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KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) disusun dengan mengacu kepada Renstra
Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan
Kementerian PPPA untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Kementerian
PPPA memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program,
kegiatan, target, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi Sekretariat Kementerian PPPA.
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Penyusunan Renstra Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 (Revisi Tahun
2019) ini dilakukan untuk mendukung tugas Sekretariat Kementerian PPPA yaitu
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PPPA
dan mendukung fungsi-fungsinya yaitu koordinasi kegiatan Kementerian PPPA;
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PPPA;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,
komunikasi informasi publik, pengaduan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
Kementerian PPPA; pembinaan dan penataan
organisasi dan tata
laksana;
koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum internal Kementerian PP PA; penyelenggaraan pengelolaan
barangmilik milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; danpelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh Menteri.
Renstra Sekretariat Kementerian PPPA akan digunakan sebagai acuan dalam
penjabaran ke dalam rencana kegiatan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Kementerian PPPA Dan ukuran keberhasilan dalam pencapaian kinerja, Sehingga dapat
mewujudkan tata kelola sumber daya organisasi Kementerian PPPA yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel
Sekretaris Kementerian

Pribudiarta Nur Sitepu
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BAB I
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PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Dinamika perkembangan lingkungan strategis di tingkat lokal, regional,
nasional, maupun global bergerak secara cepat, diiringi dengan semakin
pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi, arus investasi, makro
ekonomi, serta
isu-isu strategis
seperti demokratisasi, HAM, kesetaraan
gender, dsb. Dunia seolah tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, budaya, dan
nilai-nilai tradisi masing-masing (borderless world), tetapi menyatu menjadi satu
komunitas global. Semua negara berlomba memacu pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan wilayahnya secara intensif dengan melakukan kerja sama dan
upaya bersama. Jika suatu negara tidak mau tertinggal dengan negara lainnya,
tidak ada cara lain kecuali merumuskan kebijakan pembangunan secara tepat,
sistematis, dan terencana
serta melakukan
pengelolaan
manajemen
pemerintahan secara visibel dan akuntabel, termasuk Indonesia.
Adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata
kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek,
salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas
kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai
instrument utama
pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah
satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal
untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi,
tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sesuai dengan tugas
pokok dan mandat Kementerian PP-PA dalam Perpres No. 59 tahun 2015, yaitu
menyusun kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, mewujudkan
kesetaraan gender, mengkoordinasikan, mengadvokasi
pemangku kepentingan
terkait gender, perempuan dan anak serta memantau
dan mengevaluasi.
Pelaksanaan tugas pokok Kementerian PPPA untuk mewujudkan visi
terwujudnya perempuan dan anak indonesia yang berkualitas, mandiri dan
berkepribadian dan misi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan
dan anak, dan pemenuhan hak anak harus didukung dengan manajemen internal
yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga
menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel,
manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang
tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat
dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta
pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Semua fungsi itu
dilakukan oleh Sekretariat Kementerian PPPA yang senantiasa proaktif berupaya
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menciptakan
akuntabel.

sistem dan

iklim kinerja organisasi agar

lebih produktif dan
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1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tugas Sekretariat
Kementerian adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kementerian menyelenggarakan
fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, pengaduan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian PPPA
didukung oleh 3 (tiga) unit eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi yang
berbeda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015, yaitu:
a. Biro Perencanaan dan Data, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama. Dalam
melaksananakan tugas, Biro Perencanaan dan Data menyelenggarakan fungsi;
1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran;
2) Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan
luar negeri;
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3) Penyiapan penyusunan laporan;
4) Pengelolaan data.
b.
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c.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum
internal kementerian, dan urusan hubungan masyarakat, komunikasi
informasi publik, dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksananakan tugas,
Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan fungsi ;
1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
2) Pelaksanaan
advokasi dan anal isis hukum, serta
urusan
dokumentasi dan inforrnasi hukum;
3) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
4) Pelaksanaan urusan pers dan media;
5) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
Biro Umum dan SDM, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
keuangan dan kerumahtanggaan, dan penataan organisasi dan tata laksana,
serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
Dalam melaksananakan tugas, Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan
fungsi :
1) Pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia;
2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
3) Penataan organisasi dan tata laksana;
4) Pengelolaan barang milik Negara;
5) Layanan pengadaan barang dan jasa.

B. Potensi dan Permasalahan
Untuk menajamkan perencanaan strategis Sekretariat Kementerian PPPA
perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki oleh Sekretariat, peluang dan
kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain
itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun
menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
1. Potensi
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari hasil
evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang
terdlrl dari 5 komponen utama. Komponen pertama adalah perencanaan
kinerja, terdiri dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja.
Komponen kedua yakni pengukuran kinerja yang
meliputi pemenuhan
pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi. Komponen ketiga yaitu
pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi
kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja. Komponen keempat yaitu
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evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan
pemanfaatan hasil evaluasi. Komponen kelima yaitu pencapaian kinerja,
terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.
Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan) dengan skor 85-100,
sedangkan A (sangat baik) skornya 75-85, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup
baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang) dengan skor 30-50, dan nilai D
(kurang) dengan skor 0-30. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas
atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
(result oriented government). Kemen PPPA memperoleh angka 60,17 dengan
Kategori CC(cukup baik).
Kinerja pengelolaan keuangan Kementerian PPPA menujukkan kinerja
yang baik. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Kemen PPPA
memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan. Namun pada tahun 2015 kinerja pengelolaan keuangan Kemen PPPA
menurun menjadi “Wajar Dengan Pengecualian" (WDP). Kondisi ini menunjukkan
bahwa diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik negara di Kementerian PPPA. Diperlukan konsistensi dan komitmen
Kementerian PPPAdalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Untuk mendukung
pelaksanaan tugas Sekretariat Kementerian
PPPA dalam mendukung pencapaian tujuan diperlukan dukungan SDM
aparatur, anggaran, sarana dan prasarana,dasar hukum yang kuat untuk
menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan,
baik
dari
aspek
kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber
daya Kementerian PPPA.
Selain hal tersebut diatas, saat ini telah dimulai penerapam sistem
informasi berbasis teknologi informasi terintegrasi yang dapat mendukung
dan mengembangkan
pelaksanaan
tugas di lingkungan Sekretariat
Kementerian PPPA dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberantas KKN.
2. Permasalahan
Beberapa hal yang sampai saat ini masih dirasakan sebagai
permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
sehingga berdampak pada pencapaian kinerja 5ekretariat Kementerian PP PA
adalah :
a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
program;
b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan
data
terpilah termasuk data anak;
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c. Belum
maksimalnya
pengembangan
SDM, administrasi
dan
pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP-PA;
d. Belum efektifnya
koordinasi
bantuan
hukum
dan
hubungan
mayarakat;
e. Belum maksimalnya pengawasan
dan peningkatan
akuntabilitas
aparatur Kementerian PP-PA;dan
f. Belum optimalnya
penelaahan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak.
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3.

Faktor kunci keberhasilan
Dengan memperhatikan hal-hal terse but, Sekretariat Kementerian PP
PA akan terus memacu diri melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
mendukung terwujudnya visi perempuan
dan anak Indonesia yang
berkualitas,
mandiri dan
berkepribadian,
serta misi pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak
sehingga rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas dalam rangka
penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK)adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Sekretariat Kementerian PPPA;
b. Peningkatan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
yang efektif;
c. Peningkatan pengembangan SDM aparatur dan administrasi perkantoran
yang efektif;
d. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Sekretariat
Kementerian PPPA;
e. Peningkatan efektifitas koordinasi bantuan
hukum dan hubungan
mayarakat;
f. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
Kementerian PPPA;
Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang
memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, ditentukanlah Faktor Kunci
Keberhasilan sebagai berikut:
a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan
tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan
sistem yang saling terkait;
b. Adanya pembinaan
dan pengembangan
sumber daya manusia
aparatur Kementerian PPPA agar menjadi profesional;
c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Renstra Setmen PPPA 2015-2019

Rencana strategis Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya.
Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu
dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, pengelolaan anggaran yang
akuntabel, manajemen
kepegawaian
yang handal dan profesional, sistem
perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat
dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan,
serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien sehingga
menciptakan suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya, hal ini dimaksudkan agar
tercapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanan tugas pokok
dan fungsi Kementerian PPPA secara keseluru- han sebagaimana ditegaskan
dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian PPPA.
Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan.
Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arahan
kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas
dan fungsi dalam
mencapai
sasaran
atau
target
yang
ditetapkan. Visi Sekretariat
Kementerian PPPPA dirumuskan sebagai berikut:
"Terwujudnya Sekretariat Kementerian PP PA sebagai Pendukung
Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anab
yang Berbualitas, Bersih, dan Terdepan"
Berkualitas maksudnya adalah lingkungan yang didukung oleh fungsi dari
SDM yang memiliki kompetensl tinggi dan produktif yang didukung oleh
ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mencapai hasil
yang berkualitas berupa produk, jasa, proses dukungan administrasi dan
penciptaan lingkungan yang kondusif dalam rangka mendukung baik lingkungan
internal maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Bersih maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak harus sesuai dengan pelaksanaan prinsipprinsip tata kelola yang bark (good governance) yang meliputi transparansi,
kesetaraan,
akuntabilitas,
pengawasan, efisiensi
dan
efektivitas,
profesionalisme, partisipasi serta penegakkan hukum. Bersih merupakan
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fungsi dari etos kerja dan komitmen yang tinggi dari aparatur, sikap mental yang
taat asas, dan adanya lingkungan kerja yang kondusif dan tata kelola
yang baik (good governance).
Terdepan maksudnya adalah institusi Sekretariat Kementerian PP PA adalah
unit yang berwawasan lebih ke depan dalam menjalankan fungsi sebagai pemandu
dan koordinasi bagi unit-unit eselon satu lainnya dalam melaksanakan langkahIangkah penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
Dengan visi ini, Sekretariat Kementerian PPPAbertekad dan mempunyai
komitmen tinggi untuk menjadikan seluruh unit kerja di bawahnya menjadi unit
kerja yang mampu menjadi roda penggerak organisasi secara keseluruhan melalui
peningkatan layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Dengan demikian, Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PP PAdapat terwujud
secaraoptimal.

B. Misi
Misi Sekretariat Kementerian PPPAadalah untuk mendukung salah satu
misi Kementerian PP PA yaitu
Meningkatkan
kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PP PA.Untuk mendukung
misi tersebut maka Misi Sekretariat Kementerian PPPA adalah:

"Mewujudkan Tata Kelola Sumber
Daya Organisasi yang
Profesional, Akuntabel,
mendukung
dan Inovatif
untuk
penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan
perempuan
dan
perUndungan anak yang handal"
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Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam misi tersebutyaitu
akuntabel dan inovatifyang dimaknai sebagai berikut:

professional,

Proiesional maksudnya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan fungsifungsi manajemen (fungsional maupun sumberdaya), sumberdaya manusia
diharapkan mempunyai kompetensi dan profesionalitas untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian PPPA.
Akuntabel
maksudnya adalah institusi
menghasilkan keluaran yang
memenuhi aspek akuntabilitas dari segi adminsitrasi dan keuangan serta dari
aspek pemenuhan kinerja yang diharapkan dalam proses pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam memeberi pelayanan internal maupun pelayanan publik.
Inovatif
maksudnya adalah institusi maupun individu yang ada mampu
memberikan pembaruan dan pencerahan sesuai dengan tuntutan lingkungan
strategis yang berkembang dan sistim adminsitrasi pemerintahannya serta
peningkatan fungsi koordinasi yang akan menempatkan Sekretariat Kementerian
PPPA sebagai insitusi terdepan.
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Misi Sekretariat Kementerian PPPA sebagai penjabaran misi yang tercantum
dalam Renstra Kementerian adalah:
a. Meningkatnya manajemen fungsional yang integratif, transparan, dan
akuntabel.
b. Meningkatnya manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan
kinerja produktivltas
dan profesionalitas sumber daya manusia serta
mengembangkan kelembagaan yang efektif dan efisien.
c. Meningkatnya pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan
menyediakan informasi publik yang akurat dan inovatif.
Dalam rangka mewujudkan mewujudkan tata kelola sumber daya organisasi yang
profesional, akuntabel, dan inovatif
di lingkungan
Kementerian PPPA,
Sekretariat Kementerian PPPA senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PPPA.

C. Tujuan
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Tujuan Sekretariat Kementerian PPPA adalah bagian dari tujuan
Kementerian PPPA 2015-2019 yaitu tujuan ke-5 (lima) "Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA”
Terkait dengan tujuan tersebut Sekretariat Kementerian PP PA mendukung
dalam aspek peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PP PA untuk
meningkatkan
kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
Sehingga tujuan Sekretariat Kementerian PPPA adalah “Terwujudnya
aparatur Kementerian PPPA yang professional dan berkinerja tinggi”.
Tujuan ini dapat diraih dengan tercapainya sasaran Terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang
baik di
lingkungan
Kemen PPPA, dan
meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di
Kemen PPPA.

D. Sasaran Strategis
Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan
dalam tabel sebagai berikut:
Sasaran
I.

Terwujudnya Kementerian PPPA
yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja
Indeks RB
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II.

Terwujudnya Aparatur Kementerian
PPPA yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi

III. Terwujudnya pelayanan publik
Kementerian PPPA yang
berkualitas

1. Opini BPK
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Indeks kualitas pelayanan

E. Target Kinerja
Dari tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang ditetapkan di atas
maka ditetapkan target kinerja sebagai berikut:
MATRIK TARGET KINERJA
TAHUN 2018 – 2019
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Sasaran

Indikator Kinerja

I. Terwujudnya Kementerian
Indeks RB
PPPA yang efektif dan
efisien
II. Terwujudnya Aparatur
1. Opini BPK
Kementerian PPPA yang
2. Nilai
bersih, akuntabel, dan
Akuntabilitas
berkinerja tinggi
Kinerja
III. Terwujudnya pelayanan
Indeks Kualitas
publik Kementerian PPPA
Pelayanan
yang berkualitas
* perubahan instrumen dan skala

Tahun
2018
2019
(BASELINE)
68.64 (B)
B

WTP
62.76 (B)

WTP
BB

n.a

3*
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BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian PPPA tahun 2015-2019 sebagai
turunan dari Renstra Kementerian PPPA tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung
terwujudnya visi perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan
berkepribadian dan misi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan
anak, dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Visi dan
Misi Kementerian PPPA. Renstra Sekretariat Kementerian PPPA tahun 2015-2019
merupakan arahan kebijakan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di setiap
unit kerja (EseIon 2) di lingkungan Sekretariat Kementerian PPPA. Dalam
melaksanakan seluruh kegiatan di setiap unit kerja (eselon 2) secara sistemik sejak
disusunnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengendalian, Renstra
Sekretariat Kementearian PPPA Tahun 2015-2019 ini merupakan panduan dan acuan
utama bagi segenap pejabat danpelaksana yang berada di lingkungan Sekretariat
Kementerian PPPA.

Renstra Setmen PPPA 2015-2019

Dengan adanya Renstra Sekretaris Kementerian PPPA ini diharapkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian PPPA semakin berkualitas, bersih, dan
terdepan sehingga dapat mencapai salah satu tujuan Kementerian PPPA yaitu
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di
Kementerian PPPA.
Agar tercapai keberhasilan, maka Renstra Sekretariat Kementerian PPPA ini harus
dibaca, dipahami, dicermati, dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, profesional,
dan akuntabel. Akhir kata, Renstra Sekretariat Kementerian PPPATahun 2015-2019
ini perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana kegiatan unit kerja (eselon 2) di lingkungan
Sekretariat Kementerian PPPA secara konsisten.
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LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

No

IKU

1

Terwujudnya Kementerian PPPA
yang efektif dan efisien

Indeks RB

2

Terwujudnya Kementerian PPPA yang
bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Opini BPK

Terwujudnya pelayanan publik
Kementerian PPPA yang berkualitas

Indeks Kualitas Pelayanan

3

Renstra Setmen PPPA 2015-2019

Sasaran Strategis

Nilai Akuntabilitas Kinerja
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PENJELASAN INDIKATOR UTAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPPA
Tujuan : Terwujudnya aparatur Kementerian PPPA yang professional dan berkinerja
tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

2018
(BASELINE)

TAHUN
Perkiraan
Capaian
2019

SS.1

Terwujudnya Kementerian PPPA yang efektif dan efisien

IKU.1

Indeks RB

68.64 (B)

B

DESKRIPSI
Indeks RB mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan
tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan
eﬁsien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Renstra Setmen PPPA 2015-2019

Indeks RB diperoleh melalui evaluasi atas pelaksanaan 8 area perubahan yang
merupakan komponen pengungkit (60%) dan evaluasi terhadap komponen hasil
(40%).
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, terdapat 7 kategori penilaian
mulai dari yang paling rendah yaitu kategori ”D” sampai dengan yang tertinggi yaitu
kategori ”AA”. Instansi pemerintah yang memiliki nilai RB “baik” adalah instansi yang
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB mendapat nilai nimimal > 60 atau
dengan kategori minimal “B”.
Komponen indeks RB meliputi sebagai berikut:
1. Pengungkit dengan bobot 60% yang terdiri dari 8 area perubahan yaitu:
a. Manajemen perubahan (5%)
b. Penataan peraturan perundangundangan (5%)
c. Penataan dan penguatan organisasi (6%)
d. Penataan tatalaksana (5%)
e. Penataan sistem manajemen SDM (15%)
f. Penguatan Akuntabilitas (6%)
g. Penguatan pengawasan (12%)
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
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2. Hasil dengan bobot 40% yang meliputi:
a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%)
b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)
c. Kualitas pelayanan publik (10%)

SUMBER DATA
Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB (Deputi RB,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan)

CARA MENGHITUNG
Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, nilai pada setiap
pertanyaan pada setiap sub-komponen dijumlahkan sehingga ditemukan suatu
angka tertentu.
Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang
ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai
antara 0 s.d. 100.
Selanjutnya menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai
indeks RB merupakan hasil akhir dari penjumlahan nilai tertimbang dari seluruh
komponen.

UNIT BERTANGGUNGJAWAB
Sekretariat Kementerian

PENANGGUNG JAWAB DATA
Semua Biro
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

2018
(BASELINE)

TAHUN
Perkiraan
Capaian
2019

SS.2

Terwujudnya Kementerian PPPA yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi

IKU.1

Opini BPK

WTP

WTP

DESKRIPSI
Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3) kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian
intern.
Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:
• Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika
laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji
material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini
berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap
telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan
kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) .
Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus
menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada
beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan
itu, misalnya, adanya ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi. Selain itu,
bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi
yang dikeluarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan atau adanya penekanan atas
suatu hal;
• Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika
sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material,
kecuali untuk akun atau item tertentu yang menjadi pengecualian dan
ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.
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• Tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan
mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini
jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan Kementerian/Lembaga
diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan
keuangan dalam pengambilan keputusan;
• Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini akan diterbitkan dengan asumsi jika
auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.
Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan
wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup
audit yang dibatasi oleh Kementerian/Lembaga yang diaudit, misalnya karena auditor
tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan
dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

SUMBER DATA
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PPPA oleh BPK RI

CARA MENGHITUNG
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan
dalam laporan keuangan.
Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk
penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan
oleh kecurangan maupun kesalahan.

UNIT BERTANGGUNGJAWAB
Sekretariat Kementerian

PENANGGUNG JAWAB DATA
Biro Umum dan SDM

17

No

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

2018
(BASELINE)

TAHUN
PERKIRAAN CAPAIAN
2019

SS.2

Terwujudnya aparatur Kementerian PPPA yang bersih,
akuntabel dan berkinerja tinggi

IKU.2

Nilai Akuntabilitas
Kinerja

62.76

BB

(B)

DESKRIPSI
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam angka
pertanggungjawaban
dan
peningkatan
kinerja
instansi
pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3)
Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja dan (6)
Reviu dan evaluasi kinerja.
Nilai akuntabilitas kinerja merupakan nilai/hasil dari evaluasi atas implementasi
SAKIP di lingkungan instansi pemerintah. Nilai akuntabilitas kinerja
menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil
(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang
paling rendah yaitu kategori ”D” sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori
”AA”. Instansi pemerintah yang memiliki nilai akuntabilitas “baik” adalah instansi
yang berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB mendapat nilai nimimal >
60 atau dengan kategori minimal “B” dengan interprestasi akuntabilitasnya
sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan
perlu sedikit perbaikan.

SUMBER DATA
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian
PANRB.

CARA MENGHITUNG
Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, nilai pada
setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen dijumlahkan sehingga ditemukan
suatu angka tertentu.

18

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang
ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range
nilai antara 0 s.d. 100.
Selanjutnya menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai
Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil akhir dari penjumlahan nilai tertimbang dari
seluruh komponen.

UNIT BERTANGGUNGJAWAB
Sekretariat Kementerian

PENANGGUNG JAWAB DATA
Biro Perencanaan dan Data
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

2018
(BASELINE)

TAHUN
PERKIRAAN
CAPAIAN
2019

SS.3

Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PPPA yang berkualitas

IKU.1

Indeks Kualitas Pelayanan

n.a.

3

DESKRIPSI
Indeks kualitas pelayanan merupakan indeks yang menilai persepsi kepuasan
pemangku kepentingan/pengguna layanan Kementerian PPPA.
Kualitas pelayanan dinilai dari beberapa aspek yaitu prosedur/alur pelayanan,
persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, jam pelayanan,
responsifitas petugas/pemberi layanan, ketersediaan aplikasi sistem pelayanan,
fasilitas pengaduan, integritas petugas/pemberi layanan dan kesetaraan dalam
pemberian pelayanan.
Survei kualitas pelayanan dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas yang dilakukan
melalui survey kepuasan pelanggan dengan mengambil sampel dari unit kerja
pengguna layanan di lingkup Kementerian PPPA.
Indeks Kualitas Pelayanan menggunakan skala 1 s.d. 4.

SUMBER DATA
Laporan hasil survei kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan
Humas

CARA MENGHITUNG
Indeks kualitas pelayanan didapatkan dengan menilai jawaban responden yang
dengan menggunakan metode statistika.

UNIT BERTANGGUNGJAWAB
Sekretariat Kementerian

PENANGGUNG
JAWAB DATA
Biro Hukum dan Humas

