

strategis Kemen PPPA. Renstra Inspektorat merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2024. Renstra Inspektorat tahun 2020-2024 terdiri dari Bab I sampai 

dengan Bab V. Bab I Pendahuluan, menjabarkan kondisi umum dan potensi 

serta permasalahan yang mungkin terjadi. Bab II Visi, Misi, dan Tujuan, 

menjabarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Bab III Arah 

Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan. Bab IV 

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Bab V Penutup. 

 

A. Kondisi Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern 

merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, 

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan intern 

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri 

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Inspektorat Jenderal, Inspektorat, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan 

pengawasan intern. Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-

kurangnya harus:  

A Kondisi Umum 
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1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah; 

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah; dan  

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah.  

Dalam bidang pengendalian intern, kementerian/lembaga 

didorong untuk mengimplementasikan konsep Three Lines of Defense, 

yaitu model pengawasan dan pengendalian intern yang memandang 

manajemen/pemilik proses bisnis sebagai lini pertahanan pertama, unit 

kepatuhan internal/Satuan Tugas SPIP satuan kerja sebagai lini 

pertahanan kedua, dan Inspektorat sebagai lini pertahanan ketiga.  

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, paradigma 

pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP saat ini telah berkembang 

pula menjadi konsultan dan katalisator. Peran APIP sebagai konsultan 

dan katalisator menekankan pada pengendalian preventif, yaitu kegiatan 

pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya 

masalah. Fokus pada pengendalian preventif adalah untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan, sehingga audit yang dilakukan adalah audit 

operasional (operational audit). Audit operasional bertujuan untuk 

memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan. Audit 

operasional menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka menengah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat 

memegang peran strategis di lingkungan kementerian/lembaga karena 

Inspektorat tidak hanya berperan untuk menemukan terjadinya 

penyimpangan, tetapi juga berperan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi kementerian/lembaga. Oleh karena itu, fokus utama Inspektorat 

adalah menjadi mitra bagi unit kerja dan memberikan nilai tambah bagi 

kementerian dalam rangka peningkatan kinerja. 

Inspektorat Kemen PPPA sebagai APIP, memberikan dukungan 

bagi Kemen PPPA dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang 

baik melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan 

pengawasan intern lainnya.  Fokus pengawasan yang dilakukan oleh  
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Inspektorat Kemen PPPA adalah peningkatan kualitas pengelolaan 

keuangan dan laporan keuangan, peningkatan efektivitas pengendalian 

internal, peningkatan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (SAKIP), peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, serta pencegahan korupsi, yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan  

Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas, 

Inspektorat melakukan kegiatan pengawasan melalui pendampingan 

penyusunan Laporan Keuangan dan reviu atas Laporan Keuangan.   

2. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal  

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, 

terutama dalam penerapan manajemen risiko, Kemen PPPA telah 

menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA. 

Penyusunan Permen ini diinisiasi oleh Inspektorat bersama Biro 

Perencanaan dan Data Kemen PPPA bekerja sama dengan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya 

Permen tentang Manajemen Risiko ini Inspektorat akan mendorong 

unit kerja di lingkungan Kemen PPPA untuk menyusun profil risiko 

dan rencana tindak pengendalian pada tahun 2021. 

3. Peningkatan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah  

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Kemen PPPA, telah 

diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di 

Lingkungan Kemen PPPA. Berdasarkan Permen PPPA tersebut, 

Inspektorat akan melakukan kegiatan pengawasan melalui evaluasi 

SAKIP pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemen PPPA. Kegiatan 

pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kemen PPPA 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja 

Kemen PPPA.  

4. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, Inspektorat melakukan pendampingan Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Reformasi 

Birokrasi pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemen PPPA.  
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5. Pencegahan Korupsi  

Sebagai upaya mencegah korupsi di lingkungan Kemen PPPA, 

Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan 

gratifikasi, pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur 

Sipil Negara (LHKASN), monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dan 

LHKASN, serta membangun aplikasi Whistle Blowing System (WBS) 

dan menginternalisasikan aplikasi tersebut kepada seluruh pegawai di 

lingkungan Kementerian PPPA.  

 

A.1  Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi 

Inspektorat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Inspektorat mempunyai kedudukan, tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

A.1.1 Kedudukan 

a) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian; dan 

b) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 

A.1.2 Tugas dan Fungsi 

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

intern di lingkungan Kemen PPPA. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di 

lingkungan Kemen PPPA; 

b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemen PPPA 

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Menteri; 

d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan 

Kemen PPPA; 

e) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
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A.1.2 Struktur Organisasi 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat 

dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi 1 (satu) 

Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Auditor. 

Struktur organisasi Inspektorat secara detail dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2  Pencapaian Kinerja Inspektorat Kemen PPPA  

 Perkembangan capaian kinerja Inspektorat dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan yang 

berkualitas, Inspektorat telah melakukan kegiatan pengawasan 

melalui kepatuhan pengelolaan keuangan, audit pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN), audit kinerja, pendampingan 

penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan, 

reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA K/L), reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RK BMN), 

evaluasi terperinci atas pengelolaan keuangan, serta pemantauan 

atas pelaksanaan kontrak kegiatan. Atas berbagai kegiatan 

pengawasan yang telah dilakukan maka Kemen PPPA mampu 

meraih opini WTP dari BPK pada tahun anggaran 2017-2019. 

Tabel 1  

Perkembangan Opini BPK 2015-2019 

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kemen PPPA 

2015 2016 2017 2018 2019 

WDP WDP WTP WTP WTP 
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2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemen PPPA, 

Inspektorat telah melakukan pendampingan penyusunan profil 

risiko dan rencana tindak pengendalian pada unit kerja serta 

melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Pencapaian nilai 

maturitas SPIP Kemen PPPA oleh BPKP dari tahun 2019 adalah 

3,038 (terdefinisi). 

3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kemen PPPA, 

Inspektorat telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja (PK), reviu 

Laporan Kinerja (LAKIP), evaluasi SAKIP, serta melakukan 

monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja unit kerja. Berikut 

merupakan perkembangan hasil penilaian SAKIP oleh evaluator 

eksternal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 

Tabel 2 

Perkembangan Nilai SAKIP 2015-2019 

Nilai SAKIP Kemen PPPA 

2015 2016 2017 2018 2019 

60,17 

B 

61,21 

B 

62,32 

B 

62,76 

B 

64,25 

B 

 

4. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, Inspektorat melakukan pendampingan Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi 

Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan 

Kemen PPPA. Berikut merupakan perkembangan Indeks RB 

Kementerian PPPA dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Tabel 3  

Perkembangan Indeks RB Kemen PPPA 2015-2019 

Indeks RB Kem PPPA 

2015 2016 2017 2018 2019 

67,73 

B 

68,46 

B 

67,14 

B 

68,64 

B 

70,16  

BB 
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5. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

Dalam rangka meningkatkan nilai kapabilitas APIP Kemen PPPA, 

Inspektorat telah melakukan penyusunan Program Kegiatan 

Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko serta melakukan 

penilaian mandiri atas kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas 

Inspektorat Kemen PPPA pada tahun 2016 adalah Level 2 dengan 

catatan. Pada tahun 2019 dilakukan Penjaminan Kualitas atas 

Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kemen PPPA dan 

didapat kesimpulan bahwa Inspektorat berada pada “Level 2 

(Infrastructure) Penuh”. 

Hal ini disebabkan Inspektorat baru melaksanakan audit kinerja 

pada satu objek pemeriksaan sehingga belum memberikan 

pengaruh signifikan pada organisasi. Selain itu, belum didapat 

bukti telah adanya sistem informasi pengumpulan dan 

pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan 

pengawasan intern. Inspektorat juga dinilai belum menyediakan 

laporan dan informasi yang relevan secara tepat waktu dan 

berkala. Oleh karena itu, beberapa hal tersebut menjadi 

perhatian dan harus dikembangkan agar tingkat kapabilitas 

Inspektorat naik. 

 

B. Potensi dan Permasalahan. 

Inspektorat dalam menjalankan perannya sebagai APIP, 

dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil analisis 

risiko, risiko tertinggi yang masih dihadapi oleh Kemen PPPA adalah 

pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan 

kinerja. Masih belum optimalnya pengelola keuangan dan BMN pada 

satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA dikarenakan belum 

terimplementasinya secara maksimal prinsip pengawasan Three Line of 

Defense dan kurangnya pemahaman serta kompetensi para pengelola 

keuangan dan BMN satuan kerja. Hal ini dapat mempengaruhi opini 

BPK.  

Permasalahan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi 

dan individu dalam pelaksanaan program/kegiatan Kemen PPPA 

disebabkan belum terimplementasinya SAKIP secara optimal pada 

satuan kerja. Permasalahan tersebut berpotensi mempengaruhi 

pencapaian nilai atas SAKIP.  

 

B Potensi Permasalahan 
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B.1  Lingkungan Strategis Internal 

B.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai 

secara kuantitas dan kualitas (memiliki sertifikasi auditor 

sesuai jenjang yang dibutuhkan). Sebagai gambaran tentang 

sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja 

Inspektorat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat jalur karir di Inspektorat sangat ketat dikarenakan 

struktur organisasinya yang sempit, maka bagi SDM 

Inspektorat diarahkan untuk menempuh jalur fungsional. 

Adapun komposisi jabatan fungsional auditor sebagaimana 

diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

 

Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, 

menunjukkan bahwa kekurangan jumlah auditor 

menyebabkan komposisi jenjang JFA kurang ideal sehingga 

dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak 

diperankan juga sebagai pengendali teknis dan anggota tim. 

Oleh karenanya untuk memenuhi komposisi dalam tim 

mandiri, jabatan struktural dan fungsional umum sering kali 

diperankan sebagai anggota tim atau ketua tim.  

Tabel 4 

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat 
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 Berdasarkan analisis beban kerja yang dilakukan 

Inspektorat maka Proyeksi Ideal SDM Inspektorat yaitu 

sebagai berikut: 

 Tabel 5  

   Proyeksi Ideal Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat 

No Tahun Struktural JF 

Auditor 

JF 

Umum 

Jumlah 

1 2020 2 6 1 9 

2 2021 2 8 1 11 

3 2022 2 10 2 14 

4 2023 2 12 2 16 

5 2024 2 14 3 19 

 

B.1.2 Anggaran 

Perkembangan pagu anggaran Inspektorat Kemen PPPA 

Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik. 

Sementara persentase realisasi anggaran cenderung 

fluktuatif. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran 

Inspektorat tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam 

tabel di bawah ini:  

     Tabel 6 

        Perkembangan Anggaran Inspektorat Tahun 2015-2019 

Tahun 
Pagu 

(dalam Rp) 

Realisasi 

Total % 

2015 2.000.000.000 1.997.542.628 99,87 

2016 2.500.000.000 2.406.663.585 96,26 

2017 2.500.000.000 2.256.407.490 90.26 

2018 2.400.000.000 2.368.463.336 98,68 

2019 2.500.000.000 2.494.573.508 99,78 

Sumber Data: LAKIP Inspektorat 2015-2019 
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B.1.3 Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang 

sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas. Saat ini, sarana dan prasarana sudah cukup memadai 

dalam menunjang kegiatan Inspektorat. Namun demikian 

sarana yang berbentuk sistem teknologi informasi untuk 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan yang 

terintegrasi masih belum optimal. Dengan peningkatan sistem 

teknologi informasi yang memadai, diharapkan akan 

meningkatkan kualitas pengawasan dan penyajian informasi 

secara keseluruhan akan berlangsung lebih cepat, tepat dan 

akurat.  

Dalam rangka melaksanakan fungsi audit, khususnya 

pengawasan terhadap seluruh aset Kemen PPPA yang 

tersebar pada satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA, 

Inspektorat telah melakukan penambahan sarana pendukung 

dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan. Peralatan 

pendukung tersebut antara lain adalah laptop untuk masing-

masing pegawai, printer, handphone kedinasan untuk layanan 

hotline, dan Smart TV untuk keperluan rapat secara daring. 

Peralatan tersebut sangat berguna dalam rangka menunjang 

kinerja pegawai Inspektorat dan mendukung untuk bekerja 

dari manapun (work from anywhere).  Ringkasan Barang Milik 

Negara (BMN) pada Inspektorat sampai dengan akhir tahun 

2019 sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 7 

Ringkasan Barang Milik Negara (BMN) Inspektorat  

Tahun 2019 

No Uraian Pada Simak-BMN Jumlah Kepemilikan 

1 Alat penghancur kertas 1 Inspektorat 

2 Brankas 1 Inspektorat 

3 Buffet 3 Biro Umum 

4 Camera digital 1 Inspektorat 

5 Faksimile 1 Biro Umum 

6 Filling cabinet besi 16 Biro Umum 

7 Kursi besi metal 49 Biro Umum 
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No Uraian Pada Simak-BMN Jumlah Kepemilikan 

8 Lap top 14 Inspektorat 

9 Lcd projector 2 Inspektorat 

10 Lemari 1 Biro Umum 

11 Lemari besi 4 Biro Umum 

12 Lemari kayu kecil 1 Biro Umum 

13 Meja 2 Biro Umum 

14 Meja kerja kaca 1 Biro Umum 

15 Meja kerja kayu (buffet) 2 Biro Umum 

16 Meja komputer 1 Biro Umum 

17 Meja rapat 2 Biro Umum 

18 Mesin tik listrik 1 Biro Umum 

19 Papan kayu 1 Biro Umum 

20 PC Unit 10 Inspektorat 

21 Pesawat telepon 14 Biro Umum 

22 Printer 10 Inspektorat 

23 Rak besi 4 Inspektorat 

24 Scanner 3 Inspektorat 

25 Sice sofa 4 Biro Umum 

26 Standing bracket peralatan 1 Inspektorat 

27 Telepone mobile 1 Inspektorat 

28 Televisi 1 Inspektorat 

29 Workstation 11 Biro Umum 

B.2  Lingkungan Strategis Eksternal. 

B.2.1 Analisis Pemangku Kepentingan. 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terkait dengan 

keterbukaan informasi dan peningkatan layanan publik, 

pemangku kepentingan Inspektorat pun turut bertambah. 

Saat ini pemangku kepentingan Inspektorat Kemen KPPPA 

sebagai APIP adalah sebagai berikut. 
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Tabel 8 

Analisis Pemangku Kepentingan 
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B.2.2 Analisis Pelanggan 

Mengingat kegiatan pengawasan tidak hanya berfokus pada 

kegiatan quality assurance tetapi juga berkembang pada 

kegiatan konsultansi, maka mitra atau pelanggan Inspektorat 

terklasifikasi sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Analisis Pelanggan  

No Pelanggan/Mitra Status Layanan 

1 Menteri PPPA Mitra Utama Quality assurance 

2 Unit Kerja Eselon I Mitra  Quality assurance 

dan konsultansi 

3 Unit Kerja Eselon II Mitra  Quality assurance 

dan konsultansi 

4 Satuan Kerja Pelanggan Quality assurance 

dan konsultansi 

5 Masyarakat Keterbukaan 

Informasi 

Informasi 

 

Berdasarkan hasil analisis potensi dan permasalahan yang 

ada, maka Inspektorat menganalisis kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weaknesses) yang dimiliki serta peluang 

(opportunities) dan tantangan (threats) yang dihadapi dalam 

kerangka hierarki Balance Scorecard sebagai berikut. 
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Tabel 10 

Analisis SWOT-BSC (Berdasarkan Lingkungan Strategis) 
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 BAB  II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

23 

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan bahwa 

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 

atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, 

tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi arah 

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang realistis dengan 

mengantisipasi perkembangan masa depan.  

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019, 

menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum 

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

Tujuan adalah penjabaran Visi kementerian/lembaga yang bersangkutan 

dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai 

dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Dengan 

penetapan visi, misi, dan tujuan yang jelas dan tepat, maka 

kementerian/lembaga diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan 

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.  

 

A. Visi, Misi, dan Tujuan Kemen PPPA 

Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kemen PPPA 2020-2024 telah menetapkan bahwa:  

A.1 Visi Kemen PPPA: 

Kementerian yang PEDULI (Profesional, Equal, Dedikasi, Unggul, 

Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan 

Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya lndonesia Maju 

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-

Royong. 

A.2 Misi Kemen PPPA: 

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan 

gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, 

perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak; 

2. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, 

partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan 

perlindungan khusus anak; 

A Visi, Misi dan Tujuan Kemen PPPA 
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3. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak 

perempuan dan perlindungan khusus anak; 

4. menyediakan layanan rujukan akhir berkualitas bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban 

kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas 

provinsi, dan internasional;  

5. mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan 

terpadu; dan 

6. meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, 

dan pengawasan dalam penyelenggaran pembangunan 

Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, dan Anak. 

A.3 Tujuan Kemen PPPA: 

1. meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk 

mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak; dan 

2. terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA. 

A.4 Sasaran Strategis Kemen PPPA: 

1. meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak 

Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus 

Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan 

Layak Anak (SS.1); dan 

2. terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel 

(SS.2). 

 

B. Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat 

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 

Inspektorat Kemen PPPA, diperlukan perumusan suatu perencanaan 

strategis yang merupakan integrasi antara kompetensi sumber daya 

manusia pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, Kemen PPPA dan 

nasional. Perencanaan strategis ini merupakan serangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan yang disusun untuk diimplementasikan dengan 

suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang 

digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan 

strategis, Inspektorat diharapkan dapat membangun strateginya sebagai 

bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan 

di masa mendatang.  

 

B Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat 
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Perumusan perencanaan strategis Inspektorat diawali dengan 

penetapan visi yang merupakan langkah penting dalam perjalanan 

organisasi, baik pada saat penyusunannya, maupun pada saat 

berjalannya organisasi selanjutnya. Perjalanan organisasi sangat 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh 

karena itu, visi Inspektorat juga harus disesuaikan dengan perubahan 

tersebut. Adapun visi Inspektorat adalah sebagai berikut:  

Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Kemen PPPA yang PEDULI 

(Profesional, Equal, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan 

Perlindungan Anak. 

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat harus 

menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih 

berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan kinerja 

organisasi yang mendorong pencapaian tujuan Kemen PPPA dengan 

melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas 

mengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses “good 

government”, serta mendorong pelaksanaan Control Self Assesment (CSA) 

pada tiap unit kerja dalam mengindentifikasi risiko dan pengembangkan 

sistem pengendalian internal.  

Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit 

kerja di lingkungan Kemen PPPA dengan didukung oleh para 

penyelenggara negara yang produktif, transparan, bersih, bertanggung 

jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  

Terwujudnya visi yang dikemukakan tersebut di atas merupakan 

tantangan yang harus dihadapi oleh setiap personil Inspektorat. Sebagai 

bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Inspektorat yang 

menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang 

terlihat masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. 

Lebih jauh, pernyataan misi Inspektorat memperlihatkan kebutuhan apa 

yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan 

tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi 

Inspektorat ditetapkan sebagai berikut:  

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pengawasan intern;  

2. melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya;  
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3. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Menteri; dan 

4. menyusun laporan hasil pengawasan. 

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama Inspektorat 

sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mengawal dan 

menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di 

lingkungan Kemen PPPA secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

Inspektorat sebagai bagian integral dari Kemen PPPA harus dapat 

memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam 

pelaksanaan kebijakan pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui 

saran-saran perbaikan/rekomendasi yang dituangkan dalam produk 

pengawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kemen PPPA 

yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.  

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPPA Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, setiap pegawai harus menjunjung tinggi nilai dasar 

Kemen PPPA, yang terdiri atas Profesional, Equal, Dedikasi, Unggul, 

Loyalitas, dan Integritas, yang disingkat PEDULI. Nilai dasar organisasi 

ini harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi.  

Agar unit kerja dapat bekerja secara efektif, fungsi pengawasan 

harus independen dari aktivitas pihak yang diawasi/diperiksa. 

Pengawasan intern harus bertindak independen dalam situasi yang 

dihadapinya, yang akan melindunginya agar tidak melakukan kompromi 

mengenai tujuan pengawasannya. Pengawasan internal haruslah 

akuntabel yaitu menyadari kewajibannya dalam menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 

dan tindakan unit kerja yang diawasinya kepada para stakeholder-nya.  

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat seperti yang 

dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka visi dan misi tersebut 

harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional 

berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran 

atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan 

diformulasikannya tujuan ini maka Inspektorat dapat secara tepat 

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun 

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan  
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yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan 

memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi 

organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi 

dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan 

organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan yang 

ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang 

terukur. Tujuan Inspektorat adalah: 

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Kinerja serta 

Pengawasan Intern di Kemen PPPA yang Berintegritas, Akuntabel, 

Handal, dan Efektif. 

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan ditetapkan 

indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 

ke lima (2024). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-

masing tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 11 

Tujuan dan Indikator Kinerja Utama 

Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Target 

2024 

Terwujudnya Pengelolaan 

Keuangan dan 

Pengeloaan Kinerja serta 

Pengawasan Intern di 

Kemen PPPA yang 

Berintegritas, Akuntabel, 

Handal, dan Efektif. 

a. % satuan kerja dengan nilai 

SAKIP minimal BB 
100 

b. % satuan kerja dengan nilai 

Pengungkit PMPRB minimal 

50 

100 

c. % satuan kerja dengan Nilai 

Maturitas SPIP minimal 3 
100 

d. Indeks Kapabilitas APIP 

(IACM) 
Level 4 

Sasaran Kegiatan Inspektorat merupakan penjabaran (cascading) 

dari Sasaran Program Dukungan Manajemen Satuan Kerja Sekretariat 

Kemen PPPA. Selain hal tersebut, Sasaran Kegiatan Inspektorat juga 

merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih 

spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan 

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 

(lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan 

yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja  



 

(Performance Plan). Penetapan sasaran kegiatan ini diperlukan untuk 

memberikan fokus pada penyusunan program kerja pengawasan intern 

tahunan dan alokasi sumber daya Inspektorat dalam kegiatan atau 

operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) 

tahun.  

Sasaran kegiatan Inspektorat merupakan bagian integral dalam 

proses perencanaan strategis Kemen PPPA dan merupakan dasar yang 

kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja 

Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana 

jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran kegiatan yang 

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Dengan 

demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan 

bahwa tujuan Inspektorat dapat dicapai.  Sasaran kegiatan dan 

indikator kinerja sasaran kegiatan Inspektorat Kemen PPPA adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 12 

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Target 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan 

Base line 

(2019) 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

pengawasan 

intern di 

Kemen PPPA 

a. % satuan kerja 

dengan nilai 

SAKIP minimal 

BB 

25 38 50 63 75 100 

b. % satuan kerja 

dengan nilai 

Pengungkit 

PMPRB 

minimal 50 

25 38 50 63 75 100 

c. % satuan kerja 

dengan Nilai 

Maturitas SPIP 

minimal 3 

75 88 88 100 100 100 

d. Indeks 

Kapabilitas 

APIP (IACM) 

Level 2 2 2 3 4 5 

e. Nilai SAKIP 

Inspektorat 
BB BB BB A A A 
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f. Indeks 

kepuasan 

layanan 

Pengawasan 

Intern 

3,3 

3,3 

(Meto

de 

lama) 

75 80 85 90 

g. Jumlah unit 

kerja yang 

pengajuan/ 

pengusulan ZI 

menuju WBK/ 

WBBM-nya 

diterima  

2 2 4 5 6 7 

h. Nilai Area 

Penguatan 

Pengawasan 

6,48 6,48 7 7,5 8 9 

i. % temuan BPK 

yang 

ditindaklanjuti 

100 100 100 100 100 100 

j. % temuan 

Inspektorat 

yang 

ditindaklanjuti 

100 100 100 100 100 100 
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A. Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA 

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan 

dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden 

yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam 

pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, 

berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator 

kinerja yang terukur. Sementara itu strategi adalah langkah-langkah 

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

Arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA disusun dengan 

memperhatikan arah kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam 

RPJMN 2020-2024 tentang Peningkatkan Kualitas Anak dan Perempuan. 

Arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA juga disusun dengan 

memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan 

yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. 

Selanjutnya arah kebijakan juga disusun dengan merujuk kepada visi, 

misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan 

tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang 

akan dijalankan oleh Kemen PPPA.  

Arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA sebagaimana tertuang 

dalam Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:  

1. peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan, melalui strategi: 

a. penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan 

regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG); 

b. penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan 

pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan 

anggaran yang responsif gender (PPRG) serta monitoring dan 

evaluasinya; 

c. penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi 

informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio 

komunitas, dan sebagainya dalam upaya mengubah pola pikir 

mengenai gender dan norma sosial budaya yang menghambat 

PUG; 
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d. peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan 

keluarganya tentang kesetaraan dan keadilan gender melalui 

pelatihan bagi pendamping nasabah program Mekaar bekerja 

sama dengan PT. PNM;  

e. peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia 

usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, terutama di 

ekonomi untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja 

(TPAK) perempuan sesuai arahan Presiden; 

f. mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan 

program responsif gender dilaksanakan dan memberikan 

perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan 

g. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan 

data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di 

tingkat nasional dan daerah. 

2. peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak 

untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan 

hidupnya, melalui strategi: 

a. penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan 

regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi 

semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan 

kelangsungan hidupnya; 

b. penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan 

pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan, dan 

anggaran yang responsif terhadap pemenuhan hak anak, serta 

monitoring dan evaluasinya; 

c. penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi 

informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio 

komunitas, dan sebagainya; 

d. standardisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi 

sumber daya manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan 

pengasuhan anak pada Day Care/Tempat Penitipan Anak; 

e. peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia 

usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan sebagai 

upaya pencegahan perkawinan anak; 
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f. peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan 

daerah; 

g. peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan 

tingkat kematangan usianya; 

h. mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (Kabupaten/Kota 

Layak Anak), untuk memastikan pemenuhan hak anak 

dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan 

daerah;  

i. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan 

data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ 

kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah; dan 

j. penguatan pengawasan pemenuhan hak anak. 

3. peningkatan sinergitas dan kerja sama Kemen PPPA dengan lembaga 

masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui strategi: 

a. penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan 

regulasi tentang peningkatan sinergitas dan kerja sama antara 

Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan 

kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 

b. meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa 

dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang 

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan 

materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-

learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan 

sebagainya; 

c. mendorong lembaga masyarakat melakukan inovasi dalam 

mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

d. peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan 

dan keadilan gender serta perlindungan anak bagi keluarga 

sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga; 

e. peningkatan sinergitas melalui forum Partisipasi Publik untuk 

Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan 

terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, serta kualitas keluarga; 
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f. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan 

data sinergitas dengan lembaga masyarakat untuk percepatan 

terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, serta kualitas keluarga; dan 

g. meningkatkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan 

sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, 

pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa 

dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan 

daerah. 

4. peningkatan perlindungan hak perempuan, melalui strategi: 

a. penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan 

regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk 

mengoptimalkan perlindungan hak perempuan; 

b. mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen 

Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, 

serta pemulangan dan reintegrasi sosial; 

c. standardisasi (akreditasi) dan sertifikasi sumber daya manusia 

(SDM) lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan; 

d. meningkatkan kompetensi SDM (aparat penegak hukum, pekerja 

sosial, dan lain-lain) dalam upaya memberikan layanan 

perlindungan perempuan korban kekerasan; 

e. peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra 

pembangunan; 

f. meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang 

pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan melalui 

penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); 

g. mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan memperkuat lembaga UPTD 

PPA; dan 

h. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan 

data kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan 

cakupan dan kualitas data kekerasan (termasuk tindak pidana 

perdagangan orang) dan membangun sistem data kekerasan 

terpadu (dengan lembaga layanan, forum pengada layanan, dan 

lain-lain) (Pengembangan Simfoni PPA). 
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5. peningkatan perlindungan khusus anak, melalui strategi: 

a. penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan 

regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk 

mengoptimalkan perlindungan khusus anak;  

b. mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen 

Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, 

serta pemulangan dan reintegrasi sosial; 

c. standardisasi (akreditasi) dan sertifikasi sumber daya manusia 

(SDM) lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus; 

d. meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, 

dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak; 

e. peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra 

pembangunan; 

f. mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

membentuk UPTD PPA dan memperkuat lembaga UPTD PPA; 

g. meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan 

hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan 

hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak 

kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak;  

h. memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan 

data yang memerlukan perlindungan khusus melalui peningkatan 

cakupan dan kualitas serta membangun sistem data kekerasan 

lintas kementerian/lembaga/perangkat daerah dan lembaga 

masyarakat yang memberikan layanan sejenis (Pengembangan 

Simfoni PPA); dan 

i. penguatan pengawasan perlindungan khusus anak. 

6. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 

melalui strategi: 

a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran terus 

menerus dan berkesinambungan;  

b. meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  
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c. meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja 

sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target 

kinerja;  

d. meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional 

sesuai dengan standar;  

e. meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui 

pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan 

proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional 

prosedur, dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan  

f. meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan 

disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagi individu maupun 

dalam kelompok kerja.  

 

B. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat  

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat untuk periode 2020-

2024, diarahkan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi 

serta pencapaian tujuan Kemen PPPA. Perumusan arah kebijakan dan 

strategi Inspektorat harus sejalan dengan arah kebijakan dan strategi 

pada rencana strategis Kemen PPPA 2020-2024.  

Arah kebijakan Inspektorat Kemen PPPA tahun 2020-2024 

adalah “Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas untuk 

Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Intern Kemen PPPA 

yang Andal, Efektif, dan Berintegritas”. Untuk melaksanakan arah 

kebijakan tersebut, strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kemen PPPA adalah: 

1.  mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai consultant dan quality 

assurance.  

Pengawasan intern khususnya audit diarahkan pada skala prioritas. 

Selain itu dilaksanakan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan 

Pengawasan lainnya. Dengan itu, Inspektorat memberikan keyakinan 

terbatas (quality assurance) kepada pimpinan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan fungsi 

sebagai konsultan, Inspektorat melaksanakan pendampingan pada 

kegiatan strategis di satuan kerja (Satker) di lingkungan Kemen 

PPPA.  

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan Audit (Kinerja dan 

Operasional), Reviu (Laporan Keuangan, RKA K/L, Revisi DIPA, 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA, Kebutuhan BMN, Harga 

Perkiraan Sendiri/HPS), Evaluasi (PMPRB Satker, SAKIP Satker, 

SPIP), Pemantauan (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP, 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern, LHKPN dan LHKASN), 

Pembangunan dan Implementasi Wilayah Bebas Korupsi, 

Pendampingan Kegiatan Strategis. 

2.   meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern  

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT), Peningkatan Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja 

Inspektorat, Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko, dan 

Rencana Tindak Pengendalian; 

3.   meningkatan kompetensi sumber daya manusia 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pendidikan teknis dan pendidikan 

fungsional serta sertifikat keahlian/profesi. 

 

C. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi 

dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku 

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Kerangka regulasi memberikan gambaran umum tentang 

regulasi yang dibutuhkan oleh Inspektorat dalam pelaksanaan tugas, 

fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran 

Strategis Kemen PPPA.  

Proses penyusunan, penetapan, hingga pelaksanaan regulasi 

akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan 

berdampak pada biaya yang lebih besar (tidak efisien). Analisis biaya 

dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang 

sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif kebijakan 

di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan 

tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat nonregulasi 

(kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. 

Regulasi Inspektorat yang akan dibuat untuk kurun waktu tahun 

2020-2024 yaitu regulasi yang mendukung kebijakan yang menjadi 

prioritas pembangunan PPPA dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-

2024. Setiap kerangka regulasi yang tercantum dalam Renstra 

Inspektorat tahun 2020-2024, akan menjadi bahan masukan bagi 

penyusunan Program Legislasi Kemen PPPA tahun 2020-2024. 
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D. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka Kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan 

struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran, 

tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal 

maupun eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk 

di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara 

kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan diarahkan untuk 

mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan 

kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam 

konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada penataan 

organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang 

bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk 

melaksanakan program-program pembangunan.  

Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam Renstra 

Inspektorat tahun 2020–2024 ditujukan pada organisasi Inspektorat 

yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan 

struktur. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses 

diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan 

dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai structure follow 

strategy, maka pembentukan organisasi Inspektorat didasarkan pada 

strategi untuk pencapaian tujuan Inspektorat.  

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Inspektorat dimaksudkan 

untuk mengarahkan penataan organisasi Inspektorat sejalan dan 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran; dan mendorong efektivitas 

kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses 

(tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi 

organisasi.  

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan di 

atas, dirumuskan kerangka kelembagaan Inspektorat Kemen PPPA 

sebagai berikut. 

1. fungsi Inspektorat meliputi: 

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;  

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya;  

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Menteri;  
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d. penyusunan laporan hasil pengawasan;  

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

2. struktur organisasi Inspektorat Kemen PPPA 

Struktur organisasi Inspektorat Kemen PPPA Tahun 2020-2024 

sebagai berikut: 

a. Inspektur 

b. Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan  

c. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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A. Target Kinerja 

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator kinerja yang 

merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, 

baik outcome maupun output. Outcome merupakan keadaan yang ingin 

dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu. Output adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari 

serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group 

agar outcome dapat terwujud. Indikator hasil (outcome) mencerminkan 

kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan 

indikator kinerja keluaran (output) mencerminkan kinerja pencapaian 

dari pelaksanaan kegiatan.  

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan 

dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat 

mengetahui keberhasilan organisasi, Inspektorat telah menetapkan 

target kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2020-2024. 

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai 

bahan evaluasi/penanda hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas. 

Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas 

Inspektorat agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (lesson learned) untuk perbaikan di 

masa mendatang. 

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan 

strategi Inspektorat periode 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan 

pada bagian sebelumnya, maka program dan kegiatan yang 

dilaksanakan tahun 2020-2024 beserta indikator kinerja program  dan 

indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut: 

 

Visi : Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Kemen PPPA 

yang PEDULI (Professional, Equal, Dedikasi, Unggul, 

Loyal dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan 

Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. 
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Misi : 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis 

pengawasan intern;  

2. melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;  

3. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu 

atas penugasan Menteri; dan 

4. menyusun laporan hasil pengawasan. 

Tujuan : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pengeloaan 

kinerja serta pengawasan intern di Kemen PPPA yang 

Berintegritas, Akuntabel, Andal, dan Efektif. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Target 2024 

a. % satuan kerja dengan nilai SAKIP 

minimal BB 

100 % 

b. % satuan kerja dengan nilai Pengungkit 

PMPRB minimal 50 

100 % 

c. % satuan kerja dengan Nilai Maturitas 

SPIP minimal 3 

100 % 

d. Indeks Kapabilitas APIP (IACM) Level 4 

Program : Dukungan Manajemen 

Sasaran 

Program 

: Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan 

akuntabel 

 Indikator Kinerja Sasaran Program: Target 2024 

 a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) A 

 b. Opini BPK WTP 

 c. Nilai SAKIP A 

 d. Indeks Maturitas SPIP 4 

 e. Indeks kepuasan layanan 90 

Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kemen PPPA 

Sasaran 

Kegiatan 

: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal di 

Kemen PPPA 
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No 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Kegiatan 

Satuan 
Base 

line 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 % satuan 

kerja dengan 

nilai SAKIP 

minimal BB 

% 25 38 50 63 75 100 

2 % satuan 

kerja dengan 

nilai 

Pengungkit 

PMPRB 

minimal 50 

% 25 38 50 63 75 100 

3 % satuan 

kerja dengan 

Nilai 

Maturitas 

SPIP minimal 

3 

% 75 88 88 100 100 100 

4 Indeks 

Kapabilitas 

APIP (IACM) 

Indeks 
Level 

2 
2 2 3 4 5 

5 Nilai SAKIP 

Inspektorat 
Nilai BB BB BB A A A 

6 Indeks 

kepuasan 

layanan 

Pengawasan 

Intern 

Indeks 3,3 

3,3 

(Metode 

lama) 

75 80 85 90 

7 Jumlah unit 

kerja yang 

pengajuan/ 

pengusulan ZI 

menuju WBK/ 

WBBM nya 

diterima  

Satker 2 2 4 5 6 

7 
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No 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Kegiatan 

Satuan 
Base 

line 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

8 Nilai Area 

Penguatan 

Pengawasan 

Nilai 6,48 6,48 7 7,5 8 9 

9 % temuan 

BPK yang 

ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 100 

10 % temuan 

Inspektorat 

yang 

ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 100 

Output : 1. Kebijakan pengawasan internal 

2. Layanan audit internal (Kode: 965) 

 

B. Kerangka Pendanaan 

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan 

adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai 

Sasaran Kegiatan Inspektorat. Kebijakan terkait penganggaran di Kemen 

PPPA adalah sebagai berikut: 

1. penganggaran diarahkan untuk pemenuhan prioritas nasional terlebih 

dahulu; 

2. arah kebijakan dan strategi agar diterjemahkan dalam kegiatan 

(output) yang jelas dan per tahun; dan 

3. penekanan pada efektivitas dan efisiensi anggaran Kemen PPPA. 

 

Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran 

Kegiatan Inspektorat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Kemen PPPA. Total kebutuhan pendanaan Inspektorat 

sebagai berikut:  

 

 

 

B Kerangka Pendanaan 
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Kegiatan 

Indikasi Kebutuan Pendanaan 

(Rp1.000.000,00) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengawasan dan Peningkatan 

Akuntabilitas Aparatur Kemen 

PPPA 

1.100 1.500 1.800 2.200 2.500 

 



 BAB  V 

PENUTUP 
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Renstra Inspektorat Kemen PPPA Tahun 2020-2024 adalah 

dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam periode 2020-2024. 

Renstra ini merupakan harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh unit 

kerja Inspektorat dalam 5 (lima) tahun kedepan.  

Renstra Inspektorat tahun 2020-2024 ini, disusun mengacu pada 

Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 dan menjadi acuan dalam 

menyusun program, kegiatan, dan anggaran serta indikator kinerja berikut 

targetnya. Renstra ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja (Lakin) unit kerja Inspektorat 

kepada stakeholders dan customers dalam perencanaan program, kegiatan, 

sumberdaya, kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan serta 

pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam menjalankan tugas 

pokok, fungsi dan wewenang Inspektorat. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan 

beberapa hal dalam pelaksanaan Renstra diantaranya:  

1. Inspektorat Kemen PPPA berkewajiban untuk mengimplementasikan 

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program 

dan kegiatan yang telah dirumuskan.  

2. Renstra Inspektorat Kemen PPPA menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra 

tersebut, dengan memperhatikan Renstra Kemen PPPA untuk periode 

tahun yang sama.  

3. Penguatan peran pihak terkait (stakeholder) perlu dilakukan dan 

ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Inspektorat dan 

Renja Kemen PPPA. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan 

program sosialisasi, kepada seluruh pemangku kepentingan.  

4. Renstra Inspektorat Kemen PPPA tahun 2020-2024 ini juga digunakan 

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 

dan/atau lima tahunan Inspektorat Kemen PPPA. Pelaksanaan 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar Renstra 

dapat dijalankan secara efektif dan efisien.  
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 Renstra Inspektorat tahun 2020-2024 ini akan ditindak-lanjuti 

dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat yang 

merupakan cerminan dari program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, 

dan target yang lebih operasional yang disusun dan ditindaklanjuti dalam 

penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

 Adapun penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja akan 

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja sedangkan pelaksanaan pengukuran kinerja dan 

manajemen kinerja akan  mengacu pada Pedoman Manajemen Kinerja yang 

telah ditetapkan oleh pimpinan Kementerian PPPA dan berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. 

 Pada akhirnya, dokumen Renstra saja tidaklah cukup, yang 

diperlukan adalah tindakan nyata dan komitmen pimpinan dan pegawai 

Inspektorat dalam menjaga perencanaan yang telah disusun sebagai acuan 

kerja di lingkungan unit kerja Inspektorat. Karena itu, kami mengajak 

seluruh segenap pegawai Inspektorat untuk bertindak dengan mengerahkan 

segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk 

mewujudkan visi dan misi Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran 

strategis yang telah ditetapkan. 
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Inspektorat 

Inspektorat 

Seluruh 
Satker di 

Kemen PPPA 
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Inspektorat 

Inspektorat 

Inspektorat 

Inspektorat 

Inspektorat 
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Inspektorat 

Inspektorat 

Inspektorat 2023 

Inspektorat 

Inspektorat 
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