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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
 
Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2020 Inspektorat II Itjen 

Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.584.428.000,00. Sampai dengan akhir 

2020 secara kumulatif daya serap bruto sebesar Rp11.297.349.347,00 (97,52%), sedangkan daya 

serap netto sebesar Rp10.604.274.996,00 (91,54%), selisihnya merupakan pengembalian belanja 

tahun berjalan sebesar Rp693.074.351,00 (5,98%). 

 

Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian 

sasaran kegiatan tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi 

organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II  dengan nilai capaian 

keuangan sebesar 91,54%, capaian fisik sebesar 89,72% sedangkan nilai capaian kinerja sebesar 

33,20%. 

 

Terdapat beberapa perubahan jadwal pelaksanaan program dari Januari sampai dengan Desember 

tahun anggaran 2020, sehubungan dengan adanya wabah Corona Virus Diseases 19 (Covid 19). 

Hal ini tidak sesuai dari yang telah ditentukan pada awal tahun dan menyebabkan pelaksanaan 

program selanjutnya tertunda. Akan tetapi pada secara garis besar seluruh rencana kegiatan 

Inspektorat II dapat dilaksanakan. Atas hal tersebut Inspektorat II diharapkan agar terus berupaya 

melakukan intensifikasi perencanaan dan pelaksanaan program, dengan melakukan koordinasi 

secara terus menerus antar Inspektorat dan Bagian, sehingga pelaksanaan program dapat sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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*Catatan : Saat pembuatan Lapkin capaian IKK belum diketahui 

 

 

Inspektorat II pemerintah provinsi di 

wilayah kerja 

Inspektorat II 

2. Persentase Pengawasan 

Teknis oleh 

Inspektorat Jenderal  

terhadap urusan 

Pendidikan Anak Usia 

Dini, Pendidikan Dasar 

dan Menengah, serta 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan 

Perbukuanyang 

dikelola oleh 

pemerintah 

kabupaten/kota di 

wilayah kerja 

Inspektorat II  

20% 1.032.154.500 46% 968.335.000 

3. Persentase satker yang 

berintegritas di bidang 

kerja Inspektorat II 

70% 549.400.000 19% 549.400.000 

4. Kematangan/maturitas 

penerapan sistem 

pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) 

Eselon I meningkat di 

wilayah kerja 

Inspektorat II* 

3,1 8.949.419.000 0 8.799.979.347 

5. Persentase satker yang 

mendapatkan hasil 

kajian LK  minimal 

Baik di bidang kerja  

Inspektorat II* 

100% 21.300.000 0 11.300.000 
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organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II, dengan indikator 

kegiatan “Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Penelitian dan 

Pengembangan Perbukuan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja 

Inspektorat II”, “Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal  terhadap urusan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Penelitian dan 

Pengembangan Perbukuanyang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja 

Inspektorat II”, “Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II”, 

“Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I 

meningkat di wilayah kerja Inspektorat II”, dan “Persentase satker yang mendapatkan hasil 

kajian LK  minimal Baik di bidang kerja  Inspektorat II”  dengan nilai capaian keuangan 

sebesar 91,54%, capaian fisik sebesar 89,72% sedangkan nilai capaian kinerja sebesar 

33,00%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2020 Inspektorat II Itjen 

Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.584.428.000,00. Sampai dengan 

akhir 2020 secara kumulatif daya serap bruto sebesar Rp11.297.349.347,00 (97,52%), 

sedangkan daya serap netto sebesar Rp10.604.274.996,00 (91,54%), selisihnya merupakan 

pengembalian belanja tahun berjalan sebesar Rp693.074.351,00 (5,98%). 

Dibawah ini merupakan tabel dan grafik yang menggambarakan kinerja keuangan 

Inspektorat II selama tahun 2020. 

 

Tabel 3.2: Daya Serap Anggaran Inspektorat II Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 
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Tabel 3.3: Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbud Tahun  

Anggaran 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 : Penyerapan Bulanan, Penyerapan Kumulatif dan Persensentase Penyerapan Kumulatif  

Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2020 (dalam ribuan rupiah) 
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Grafik 3.1:  Penyerapan Anggaran Bulanan dan Persentase Kumulatif Inspektorat II Tahun Anggaran 

2020 

 

Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya , selama tahun 2020 Inspektorat II melakukan 

beberapa perubahan pada pengalokasian anggaran dan program kegiatan. Perubahan tersebut 

perlu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan penambahan jenis kegiatan pengawasan, 

metode pengawasan serta hal-hal lainnya demi tercapainya sasaran kegiatan Inspektorat II 

dan juga mengoptimalisasikan penyerapan anggaran. Dari hasil revisi anggaran tersebut 

dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan baru maupun melanjutkan 

kegiatan pengawasan yang sudah ada sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih 

menyeluruh. 

Berikut ini info grafis yang dapat menggambarkan efisiensi dan revisi program anggaran 

yang Inspektorat lakukan, serta optimalisasi anggaran program Inspektorat II di tahun 2020. 
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(93,82%). Dengan penyerapan anggaran sebesar 93,82% tersebut, IKK kedua Inspektorat 

II dapat tercapai sebesar 46%, setelah melakukan pengawasan urusan pendidikan yang 

terkait program, kebijakan, maupun anggaran pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota ke 235 kabupaten/kota di Indonesia. 

3. IKK ketiga yaitu persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II. 

Untuk mendukung ketercapaian IKK ketiga, dari anggaran yang dialokasikan sebesar 

Rp549.400,00 terealisasi sebesar Rp549.400.000 (100%). Dengan penyerapan anggaran 

sebesar 100% tersebut, IKK keriga Inspektorat II dapat tercapai sebesar 19%, setelah 

melakukan fasilitasi pengawasan satker menuju WBK/WBBM pada 53 satket/UPT di 

wilayah kerja Inspektorat II yang terdiri dari 20 LPMP, 24 BP PAUD dan 9 Balai 

Arkeologi. Pada tahun 2020 terdapat 21 satker di wilayah kerja Inspektorat II yang 

diusulkan untuk dapat memperoleh predikat WBK/WBBM, namun hanya 4 satker yang 

berhasil mendapatkan predikat tersebut yaitu LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, 

LPMP Jawa Barat, LPMP Jawa Tengah dan LPMP Nusa Tenggara Barat. 

4. IKK keempat yaitu kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II. Untuk mendukung 

ketercapaian IKK keempat, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.949.419.000,00 

terealisasi sebesar Rp8.799.979.347 (98,33%). Dengan penyerapan anggaran sebesar 

98,33% tersebut, IKK keempat Inspektorat II belum dapat dicapai (0). Inspektorat II 

telah melakukan pengawasan penerapan SPIP, pelaksanaan audit kinerja, audit UPT 

Pusat di daerah, audit tujuan tertentu, pemantauan pada KBM dimasa pandemi Covid 19, 

pemantauan sumbangan biaya pendidikan, serta kegiatan pendukung operasional 

pengawasan lainnya, namun belum melakukan penilaian (skoring) terhadpat maturitas 

SPIP satker eselon I di wilayah kerja Inspektorat II. 

5. IKK kelima yaitu persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK  minimal Baik di 

bidang kerja  Inspektorat II. Untuk mendukung ketercapaian IKK kelima, dari anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp21.300.000,00 terealisasi sebesar Rp11.300.000 (53,05%). 

Dengan penyerapan anggaran sebesar 53,05% tersebut, IKK kelima Inspektorat II belum 

dapat dicapai (0). Inspektorat II telah melakukam reviu RKA KL, pendampingan 

penyusunan LK, RKMN dan reviu Lakip pada UPT Pusat di daerah dan unit utama di 

wilayah kerja Inspektorat II, namun belum memberikan penilaian terhadap hasil kajian 

LK satker di bidang kerja Inspektorat II.  
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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat II Tahun 2020 

Selama Tahun 2020, Inspektorat II Itjen Kemendikbud berhasil melaksanakan beberapa 

kegiatan utama serta kegiatan pendukung lainnya hingga mencapai daya serap netto sebesar 

91,54%, dengan nilai capaian kinerja sebesar 33,00%.  

 
Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti 

kegiatan utama yaitu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan 

lainnya, serta kegiatan pendukung seperti pelaksanaan pengawasan penerapan WBK/WBBM 

dan dukungan operasional pengawasan insternal telah berhasil dilaksanan dengan baik untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

Berikut ini grafik yang menggambarkan pencapaian kinerja keuangan dan pencapaian 

indikator kinerja Inspektorat II Tahun Anggaran 2020. 

 

Grafik 4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat II Tahun Anggaran 2020 
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Grafik 4.2 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun  2020 

 

 

Catatan :  
- IKK 1 = Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan 
yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Inspektorat II 

- IKK 2  = Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan 
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Inspektorat II 

- IKK 3  = Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II 
- IKK 4  = Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) eselon I 

meningkat di wilayah kerja Inspektorat II (saat pembuatan Lapkin capaian IKK belum diketahui) 
- IKK 5  = persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK  minimal Baik di bidang kerja  Inspektorat II 

(saat pembuatan Lapkin capaian IKK belum diketahui) 
 

B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi 

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II sampai dengan akhir 

Desember 2020, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 

1. Program dan kegiatan  untuk Tahun Anggaran 2020, jadwal kegiatan belum  konsisten; 

2. Adanya perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang dinamis yang mengharuskan 

revisi anggaran dalam waktu yang singkat; 

3. Belum terjadi sinergi pelaksanaan program antar Inspektorat dan Sekretariat di 

lingkungan Itjen Kemendikbud; 

4. Pemanfaatan IT dalam proses audit belum dikuasai secara merata oleh auditor 

Inspektorat II Itjen Kemendikbud;   

5. Sistem dokumentasi/database proses audit belum tertata dengan tertib; 

6. Keterlambatan petugas audit menyampaikan Laporan Hasil Audit. 







 
  

 

 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Inspektorat II untuk tahun  anggaran 

2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam 

Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat II. Reviu bertujuan untuk 

memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam 

meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.  

  

 

          

Jakarta, 30 Januari 2021  

Inspektur IV 

 

 

 

 

         Masrul Latif 

NIP. 196805081988121001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 

Telepon 021-5737104 

Laman www.itjen.kemdikbud.go.id 

http://www.itjenkemdiknas.go.id/























