
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR -TO TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian
dan evaluasi perencanaan pembangunan, perlu diatur
sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan berbasis teknologi informasi [simonev)]

b. bahwa aplikasi simonev mempakan sistem monitoring
evaluasi perencanaan pembangunan yang dapat
mendokumentasikan seluruh proses pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi;

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-
2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-
2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS

TEKNOLOGl INFORMASl.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah,
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah kepala
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
di bidang perencanaan pembangunan daerah.



7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

8. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Daerah berbasis teknologi informasi adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil
realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan
tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

9. Sistem Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah,
adalah suatu kesatuan perangkat manajemen dalam
penyelenggaraan pelaporan, monitoring, evaluasi, dan
pengendalian perencanaan pembangunan Daerah.

10. Monitoring evaluasi perencanaan pembangunan secara
elektronik, selanjutnya disebut simonev adalah sistem
informasi monitoring evaluasi pembangunan dengan
pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk
meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pengendalian pembangunan.

11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya,
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

IS.lnfrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut
infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan
komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang
ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk
mendukung penyelenggaraan pengendalian pembangunan
elektronik.

16. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan
untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja
yang mendukung pelaksanaan pengendalian pembangunan
elektronik.

17.Administrator adalah pengguna elektronik monitoring dan
evaluasi pembangunan yang melibatkan aparatur yang
datanya (nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja,
nomor telepon selular dan alamat email) telah direkam oleh
pengelola aplikasi simonev.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman penggunaan aplikasi simonev dalam pengendalian
dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan



aplikasi simonev bagi seluruh Perangkat Daerah dan para
pemangku kepentingan pembangunan Daerah;

b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

c. mendorong terjadinya tata kelola informasi pengendalian
pembangunan yang cepat, tepat dan akurat; dan

d. mengoptimalkan pemanfaatan sarana elektronik dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

a. sistem pengelolaan simonev untuk seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di Daerah;

b. sistem pendukung keputusan [decicion support system)
untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data,
dan pengambilan keputusan dalam fungsi monitoring dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan;

c. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan simonev
bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku
kepentingan pembangunan di Daerah;

d. sistem simonev mengatur :

1. penyampaian data program dan kegiatan;

2. penyampaian target capaian program dan kegiatan
(masukan, keluaran dan hasil);

3. penyampaian realisasi capaian program dan kegiatan
(masukan, keluaran dan hasil); dan

4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian
capaian program dan kegiatan (masukan, keluaran dan
hasil) setiap triwulan.

BAB II

PENGELOLAAN APLIKASI SIMONEV

Bagian Kesatu

Pengelola Aplikasi

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan aplikasi simonev, yaitu

a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan
aplikasi;

b. Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan
Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan
Pengembangan Bappeda sebagai administrator pusat
aplikasi simonev.

Pasal 5

Administrator pusat aplikasi simonev sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 huruf b bertanggung jawab terhadap :

a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi;

b. pemberian informasi terkait pelaporan Perangkat Daerah



pada aplikasi;

c. keamanan aplikasi;

d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna
aplikasi; dan

e. membuat rekapan laporan evaluasi perencanaan
Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1) Administrator pusat aplikasi simonev sebagaimana
dimaskud pada Pasal 5, dibantu oleh tim pengelola simonev
yang terdiri dari:

a. tim teknis, yaitu tenaga ahli/personal yang
berpengalaman di bidang sistem informasi dan
teknologi; dan

b. adminstrator Perangkat Daerah.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertugas untuk membantu administrator aplikasi dalam
memelihara dan menjamin kelancaran operasional aplikasi
simonev.

(3) Adminstrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai pengelola dan
pengentri data pelaporan monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan Daerah dari masing-masing
Perangkat Daerah ke dalam aplikasi simonev.

Pasal 7

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a dapat direkrut dari Pegawan Negeri Sipil Daerah
atau tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Perekrutan dan pengangkatan tim teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Bappeda berdasarakan peraturan perundang-
undangan.

(3) Administrator Perangkat Daerah aplikasi simonev
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dijabat oleh kepala sub bagian/seksi yang membidangi
program di setiap Perangkat Daerah.

(4) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas
usul Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi simonev

Pasal 8

(1) Pengguna aplikasi simonev terdiri dari :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Sekretaris Daerah;

d. Kepala Bappeda selaku penanggung jawab pengelola
aplikasi;

e. Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan,
Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi,
Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Bappeda
sebagai administrator pusat aplikasi; dan



f. Kepala sub bagian/seksi yang membidangi program di
setiap Perangkat Daerah sebagai administrator
Perangkat Daerah.

(2) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala
Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d mendapatkan user name dan
password sebagai administrator eksekutif.

(3) Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan
Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan
Pengembangan Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e mendapatkan user name dan password sebagai
administrator pusat aplikasi simonev.

(4) Kepala sub bagian/seksi yang membidangi program di
setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f mendapatkan user name dan password sebagai
administrator Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan
Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan
Pengembangan Bappeda selaku administrator pusat
aplikasi simonev bertanggung jawab dalam menerbitkan
user name dan password masing-masing pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Dalam hal jabatan pengguna sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) berakhir atau diberhentikan dari
jabatannya atau mengalami rotasi jabatan, maka user name
dan password pengguna atas nama bersangkutan wajib
dihapus dan dialihkan kepada yang pejabat sesuai
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 10

(1) Pengelolaan aplikasi simonev oleh Pengelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Administrator pusat aplikasi simonev membuat

usemame dan password untuk setiap pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

b. Administrator pusat aplikasi simonev dapat melakukan
pembaharuan dan penayangan progres laporan kegiatan
secara menyeluruh;

c. Administrator pusat aplikasi simonev wajib menghapus
usemame dan password pengguna jika sudah tidak
memenuhi syarat sebagai pejabat selaku pengguna;

d. Administrator pusat aplikasi simonev dapat mengolah
rekapitulasi realisasi capaian program dan kegiatan
(masukan, keluaran dan hasil) yang telah di input oleh
administrator Perangkat Daerah;

e. Administrator pusat aplikasi simonev dapat melakukan

layanan konsultasi bersama pengguna aplikasi melalui
media sosial resmi yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;



f. Administrator pusat aplikasi simonev atas izin dan

rekomendasi penanggung jawab aplikasi dapat
memberikan teguran secara langsung/tertulis kepada
administrator Perangkat Daerah yang tidak melakukan
tugas dan fungsinya sebagai administrator Perangkat
Daerah.

(2) Sistem operasional prosedur pengelolaan aplikasi simonev
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati
berdasarakan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME SIMONEV

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 11

Tahapan dan proses simonev terdiri dari :

a. pendaftaran user name dan password pengguna oleh
administrasi pusat aplikasi;

b. integrasi dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja
OPD langsung dari e-planning ke dalam simonev;

c. integrasi program dan kegiatan serta pagu anggaran OPD
langsung dari SIMDA ke dalam simonev;

d. penginputan realisasi capaian program dan kegiatan
(masukan, keluaran dan basil) oleh adimistrator Perangkat
Daerah;

e. verifikasi laporan realisasi capaian program dan kegiatan
(masukan, keluaran dan hasil) dari Kepala Bappeda selaku
penanggung jawab pengelola aplikasi;

f. pembaharuan dan penayangan laporan oleh administrator
pusat aplikasi; dan

g. rekapitulasi laporan evaluasi perencanaan oleh
administrator pusat aplikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Penginputan Data

Pasal 12

(1) Setiap administrator Perangkat Daerah melakukan proses
penginputan realisasi capaian program dan kegiatan
(masukan, keluaran dan hasil) minimal satu kali dalam
satu bulan atau setiap saat berdasarakan realisasi fisik dan
keuangan Perangkat Daerah.

(2) Data realisasi capaian program dan kegiatan yang akan
diinputkan oleh administrator Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui dan
disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Data imputan realisasi capaian program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi
ulang oleh Kepala Bappeda selaku Penanggung jawab
simonev.



(4) Administrator pusat simonev melakukan penayangan
laporan berdasarakan perintah dan hasil verifikasi
penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Output Simonev

Pasal 13

Data realisasi capaian program dan kegiatan (masukan,
keluaran dan hasil) yang telah diinput oleh administrator
Perangkat Daerah akan direkap dan mengahasilkan:

a. Laporan evaluasi RPJMD setiap tahun;

b. Laporan evaluasi dan pengendalian RKPD setiap triwulan;

c. Laporan evaluasi dan pengendalian Renstra Perangkat
Daerah setiap tahun; dan

d. Laporan evaluasi dan pengendalian Renja Perangkat
Daerah setiap triwulan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap proses pelaksanaan aplikasi simonev.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal V 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal •/ 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SYAIFUL JANNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUN MENTAWAI TAHUN 2018 NOMOR : SZ)


