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INSTRUMEN EVALUASI
PENGELOLAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
Yth. Bapak/Ibu Responden,
Kami dari Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian
Sosial, sedang melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan beebrapa hal terkait
pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial. Hasil evaluasi akan menjadi acuan bagi kami untuk
melakukan perbaikan dan perencanaan pada tahun anggaran 2020 dan RPJMN 2020-2024. Oleh
karena itu, mohon untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jelas sesuai dengan keadaan
sebenarnya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/ Ibu dalam pengambilan data ini.
Salam,
Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

2019
Provinsi : .................................................................

I. Identitas Umum
1

Nama Dinas Sosial
Alamat Email
No. Telp dan Fax

2

Nama Responden
Jabatan
Nomor Hp/WA

Pengertian
 HTT (Hadiah Tidak Tertebak) adalah adalah hadiah yang berasal dari penyelenggaraan undian gratis
berhadiah berupa barang yang tidak ada pemenang.
 HTDP (Hadiah yang Tidak Diambil Pemenang) adalah hadiah yang berasal dari penyelenggaraan undian
gratis berhadiah berupa barang yang setelah jangka waktu tertentu tidak diambil pemenang.
 UGB (Undian Gratis Berhadiah) adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma yang
digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain berupa promosi produk barang/jasa.
 Barang bantuan tidak pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara berupa
barang bergerak yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 (satu) tahun dengan kategori dapat
menjadi bantuan (antara lain peralatan elektronik; peralatan rumah tangga; peralatan kantor; mebeler;
alat kesehatan; sepeda; alat pengolah data; alat komunikasi; pakaian;. al quran; mainan anak-anak;
kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 cc; dan barang lainnya yang dapat menjadi barang bantuan.
 Barang Bantuan pakai habis adalah bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis
dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk masyarakat yang mengalami risiko
sosial (antara lain makanan dan minuman; kosmetik; voucher; dan barang pakai habis lainnya).
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II. Pengelolaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) dan Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP)
Mohon untuk diisi!.
1. Berapa persentase penyelenggaraan UGB yang memiliki izin di wilayah Anda?
Jumlah Penyelenggaraan terdata

Jumlah yang memilki izin

Persentase

2. Mohon menyampaikan data penyaluran HTT/HTDP barang bantuan pakai habis selama Tahun 2018
No

Jenis/Nama Barang

Jumlah

Jumlah Penerima
Bantuan

3. Mohon menyampaikan data pemanfaatan barang HTT/HTDP barang bantuan tidak pakai habis selama
tahun 2018?
No
HTT/HTDP bantuan tidak pakai
Telah disalurkan
Jumlah Penerima Manfaat
habis
Jumlah item
Jumlah item
Jumlah Jenis
Jumlah Jenis

Sehingga jumlah HTT/HTDP bantuan tidak pakai habis yang belum dimanfaatkan adalah sejumlah
.............item atau sebesar .........% dari jumlah HTT/HTDP yang dikelola tahun 2018.
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4. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyerapan/pemanfaatan HTT/HTDP bantuan tidak pakai
habis?

5. Menurut Anda, langkah apa yang perlu dilakukan dalam menanggulangi kendala penyerapan tersebut?

6. Apakah terdapat peraturan yang menjadi hambatan dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan
HTT/HTDP?
a. Tidak.
b. Ya, yaitu .................................................................................
Mohon penjelasan.
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III. Penyidik PNS Undian
Mohon untuk diisi!.
1. Berapa jumlah Penyidik PNS Undian di wilayah Anda?
PPNS Undian yang sudah diklat
Calon PPNS Undian/belum diklat

2. Menurut Anda, bagaimana kinerja/efektifitas peran PPNS Undian di Provinsi Anda?
Berilah tanda silang (x) pada pernyataan yang sesuai.
Sangat Efektif
Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
Sangat Tidak Efektif
3. Faktor apa yang paling berpotensi mendukung efektifitas peran/kinerja PPNS Undian?

4. Manfaat apa saja yang telah diperoleh dengan adanya PPNS Undian?
No

Peran PPNS Undian

Contoh kejadian
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5. Menurut Anda, apa aspek mendasar pentingnya PPNS Undian dalam pengelolaan sumber dana bantuan
sosial?

6. Apakah terdapat penguatan bagi PPNS yang dilakukan pemerintah daerah?
a. Tidak
b. Ya, yaitu dalam bentuk...........................

Terima kasih.
..................., ........................... 2019
Responden

( ............................................................ )

Petugas Pusat

( ............................................................ )
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