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SETELAH PENDAMPiNGAN DENGAN:NSPEKTORAT
REGISTER RESIKO BKD D:Y TA 2021

No. Nama Kegiatan
Nama Sub
Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

Pernyataan Risiko

Sebab R:siko
UC′

C
Uraian Dampak

Pengendalian Yang
Ada

Status Risiko

Rencana Tindak
Pengendalian

Penli‖ k

Risiko′

Penangg
ung

」awab

Target

Waktu
No. Pernyataan Risiko K D Skor

KategOr
i′

Peringk
at

Risiko

(10) (11} (14)

1
Dengadaan, Pemberhentian dan

nformasi Kepegawaian ASN

renyusunan Rencana
(ebutuhan, Jenis dan

lumlah Jabatan untuk
relaksanaan

rengadaan ASN

Tersusunnya Formasi Pegawai

Tahunan denganTarget proyeksi 'l

Dokumen

1 Terdapat usulan E-formasi

yang sudah tidak sesuai

kebutuhan

a. Adanya perubahan

LembagdSOTK

dan/atau adanya

perubahan nomenklafuri

kualifikasi jabatan dari

Biro 0rganisasi

b. usulan e-formasi terisi

pegawai mutasi dari luar

Pemda DIY yang

bersumber dad

dokumen usulan

a UC

bC
l. Formasi ASN yang

idak sesuai Pequb
(ualifikasi jabatan

l. Formasi ASN sudah

:erisi dari pegawai

nutasi sehingga terjadi
(elebihan formasi

abatan

Koordinasi dengan

Kemenpan

penyesuaian formasi (Jika

sebelum adanya pengadaan

bisa mengubah formasi jika

setelah pengadaan harus

menunggu diangkat pns)

b. Koordinasi dengan

Subbidang Mutasi agar tidak

terladi duplikasi antara :

usulan formasi dengan

pegawai mutasi.

4 Sedang Memperbarui eformasi
yang valid, melakukan

desk kepada lnstansi

dalam pengisian formasi

serta melakukan

koordinasi dengan Eiro

0rganisasi terkait

perubahan S0TK dan

Kualifi kasi jabatan serta

Subbidang Mutasi terkait

formasi pegawai mutasi

dari luar Pemda DIY

Kabid PP

dan Simpeg

lersusunnya Proyeksi Kebufu han
)egawai (1 dokumen untuk

,royeksi 5 tahunan)

llnformasi Antara ABK

Cengan usulan pegawai

[dak sesuai

Data proyeksi yang di

entry oleh Pengelola

kepegawaian tidak

sesuai dengan Pergub

Klasifikasi jabatan ABK

Jumlah Proyeksi

kebuhrhan pEawai

tidak sesuai dengan

kebutuhan yang

tercanfum dengan

pergub kualifikasi

Jabatan (ABK)

Koordinasi dan sosialisai

atas penyusunan Proyeksi

kebutuhan Pegawai dengan

pengelola Kepegawaian

3 2 6 Sedang Memperbarui isian formulir

lezzeting setiap tahunnya

sesuai ketenfuan

くabid PP

,an Simpeg

くoordinasi dan Fas‖ itasi

)engadaan PNS dan

DPPK

Pengembangan Aplikasi Si Seksi

CAT milik Pemda

3 rengembangan Aplikasi

idak sesuai dengan

rebufuhan

Kompetensi Penyedia

kurang memadai dalam

pengembangan aplikasi

sehingga Belum

teBedianya rnenu : live

scor, soal bergambar,

upload berkas sering

eror dll di menu Si Seksi

」C Pelaksanaan Seleksi

tenaga bantu dengan

aplikasi kurang optimal

Memberdayakan PNS di

BKD yang berbasis Tl untuk

mendukung pelaksanaan

seleksi Tenaga Banfu.

4 「in991 nempedelas SpeslFkasi

仏KAねs Ap‖ kag S seksi

3AT

Kabid PP

dan Simpeg



Terlaksananya Rekruifnen

Pegawai Sesuai Formasi

sebanyak 3500 orang/formasi

yang terdiri atas 3250 tenaga

bantu dan 250 seleksi cpns dan

pppk

4 Tidak lerselenggaranya

pengadaan CPNS dan

PPPK

Tidak ada keb,akan

Pengadaan dan

Pemennlah Pusat

(ebutuhan formasi ASN

idak terpenuhi selumlah

250 orang formasi

lerkoodinasi dengan
(emenpan dan BKN terkait

ekrutmen ASN

renlkasi dan Va‖dasi dab

Jsulan    pensiun    dar

く∞rdinasi dengan lnstans

lerkait

4 3 Iinggi 1. Berkoodinasi/bersurat

kepada TAPD terkait

pengunaan anggaran

2.Berkoodinasi dengan

Kemenpan dan BKN

terkait rekrutrnen ASN

くabid PP

」an Simpe9

3 3 9 Iinggi )embuatan Aplikasi

Pengendalian Pensiun

くabid TUK
(oordinasi Pelaksanaan

Administrasi
remberhentian

Terbitlya SK Pe9aWai Pensiun

Akurat dan Tepat Waklu Selumlah

700 PNS

5 Penenmaan SK Penslun

idak tepat waktu

Keterlambatan

pengusulan SK pensiun

OPD

Tertundanya

penerimaan uang

pensiun

Naban belum bisa

[ilenggunakan Aplikasi

E-Prima

koordinasi antar bidang

yang mengampu sisten

layanan kepegawaian

3 3 9 Tinggi くabid PP

ian SimpegPengelolaan Sistem

lnformasi Kepegawaian

Tersedianya Aplikasi Layanan

Kepe{awaian Aplikasi Baru dan

Pengembangan Aplikasi

Kepegawaian Berbasis Mobile

Application, Sistem lnformasi

Presensi Mobile bagi Non

PNSi/Tenaga Bantr)

2 aplikasi

Aplikasi eprima belum bisa

digunakan oleh Naban)

Belum ada nya Nomor

lnduk khusus Naban

yang disepakati akan

digunakan sebagai lD

bagi Naban di Aplikasi

Simpeg

terkait dengan subbid

teilait penentuan Nomor

lD untuk Naban

Koordinasi instansi terkait

trdp peagawai Yg belum

mempunyai ld Card dan

lnventarisasi PNS Yang

belum mempunyai lD Card

endah (oordinasi instansi terkait

hdp peagawai yg belum

rempunyai ld Card dan

nventarisasi PNS Yang

oelum memPunYai lD

Card

●bid PP

」an SimpegTersedianya lD Card PNS Pemda

DIY

800 1D Card unttk mutasi dan

CPNS

7 Tidak tercapainya target

pengadaan 800 id card

)NS pada saat

)engambilan foto lD

:ard tidak berada di

lempat

Sebagian PNS udak

bisa mem‖kilD Card

Jatabase SIMP[G koordinasi dengan pengelola 
I

layanan kepegawaian di

setiap Bidang di BKD DIY

koord;asi dengan lnstans,

terkait dan penyedia jasa

pemeliharaan mesin

presensi

3 3 9 tinggi melakukan updating data

secara petiodik dan
manindkrlkAn kanahilites

くabid PP

Jan Simpe9Laporan data monev kepegawaian 8 Laporan lilonev kurang

Ualid sehingga terdapat

ketidaksamaan kondisi

diusebenamya pegawai

dengan database SIMPEG

repEawain kurang telilii

lalam menyusun

aporan hasil validasi

Jata atau lilonev

Pemda D:ヽ

12 1aporan
keadaan riil

Pengelola KePegawaian

finggi vlelakukan pemeliharaan

erhadap mesin Presensi

,an pembinaan PNS di

ringungan lnstansi

masing-masing

くabid PP

Jan Simpeg\,lesin Presensi Terpelihara

lengan Baik

150 iiesin dengan Pengadaan

,asa

renyelesaian perbaikan

)eralatan tidak dapat

regera

liselesaikan/dilaksanakan

Kurangnya Koordinasi

pengguna dengan

pengelola mesin

presensi

恥 sin Presensl udaK

」apat digunakan

)enataan dokumen

(epegawaian secara intema

dan pihak ketiga

2 3 6 sedang Melakukan penataan

dokumen kepe9awaian

yang bekelaSama dengan

Plhak Keuga

くabid TUK
)engelolaan Data
(epegawaian

Dokumen PerOranganノ Sinkronisasi

Letak Dokumen Fisik dan

日ektronik

l Paket

Pengembangan Ap‖kasi Arsip dan

:器i脚
u

Dokumen kepegawaian

perorangan tidak tertata

dengan baik sesuai NIP

Apl,*asitdak dap.t
digunakan sesuai

kebutuhan terkini karena

teriadi enor

Dokumen Kepegawaian

impahan dari PPPD

belum dikelola dengan

baik

Pencarian dokumen

kepegawaian

perorangan sulit

ditemukan dan

berpotensi hilang

pヽiikasi belum mem‖ ki

n仙「yang dibutuhkan

saatini

1.Data dan dokumen

ldak up to date 2.

Tamu yang datang

untuk konsultasi Itdak

tedokwrcntasi

三valuasi aplikasi unttk

memenuhikebumhan

lerkini

2 2 endah tlengembangkan aPlikasi

iesuai kebutuhan terkini

tengan menyusun KAK

ilesifikasi sesuai

kebutrhan

Kabid TUK



rNS tidak menganggap

)entingnya karfu

dentitas pegawai

;ebagai wujud tertib

administasi
(epegawaian dan
(epastian hukum dari

/ang bersangkutan dan

keterlambatan usulan

dari opd

tidak terwujudnya tertib

administrasi

kepegawaian dan

kepastian hukum

terhadap identitas

pegawai

2 2 4 rendah Koordinasi antar bidang

Can lnstansi terkait

Kabid TUK
Katt denutas(Ka‖ Kゞasu dan

Karpeg)300 Kartu

Tidak tenrvuludnya tertib

administrasi kepegawaian

dan kepastian hukum

terhadap identitas pegalvai

Pembuatan 300 Kartu

identitas terlambat

venIIKasi udld y● I:u υυ:u::[

memmki data katt idenulas

pegawal

Sertikasi Layanan Mum

l serunkat

SertlkatiSO udak terbn Hasil Audit Ekstemal

ada yang bersifat

temuan mayor

Slandar pelayanan

bidang kepegawalan

yang diragukan

kredib‖ itasnya

Vlengoptimalkan audit

ntemal dan melaksanakan

Dndak lanjut perbaikan atas

lemuan yang ada

3 6 iedang Meningkat<an koordinasi

antar bidang

Kabid TUK

Sosialisasi Ookumen Elektonik

240 0rang

fidak tersedianya dokumen

dektronik kepegawaian
(e6ka dibutuhkan

Dataldokumen

91ektonik pegawai udak

lengkap

rroses kepegawaian

PNS yang bersangkutan

lerhambat

fiilelengkapi dokumen

kepegawaian yang kurang

lengkap untuk kebutuhan

administrasi kepegawaian

yang mendesak

3 9 sedang (oordinasi antar bidang

Jan instansi terkait guna

melengkapi dokumen

kepegawaian

Kabid TUK

Survei Kepuasan Masyarakat

1 Laporan

Target pemenuhan data

IKM tidak terpenuhi

fidak semua responden

nengisi kuesioner

;ecara lengkap

KM tidak menunjukan
(ualitas layanan atau

ingkat kepuasan

nasyarakat

\,lendorong setiap unil

ayanan unfuk meminta

fespons terhadap layanan

kepegawaian berupa surve

kepuasana masyarakal

dengan Survey dilakukar

dengan Aplikasi

2 3 sedang Mengopumalkan

pendistr busian kuesioner

SKM sehingga menladi

Aplikasi dan Fisik

くabid TUK

fata Kelola Dokumen latanan dokumen
(epegawaian perorangan

ian kolektif yang tidak

tertelusur

Pencipta dokumen Tata kelola dokumen

kepegawaian yang tidak

tertib (lengkap) berefek

kepada tatanan

dokumen kepegawaian

yang tidak tertelusur

Melakukan penagihan

lokumen kepegawaian yang

relum dikilimkan untul

Jokumentasi

3 9 sedang (oordinasi antar bidang

lencipta dokumen
(epegawaian

Kabid TUK

くolektf 350 SK dalam proses

penciptaan dokumen

kepqawaian yang

didokumentasikan

Mutasi dan Promosi ASN rengelolaan Mutasi
qSN

Kajian Manaiemen ASN

1 Dokumen

lllanaiemen ASN kurang

tertata dengan baik

3elum ada kebilakan

ntemal

Perencanaan Suksesi

belum dilakukan

Membuat    rallCangan

Pedoman    Perenanaan

Suksesl

3 4 ;edang Penguatan profil data

kepegawaian

Kabid

Penge

gan

l TA

「erbitnya SK Mutasi dan Rotasi Ierdapat jabatan pelaksana Syarat Adminisfasi bdak )roses mutasi tertunda Verifl<asi syarat dokumen 2 'endah (oordinasi dengan

nstansi terkait

くabid

labatan Pelaksana 200 SK lang tidak terisi sesual
3an

Terbilnya SK Pengangkatan

Aparamr(mutaSi)PNS 75 SK

Proses mutasi antar daerah

terhambat

Syarat Adminisfasi

<urang lengkap dan

,Yakfu yang lama

Proses mutasi anatar

laerah terfunda

Veriftasi syarat dokumer

dan koordinasi secara aktif

3 6 'endah Check‖ stpesem mutag

antar daerah

Kabid

Pengembal

gan



Bu Novi Pengelolaan Kenaikan

Pangkat ASN

Ierbitnya PNS yang Naik Pangkat

Akurat dan Tepat Waktu 900 SK

Penerimaan SK Kenaikan

Pangkat tidak tepat waktu

Keterlambatan

pengusulan KP dari

OPD

fertundanya

)enerimaan kenaikan

laji

y'erifikasi dan validasi data

Jsulan KP Sudah

nenggunakan sistem

3 4 Tinggi くoordinasl dengan

nslansi terkan(V

Kepala

Bidang Tata

Usaha

Kepegawai

an

rengelolaan Promosi

{SN

)engangkatan Pengisian Jabatan
)impinan Tinggi

zsK

ierdapat iabatan pimpinan

Unggi yang terisi

iokumen seleksi tidak

engkap, kuota peserta

/ang mendaftar tidak

lerpenuhi dan

kompetensi peserta

[dak sesuai dengan

kualifikasi yang

dibutuhkan

vlenghambat kineria

lrganisasi perangkat

,aerah

y'erift asi syarat dokumen 3 6 ln991 Membangun merit sistem (epala

lidang
)engemban

Jan
PEawai

l TA

SK Pengangkatan Pengisian

Jabatan Administ ator (esl lll) ,

Pengawas (esl lV dan V) dan

Kepala Sekolah

150 SK

ferdapat administrator

lengawas dan kepala

;ekolah yang tidak terisi

lidak ada usulan

nstansi

Menghambat kineria

organisasi perangkat

daerah

Verifkasi syarat dokumen 3 Tinggi Membangun kelompok

;uksesi

くabid
Dengemban

,an

)enyelesaian Ulenyesuaikan kompetensi

psikolog dengan ienis
permasalahan konselee

3 3 9 「ing9i Kepa:a

Baiai PKP
)enoembanqan Kompetensi ASN rengelolaan

qssessment Center

Aparatur yang mengikuti

bimbingan konseling kelomPok

50 orang

Hasi:dan bimbingan

konsenng jdak Opumal

sehingga Perrnasalahan

idak terselesalkan

Konselor [oax memllKl

kompetensi mengatasi

permasalahan di luar

keahliannya

lprhadeo

jdak ttnlas jenis permasalahan

konselee secara lebilt

cermat dan mendalam

Aparahrr yang mengikuti

bimbingan konseling pribadi

20 Orang

{asil dari bimbingan
(onseling tidak optimal

sehingga Permasalahan

[dak terselesaikan

(elidaklengakapan

nformasidari OPD
)engirim

)enyelesaian masalah

)elum optimal

\ilembagi kelompok Pada
(onseling sesuai ienis

cermasalahan

3 l-inggi lvlemetakan

permasalahan agar lebih

homogen pada suahl

kelompok dan lilelakukan

koordnasi dengan 0PD

Terkait (Pengirim)

くepala

Balai PKP

く∞rdhag dabm kela Sama

Dengukuran Kompetensi di 5

●bupalen′ Kota

f idak terpenuhi kepastian

iata rencana keriasama

,engukuran Kompetensi di

5 kab/Kota Khusu DIY)

Keterlambatan

Pelaksanaan Koordinasi

tentang rencana kerja

sama pengukuran

Kompetensi

Kelasama pengukuran

idak dapat d‖akukan

(oordinasi lisan secara

ntensif dengan pengelola

Jari miba kerja sama

3 9 Tinggi Rencana pettadWabn

kegねねn rakorkelaSama

diubah menladi akh“

tahun

くepala

Balal PKP,

Kasie

HAL&SK

隆mitraan kurang

bttaga

Koordinasi lisan secara

intensif dengan stakeholder /

instansi yang dimohon untuk

menjadi narasumber

2 3 ;edang くepala

3alai PKP,

(asie

・IAL&SK

Terselenggaranya Kemitraan

keriasama Pengukuran 40 orang

Tidak terpenuhinya mua

terutama dengan mita luar

daerah

(urang oilaKuxanr

roordinasi secara

optimal

secara lebih insenffi

teftadap peserta

kemifaan terutama dari

luar daerah

(esesuaian pelaksanaan
rengukuran kompetensi SDM

lalam iabatan dengan ouFut Profil

kompetensi dalam DIY 320 orang

Pelaksanaan Pengukuran

Kompetensi tdak tepat

由 胸
)

Tidak dapat terprediksi

DerOlehanり n dan

くemendagn unluk

DelakSanaan Seleksi

JPT

UC Tedunda atau bdak

」apat diselenggarakan

K∞rdinasi antar bidang,

dengan instansi lerkal dan

mlta kela

3 'endah (oordinasi antar bidang,

lengan instansi terkait

ian mitra keria

Kepala

Balai PKP



Kesesuaian Pengukuran

kompetensi SDM dalam jabatan

profil

kompetensi luar DIY 1 08 orang

)elaksanaan Pengukuran
(ompetensi tidak tepat

rvaktu)

―Tidak dapat terprediksi

perdehan゛n dan

Kemendagn untuk

pelaksanaan Seleksi

」PT

-Tertunda atau tidak

dapat diselenggarakan

Koordinas: dengan tnstans!

lerkal dan mitra ke,a

3 3 rendah (oordinasi antar bidang,

lengan instansi terkait

ian mitra kerja

Kepala

Balal PKP

くesesualan kompetensi SDM

」alam iabatan pronl potensi dalam

DlY 200 orang

Tidak seluruh pesertayang

direncanakan hadir pada

pelaksanaan pengambilan

data sesuai jadwal yang

ditetapkan)

. Undangan/lnformasi

Jntuk melaksanakan

pengambilan data

terlambat atau tidak

sampai ke peserta)

'Target peserta yang

:elah direncanakan tidak

risa dipenuhi

(oordinasi antar bidang,

,engan instansi terkait dan

ritra kerja

3 'endah (oordinasi antar bidang,

lengan instansi terkait

lan mitra keqa

(epala

3alai PKP

Laporan Survey Kepuasan

l\llasyarakat dan Evaluasi

Kemifaan 2lapoan

Target pemenuhan data

lKM bdak lerpenuhり

fidak semua responden

nengisi kuesioner

;ecara lengkap

IKM tidak menunjukan

kualitas layanan atau

tngkat kepuasan

masyarakat

Melakukan evaluasi

terhadap teknis penyebaran

kuesioner

3 3 9 Mengoptimalkan

pengawasan saat

pendistribusian kuesioner

SKM (Survey IKM

dilakukan melalui APlikasi)

くepala

3alaI PKP,

くasle
‐IAL&SK

)erianiian kerja sama pengukuran fidak terwujudnya

)erjaniian kerja sama

rengukuran kompetensi

Jengan suafu daerah/mita

Mltra membatalkan

℃ncana keJa Sama

lekurangnya potensi

lendapatan asli daerah

Vlenginlensifl<an komunakas

lan koordinasi dengar

Seksi Pengukuran dar

Pengujian serta mitra kerj€

sama

3 3 Tinggi Vengintensifl(an
.^mrnikzsi dan koordinasi

Kepala

Balal PKP,

Kasie

HAL&SK

(ompetensi 10 PKS
iengan Seksi Pengukuran

ian Pengujian serta mitra

kerja sama

SDM Assessor dan Non Assessor

/ang berkompeten dengan diklat,

)elatihan dan bimtek selama 1

lahun

20 orang

AssesOr」 dak dapat

mengikuu pelajhan dan

bimtek

Jadwal assesor penuh Tidak ada peningkatan

komptensi assesor)

Koordinasi antar bidang

terkait pelatihan assessor

endah )enyususnan 
.jadwal

relaksanaan pelatihan

)agi asesor

くepala

Balal PKP,

Kasle

HAL&SK

TA

Pengeloaan

Administrasi Diklat dan

Serlifikasi ASN

ljin Dinas Luar Negeri

50 Surat

3urat rin Gubemur ke luar

legeri tidak diproses

)engariman surat

rermohonan iiin

Gubemur ke luar negeri

Cari SKPD/Kab./Kota

tedambat

Surat i.lin Gubemur ke

luar negeri tidak keluar

(oordinasi dan verfikasi

;urat iiin Gubemur ke luar

negeri

2 6 Sedang Sosialsasi dan koordinasi

mekanisrrle lin dinas luar

negen dengan inslansi

terkal

嚇珈『即̈
_aporan Rencana Pengembangan

Ompeteng(AKD)l LapO「 an

Penyusunan AKDI RPK

ledambat

lata yang dikumpulkan
(urang

engkap/terlambat

Jenis pengembangan

(omp€tensi untuk

masing-masing pegawai

menjadi kurang sesuai

iosialisasi dan Koordinasi

lengan instansi terkait

3 2 6 Sedang Sosialisasi dan Koordinasi
jengan instansi telkait

Kepala

Bidang

Pengemban

gan

Pegawai

l TA

PSN yang Peserta Ujian Dinas 260

0rang

Terdapat PNS yang

diusulkan tidak dapat

mengikuti u.jian dinas

ddak memenuhi

cersyaratan

farget peserta tidak

erpenuhi

Sosialisasi dan Koordinasi

Cengan inslansi terkait

2 iedang vlengirim surat edaran

erkait rencana

lelaksanaan u.jian dinas.

Sosialisasi dan Koordinasi

lengan instansi terkait

(epala

Bidang

Pengembat

gan

Pegawai



Pengembangan

kompelensijalur

pendidikan menladi

bdak oplmal

)engembangan

rompetensi ialur
rclatihan menjaditidak

rptimal

(oordinasi dengan instansi

erkait

2 'endah Adanya mekanisme

penenfuan program sfudi

unhrk pengembangan

kompetensi pegawai jalur

pendidikan yang dapat

mengakomodasi

kebutuhan Pemda DIY

dan ketersediaan Pegawai

calon peserta beasiswa di

OPD

Kepala

Bidang

Pengemban

gan

Pegawai

Pengelolaan Pendidikan

Lanjutan ASN

ASN yang Mendapat Beasiswa

Tugas belajar, ljin Bela.iar dan

lkatan Dinas (Beasisawa 53 : 2

orang, 52 :20 orang, 51 :98
orang, M.110orang)
'l Tahun

」umlah yang dlkinm udak

sesuai dengan target

Pegawar yang

mendaftar beasiswa

kurang memenuhi

persyaratan

Koordinasi dengan antar

bidang dan instansi terkait

untuk m€lakukan uPdating

data pengembangan

kompetensi

2 4 8 3edang opuma‖ sasi dan validasi

data pengembangan

kompetenЫ  di dalabase

SIMP[G

卸
３ｉｄａｎ

Koordinasi dan
Kan^<afra Pclakqana2n

Surat Pennlah Tugas Pelauhan

Kepemimpinan dan

TeknisFungsional yang D:kinm ke

Diklat(Pelauhan(PKN Tk‖ :5 of9,

PKA:15 or9,PKP:25 org,T/F:200

orang,Bimtek Naban 1390 or9)1

Tahun

ASN yang paham akan proses

Se両lkasi Kompelensi 30 orang

Data kepegawaian

oenqembangan kompetensi

lata pegawat yang telan

Tengikuti

pengembangan

kompetensi tidak

diupdate di database

Fasilitasi Sertifikasi

Fungsional ASN

yang kurang update
]an

Pegawai

tjdak semua jenis iabatan
fu ngsional dapat dilakukan

sosialisasi

(eterbatasan anggaran

Jan banyaknya jenis

abatan fungsional

ASN fungsional DIY

kurang paham akan

proses serlifikasi

kompetensi

koordinasi dengan

Pengadministrasian

kepegawaian kePegawaian

tiap OPD dan bidang

pengembangan pegawai

3 9 ring91 encana pemetaan iadwal

iosialisasi setiap tahun

rntuk setiap ienis iabatan

fungsional (Koordinasi

,engan pengampu)

くepala

3alai PKP,

くasie

HAL&SK

(oordinasi dengan unil

pengelola kepegawaian tiaP

OPD dan bidang

pengembangan Pegawai )

3 9 inggi koordinasi dengan

lnstansi Pembina

くepala

3alai PKP,

くas:e
‐IAL&SK

l TA

Pejabat Fungsional DIY yang

tersertifi kasi kompetensi

30 orang

「idak lerselen99aranya

bs‖ itasi uli serunkasi

くompetensi

「idak cukup ang9aran

lo樋 k

llenyelenggarakan

bs‖ ilasi uli sertlfkasi

くompelensilo

larget」 F yang ikut uJ

(Settnkasり

r'erifkasi formasi dan

rezefting

l\,lembuat Surat Edaran ke

lnstansi terkait P€ngisian

Jabatan Fungsional di

lingkungan Pemda DIY

dan membenfuk Forum

Pejabat Fungsional

卸
ＢｉｄａｎPengemban

gan

Pegawai

Pembinaan Jabatan

Fungsional ASN

iK Pengangkatan Pengisian

,abatan Fungsional 100 SK

terdapat jabatan fu ngsional

yangbelum terisi

Belum memenuhi

persyaratan da formasi

Grier PNS yang

ertunda

Telad keudakpuasan

PNS di‖ ngkungan

Pemda DlY

くurang berprestasi

Jalam pelaksanaan
DORNAS KORPR嗜

Meningkatkan kecematan

dan ketelltan dalam

perhimngan TPP

2 8 sedang Mengoptimalkan

pendampingan dalam

pefiitungan TPP dan

mengakomodasi

kekurangan TPP

Kabid KH

dan KesraPenilaian dan Evaluasi Kineria

Aparatur

)elaksanaan Penilaian

ian Evaluasi Kinerja
qparatur

」umlah ASN yang Paham tentang

Pen‖ alan TPP

250 PNS

TPP yang dnenma tdak

sesualdengan yang

seharusnya

Kesa:anan

penghitungan TPP o:eh

SKPD

MeningkaUKan labhan

bersama

4 ;edang Mengopllmalkan lathan

bettma dan

memonitolng persiapan

omba selakiauh han

Kabid KH

dan KeSraPengelolaan Pemberian

Penghargaan Bagi

PEawai

へSN yang Terseleksi untuk

たヽngikut Lomba dalam

PORNAS KORPRI XVl(Cabang

Bola Vo‖ )l Cabang Olahraga

)eserta yang mengikuti

omba tidak optimal

Terdapat pesett yang

dimnluk berhalangan

mengikuu lomba

Terdapat pesena yang

ditunluk berhalangan

mengikut lomba

じ

SヽN yang Terseleksi unluk

鴨 ngiku」 M「Q Tk Nasional

「
ilaWah,TarLi,Dakwah&Hrdzlり

4 Cabang Lomba

Peserta yang mengikuti

lomba tidak optimal

Kurang berprestasi

daiam pelaksanaan

M「Q KORPRI TK
Nasional】

Meningkafl<an latihan

pedampingan

2 4 8 sedang Vengoptimalkan latihan

lan pedampingan dan

memonitoring PersiaPan

omba seiak jauh hari

Kabid KH

dan KeSra



)engelolaan Tanda

Jasa Bagi Pegawai

)egawai yang Menerima Satya

-ancana Karyasatya 450 Orang

)NS yang diusulkan tidak

nendapat penghargan

Satya Lencana Karya Satya

PNS yang mengalami

kecelakaan / Meninggal

tidak mendapaU(an JKK /

JKM

Usulan lenambat

dikinmkan ke BKD dan

fomatyang dkinm udak

sesual dengan fonnat

yang disyaratkan

Pegawai jdak

mendapat<an kepuasan

atas penghargaan

sesuai yang seharusnya

くoordinasi dengan instansi

lerkal

3 2 6 ;edang Mengirim surat edaran ke

instansi di lingkungan

Pemda DIY dan

konfirmasi ke OPO yang

masih terdapat

kekurangan berkas)

Kepala

Bidang KHP

dan Kesra

3erkas yang diusulkan

Dpd tedambat dan atau

jdak sesuai ketentuanノ

くntena

C 3erkas yang diusulkan

idak diproses (Keluarga

idak mendapat(an hak

ahliwaris yang

semstinya)

くoordinasi dengan instansi

erkal

2 3 ;edang Sosialisasi dengar

instansi terkait ketentuar

terbaru 2. Konfirmasi kt

OPD yang masih terdapa

kekurangan berkas)

(epala

3idang KHP

lan Kesra

PNS dan Naban yang l erlas‖ ltasl

」KK/JKM 10 0rang(5 0rang)

Sanksiba9i PNS yang tdak

lerbb administrasi

kepe9awaian

Pelaporan eLHKPN tldak

lercapai 1 00%

[PNS kurang memahami Tertib administrasi

kepegawaian tidak

tercapai

MeningkaU<an koordinasi

dengan lnnstansi terkait

1 2 2 rendah 3osia‖ sasyBimlek tentang Kabid

leratuan disiplin
(epega$/aianlejabat negara 200 Surat Paaturan kepegawaian

Hukum dan

Kesra

Pegawai

Rendahnya kesadaran

PNS dalam mengisi

9LHKPN

くredib‖ ilas Pelabat di

ingkungan Pemda DIY

masih kurang

\rembuat surat edaran

entang wajib lapor eLHKPN

cagi Pejabat di lingkungan

Pemda DIY dan melakukan

pendampingan wajib laPot

eLHKPN

3 4 iedang Penerapan sanksi bagi

Pejabat yang tidak

melaporkan eLHKPN

ftbid
Kedudukan

Hukum dan

Kesra

Pegawai

PNS yang paham pengisian

LHKPN 150 0rang

lertib adminisbasi

tepegawaian tidak

ercapai

(oordinasi antar bidang dan

nstansi terkait

1
'endah Sosla“ sasi terkal attran

くepegawa:an

くabid

Kedudukan
‐lukum dan

Kesra

Pe9awai

PNS yang paham tentang

perafuran kepegawaian

100 0rang

Banyak PNS yang

melakukan pelanggaran

disip‖ n lelapi udak

dikenakan sanksl

Atasan langsung tdak

nelaksanakan fugas

ungsinya dengan baik
jan kurang memahami

lerafuranl

Atasa,l lansstrns tdak

melaksanakan fugas

fungsinya dengan baik

dan kurang memahami

perafuran serta adanya

pengaruh ekstemal dari

PNS yang diduga

melakukan pelanggaran

disiplin

Tidak sEera
terealisasinya hukuman

disiplin bagi PNS yang

diduga melakukan

pelanggaran disiplin

Meningkat<an koordinasi

iengan lnnstansi terkait

1 2 2 rendah Kabid

Kedudukan

Hukum dan

Kesra

Pegawai

l TA
)engelolaan

)enyelesaian

relanggaran Disiplin

{SN

Ierselesaikannya kasus

lelanggaran disiPlin PNS

sebanyak 14 kasus

adanya kasus pelanggaran

disiplin yang tidak

terselesaikan dalam'l

Tahun Anggaran

)eratuan disiplin
(epegawaian


