
 

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat 
Dalam Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kab. Sumedang 

 

No Sasaran Indikator  Satuan Penjelasan Indikator Kinerja Sumber 

1 

Optimaln

ya fungsi 

Inspektor

at 

sebagai 

konsulta

n, katalis 

dan 

penjamin 

kualitas 

di 

lingkung

an 

Pemerint

ah 

Kabupate

n 

Sumedan

Persentase 

Penerapan 

SPIP pada 

Organisasi 

Perangkat 

Daerah 

Persen 

 

 

 

Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui 

persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 

55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di 

setiap OPD tersebut dilihat  dari hasil penilaian Self 

asessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan 

pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan 

pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. 

Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks 

Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK 

INSPEKTORAT 

Persentase 

Nilai SAKIP 

kategori  

Baik (B) 

pada 

Organisasi 

Persen 

 

 

 

Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui 

persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang 

berkategori (B) dengan nilai range >60 – 70, dengan 

INSPEKTORAT 

=
∑ 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐼𝑃

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑂𝑃𝐷

× 100% 

=
∑ 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐼𝑃

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑂𝑃𝐷

× 100% 

=
∑𝑆𝐴𝐾𝐼𝑃 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝐴𝐾𝐼𝑃 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖

× 100% 

=
∑𝑆𝐴𝐾𝐼𝑃 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝐴𝐾𝐼𝑃 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖

× 100% 



 

g Perangkat 

Daerah 

intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah   

baik,   memiliki   sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen   kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang 

akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” 

dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta 

objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan 

SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan 

membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang 

akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” 

dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Yang mendukung 

pada IKU RPJMD yaitu Indikator Nilai SAKIP Kabupaten 

dan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi. 

Tingkat 

Kapabilitas 

APIP / 

Internal 

Audit 

Capability 

Model 

Level 

IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan 

audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun 

menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1    : 

Initial, Level 2    : Infrastructure, Level 3    : Integrated, 

Level 4    : Managed, Level 5    : Optimizing 

Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan 

kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. 

INSPEKTORAT 



 

(IACM) Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan 

semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun 

risiko organisasi.  

Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat 

enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan 

audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; 

Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan 

budaya organisasi; Struktur tata kelola. Yang mendukung 

pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi 

Birokrasi. 

Persentase 

Perangkat 

Daerah 

yang 

melaksanak

an 

pembangun

an Zona 

Integritas 

menuju 

WBK dan 

WBBM 

Persen 

 

 

 

Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan 

Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja 

percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. 

Pembangunan zona integritas dimulai dari pencanangan 

unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, 

pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim 

Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat 

jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat 

daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self 

assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM 

INSPEKTORAT 

=
∑𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑍𝐼

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑂𝑃𝐷

× 100% 

=
∑𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑍𝐼

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑂𝑃𝐷

× 100% 



 

terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat 

WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Dan Melayani  Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang 

mendukung pada IKU RPMD yaitu Indeks Reformasi 

Birokrasi 

Persentase  

tindaklanju

t hasil 

pemeriksaa

n (TLHP) 

yang 

diselesaika

n  

rekomendas

i 

Persen 

 

 

untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil 

pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti 

sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah 

temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 

dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan 

adalah peningkatan persentase temuan yang 

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD 

yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi. 

 

INSPEKTORAT 

Persentase 

Penurunan 

Temuan 

penyimpang

an terhadap 

Persen 

 

 

 

untuk mengukur persentase penurunan temuan dari 

penyimpangan keuangan APBD yang material hasil 

INSPEKTORAT 

=
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛

× 100% 

=
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛

× 100% 

=
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛

× 100% 

=
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛

× 100% 



 

APBD pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah 

seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. 

Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks 

Reformasi Birokrasi 

2 

Meningk

atnya 

Kapasitas 

dan 

Kapabilit

as 

Internal 

Perangka

t Daerah 

Nilai SAKIP 

Inspektorat 
Kategori 

Nilai LKE yang dipenuhi Perangkat Daerah dengan hasil 

penilaian evidence Tim Penilai SAKIP Pusat 

(KemenPANRB) 

 

Tingkat 

Penyerapan 

Anggaran 

Persen 

 

 

Untuk mengukur kinerja keuangan PD tahunan 

 

Jumlah 

Inovasi 
Buah 

Jumlah inovasi yang dihasilkan PD tahunan dalam 

mendukung kinerja PD 
 

Indeks 

Pembangun

an ZI/RB 

Angka 

Indeks pembangunan ZI/RB merupakan nilai LKE Utama 

yang merupakan akumulasi dari LKE Unit dan LKE Pusat.  

                                                                                                                                                        Sumedang, 13 Maret 2019 

=
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑎𝑝  𝑃𝐷

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝐷

× 100% 

=
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑎𝑝  𝑃𝐷

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝐷

× 100% 


