
Audit Kelembagaan Sekretariat Daerah 

Audit Kelembagaan Sekretariat Daerah adalah metode untuk mengukur performa dan kinerja kelembagaan 

pada Sekretariat Daerah 
Bagian I - Audit Kelembagaan sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 

DIMENSI STRUKTUR - Subdimensi Kompleksitas 

1. Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. *Sangat Setuju 

2. Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks. *Tidak Setuju 

3. Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana. * 
Setuju 

4. Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit 

organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah. *Tidak Setuju 

5. Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat 

umum. *Tidak Setuju 

6. Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat 

spesifik. *Setuju 

7. Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau 

perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. *Sangat Setuju 

8. Jumlah Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan. *Tidak Setuju 

9. Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan 

pembentukan organisasi. *Sangat Setuju 

10. Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan 

fungsinya. *Setuju 

11. Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan. *Setuju 

12. Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan. *Setuju 

13. Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan. *Setuju 

14. Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit 

operasional. *Sangat Setuju 

15. Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan 

strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja. *Setuju 

16. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen 

tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur 

formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi. *Sangat Setuju 

17. Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai 

dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja. *Setuju 

18. Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi. *Sangat Setuju 

19. Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi 

organisasi. *Sangat Setuju 



20. Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar 

operasional prosedur. *Sangat Setuju 

21. Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan. *Sangat Setuju 

22. Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan 

strategi organisasi. *Setuju 

23. Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki. *Sangat Setuju 

24. Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari 

kewenangan manajemen yang lebih rendah (di bawahnya). *Tidak Setuju 

25. Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan 

melebihi kewenangannya. *Sangat TidakSetuju 

26. Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan instansi 

pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk. *Sangat Setuju 

27. Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen tertinggi 

dari instansi induk. *Sangat Setuju 

28. Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan 

kebijakan. *Sangat Setuju 

29. Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah mempunyai wewenang untuk membuat 

keputusan-keputusan taktis dan manajerial. *Setuju 

30. Pimpinan pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-

keputusan teknis operasional. *Setuju 

31. Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan instansi 

kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah. *Sangat Setuju 

32. Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan 

operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan 

organisasi tingkat bawah. *Sangat Setuju 

33. Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke 

bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi *Sangat Setuju 

34. Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur 

memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi. *Sangat Setuju 

35. Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur 

memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur 

organisasi. *Sangat Setuju 

36. Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja 

pada tinggatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi 

yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya 

(keterkaitan proses kerja secara vertikal). *Sangat Setuju 



37. Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah 

dipetakan/didokumentasikan dengan baik. *Setuju 

38. Koordinasi antar unit kerja selalu selalu dilakukann dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas 

yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi. *Sangat Setuju 

39. Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas. *Sangat Setuju 

40. Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan 

baik. *Sangat Setuju 

41. Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik. *Sangat Setuju 

42. Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui 

karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun. *Setuju 

43. Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja. *Sangat Setuju 

44. Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas 

dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis. *Sangat Tidak Setuju 

45. Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi. *Setuju 

46. Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. *Setuju 

47. Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik. *Setuju 

48. Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun 

dampaknya) dengan metode yang memadai. *Tidak Setuju 

49. Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko. *Tidak Setuju 

50. Organisasi telah memiliki sistem monitoring risiko yang memadai. *Setuju 
51. Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi. *Sangat Setuju 
52. Organisasi telah memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai. *Setuju 
53. Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai. *Setuju 
54. Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual. *Tidak Setuju 
55. Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan 

secara periodik di dalam website organisasi. *Setuju 
56. Indikator variabel perencanaan pembangunan daerah *Tingkat V - Penentuan prioritas kegiatan 

dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 

57. Indikator variabel monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah *Tingkat V - 
Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik 
yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet. 

58. Indikator variabel penjaminan mutu layanan perangkat daerah *Tingkat III - Mutu produk dan proses 
sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal. 

59. Indikator variabel standar prosedur (sop) pelayanan perangkat daerah *Tingkat IV - Definisi proses 
organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak 
lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

60. Indikator variabel pendidikan dan pelatihan aparatur *Tingkat IV - Rencana pengembangan pegawai 
dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan 
dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan. 

61. Indikator variabel analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah *Tingkat V - 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli 
dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi. 

62. Indikator variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur *Tingkat 
IV - Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan 
standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk. 



63. Indikator variabel manajemen resiko tugas aparatur *Tingkat IV - Perangkat daerah sudah 
menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang 
bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala. 

64. Indikator variabel pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur * 
Tingkat V - Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan 
teknologi informasi. 

65. Indikator variabel pengembangan inovasi layanan perangkat daerah *Tingkat IV - Telah ada inovasi 
yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan. 

66. Indikator variabel budaya organisasi perangkat daerah *Tingkat IV - Sudah ada program internalisasi 
budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi. 

 

 




