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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pasal 380 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistisk (PERKA BPS) Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Surat Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (MenPAN & RB) 

Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, menugaskan Inspektorat Utama untuk melaksanakan 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkup BPS yang merupakan perwujudan salah satu tugas dan fungsinya. 

 

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 tingkat BPS 

Provinsi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), 

dan BPS Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem Field Evaluation yang terbagi dalam 2 

Gelombang. Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 26 Agustus 2017 dan 

Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 8 September 2017. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi dengan mengacu kepada PERMENPAN dan 

RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang “Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 

tentang “Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” antara lain Perencanaan 

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja atas pemenuhan dan 

kualitas dokumen serta implementasi tahun 2017, sedangkan untuk pelaporan kinerja 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016. 

 

Kami menyadari bahwa kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2016-2017 

mempunyai risiko yang tinggi atas terjadinya gap penilaian antar evaluator sehingga 

diperlukan prosedur dan pengendalian yang efektif, maka kami membentuk Tim Evaluasi 

SAKIP Inspektorat Utama yang bertugas menyusun pedoman, dan tools yang akan 

digunakan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi, serta  mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kualitas evaluasi agar efektif dan optimal. 

 

Dalam pelaksanaannya, evaluasi SAKIP Inspektorat Utama BPS dimulai dengan 

pengiriman self assessment kepada seluruh satker baik BPS Provinsi maupun BPS 

Kabupaten/Kota, selanjutnya masing-masing satker menilai dirinya sendiri tentang 

implementasi SAKIP yang berjalan pada satkernya. Hasil dari self assessment tersebut 

diolah untuk dijadikan dasar penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah 

disepakati. Hasil dari self assessment tersebut disampaikan kepada seluruh auditor sesuai 

wilayah tanggungjawabnya untuk dilaksanakan desk evaluation. Untuk satker yang 

menjadi sampel yang terpilih, Hasil dari desk evaluation tersebut dikoordinasikan kepada 

tim Evaluasi SAKIP untuk disampaikan kepada tim evalutor yang akan field evaluation 

beserta penilaian tahun sebelumnya. Sedangkan satker yang tidak menjadi sampel tetap 

dilaksanakan desk evaluation agar seluruh satker mempunyai hasil evaluasi SAKIPnya.  
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Untuk meminimalisir terjadinya gap penilaian, tim evaluasi SAKIP melakukan reviu 

dan panelisasi atas Hasil dari field evaluation  maupun desk evaluation, hasil panel 

tersebutlah yang dijadikan acuan dalam penentuan peringkat satker terbaik dan 

penyusunan Buku Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2016-2017 Inspektorat 

Utama.   

 

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2016-2017 

Gelombang I dan II (33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja BPS Provinsi, PUSDIKLAT, STIS dan 33 

(tiga puluh tiga) BPS Kabupaten/Kota) terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen 

kinerja yang tertuang dalam LKIP BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, dimana penilaian 

evaluasi menggunakan Sistem Field Evaluation, diperoleh nilai skor rata-rata , yaitu: 

1. Satuan Kerja Setingkat Eselon II berasal dari BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat  

diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 69,67 dengan kriteria nilai 

dalam kategori huruf adalan “B”. 

2. Satuan Kerja Setingkat Eselon III yakni BPS Kabupaten/Kota terpilih sampel 

diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 55,53 dengan kriteria nilai 

dalam kategori huruf adalah “CC”. 

 

Lebih Jauh hasil capaian kinerja tahun 2016 dan implementasi kinerja hingga 

Triwulan II tahun 2017 dapat diketahui bahwa: 

1. Sebagian Data kinerja yang disajikan belum dapat diandalkan karena 

mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengumpulan data kinerja 

belum optimal, jelas, tidak tepat waktu, belum di up-date sesuai kondisi saat ini, 

belum didukung dengan data yang valid dan belum memanfaatkan teknologi 

informasi dalam pengumpulan data kinerja tersebut; 

2. Indikator kinerja individu masih belum seluruhnya dibuat oleh Satuan Kerja dan masih 

dalam penyempurnaan di tingkat Pusat serta masih perlu keselarasan dengan 

indikator kinerja diatasnya; 

3. Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dalam 

implementasi SAKIP; 

4. Penyajian informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum memadai; 

5. Masih belum seluruh Satuan Kerja mendapatkan penghargaan terhadap kinerjanya 

oleh pihak internal (BPS) maupun eksternal (Kementerian/Lembaga, Institusi Negara 

lainnya, pihak swasta maupun publik umum lainnya). 

 

Inspektorat Utama telah merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan 

kepada manajemen demi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi, diantaranya: 

1. Meningkatkan koordinasi antara Binagram dan Inspektorat Utama dalam 

pengadaan Bimtek tentang Implementasi SAKIP untuk seluruh satker; 

2. Meningkatkan koordinasi antara Binagram dengan Bagian Humas agar segera 

melegalkan IKU tahun 2017; 
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3. Mengimplementasikan e-SAKIP agar pelaksanaan dan evaluasi SAKIP berjalan 

optimal; 

4. Melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan dengan mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama dan kondisi saat ini;  

5. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu agar selaras dengan atasannya, dan 

meningkatkan pemanfaatan dalam penilaian kinerja setiap Individu sebagai 

acuan dalam pemberian reward and punishment; 

6. Meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja untuk perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, penilaian 

kinerja/perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi, menilai dan menyimpulkan 

kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment; 

7. Meningkatkan keikutsertaan satker dalam penilaian WBK/WBBM dan Inovasi 

Manajemen Kinerja; 

8. Meningkatkan kinerja bagi seluruh jajaran unit kerja di lingkup tugasnya untuk 

bekerja dengan lebih efisien, efektif dan profesional pada tahun-tahun 

mendatang serta melaksanakan pelaporan kinerja sesuai waktu yang telah 

ditentukan, sehingga dapat membuahkan penghargaan dan para Stakeholder, 

baik dari internal BPS, Institusi Negara maupun Swasta/Publik umum lainnya. 

9. Dalam rangka pengendalian dan pemantauan kinerja, satker membentuk tim 

melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial 

sampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi dengan menggunakan 

bantuan teknologi informasi secara berkala sehingga capaian atau progres 

kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; 

10. Melaksanakan Evaluasi Kinerja (rapat) berupa pembahasan kendala, solusi dan 

rekomendasi tentang tujuan, sasaran dan Indikator kinerja yang  yang didukung 

dengan notulen yang berisi tentang kendala dan solusi (rekomendasi) yang akan 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan; 

 

Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  tingkat 

BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017 diharapkan dapat memberikan 

masukan dan arahan kepada Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan dalam 

pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya 

beserta seluruh jajaran pimpinan yang berada pada struktur dibawahnya dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Akhirnya, kami berharap agar pelaksanaan kegiatan Evaluasi implementasi SAKIP 

yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPS dapat menghasilkan nilai positif dan 

perbaikan manajemen terutama dalam rangka peningkatan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban anggaran dan kegiatannya. Selain itu, besar harapan kami agar hasil 

dari penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2016-2017 ini dapat dijadikan dasar 

penilaian Kinerja Satker yang bersangkutan dan dasar pemberian reward bagi satker yang 
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memperoleh nilai tertinggi. Meskipun demikian, segala upaya dan kerja keras Tim 

Evaluasi implementasi SAKIP dalam kegiatan ini masih ditemukan kekurangan dan 

kelemahan yang sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kritik dan saran serta arahan 

dari KemenPAN & RB sebagai Pembina kegiatan Evaluasi implementasi SAKIP sangat kami 

harapkan untuk perbaikan kegiatan evaluasi implementasi SAKIP di masa mendatang.  

                                                                 

                                                            

                                                                 Jakarta, 22 September 2017 

Inspektur Utama, 

 

 

 

Akhmad Jaelani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Badan Pusat Statistik; 

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) di Lingkungan Badan Pusat Statistik;  

11. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-283.04/BPS/8010/07/2017 Tanggal 3 

Juli 2017 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP (Persiapan, Pelaksanaan, dan 

Pelaporan) 

 

B. Latar Belakang 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme 

dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance, 

mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja di lingkungannya 

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan kinerja yang menjadi 

amanatnya. 
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Untuk menilai pencapaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP Instansi 

Pemerintah tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) menugaskan kepada seluruh jajaran 

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di lingkungan Instansi masing-

masing untuk melaksanakan “Evaluasi” sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 

2015 tentang “Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah”, dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang “Pelaksanaan 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektur 

Utama melalui Inspektur Wilayah masing-masing telah menugaskan Auditor untuk 

melaksanakan evaluasi kinerja Tahun 2016-2017 pada BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat, 

dan sampel BPS Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi. 

 

C. Tujuan dan Sasaran Evaluasi 

 

Tujuan 

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; 

2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

3. Mengidentifikasi kendala, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; 

4. Memperoleh peringkat penilaian hasil evaluasi pada masing-masing tingkat 

Eselon II dan Eselon III sampel Field Evaluation. 

 

Sasaran 

1. Satuan Kerja Setingkat Eselon II pada BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat sebanyak 

35 (tiga puluh lima) Satker; 

2. Satuan Kerja Setingkat Eselon III pada BPS Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota 

Provinsi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Satker. 

 

D. Ruang Lingkup Evaluasi 

 

1. Evaluasi atas proses penerapan SAKIP dengan menerapkan Sistem Field 

Evaluation pada Satker terpilih; 

2. Penilaian terhadap lima komponen manajemen kinerja; 

3. Penilaian terhadap penyajian, pengungkapan dan dokumen pendukung 

informasi kinerja; 

4. Evaluasi terhadap kebijakan menajemen terhadap akuntabilitas kinerja yang 

dilaksanakan Subject Matter sampel terpilih; serta 

5. Penilaian hasil evaluasi Satker BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat dan BPS 

Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi. 
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E. Metodologi Evaluasi 

 

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang 

tertuang dalam LKIP, yaitu: 

1. Perencanaan Kinerja; 

2. Pengukuran Kinerja; 

3. Pelaporan Kinerja; 

4. Evaluasi Kinerja; dan 

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja. 

 

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan Sistem Evaluasi Lapangan (Field 

Evaluation), yakni melalui pengujian dan pembuktian di lapangan terhadap isi, 

dokumen pendukung maupun keterangan lainnya yang dilaporkan dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Strategis (Renstra), 

Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.  Evaluasi dilaksanakan dengan 

melakukan teknik telaah, reviu, observasi, perbandingan data, konfirmasi dan analisis 

sederhana terhadap penerapan manajemen kinerja di Satker BPS Provinsi, STIS, 

Pusdiklat dan BPS Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi  melalui penerapan 

dokumen-dokumen tersebut di atas dan pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP 

juga  dipengaruhi adanya professional judgment evaluator terhadap pemahaman dan 

pelaksanaan pengisian materi dalam suplemen Lembar Kerja Evaluasi.  

 

Seperti pada tahun sebelumnya, pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tahun 

2016-2017 dilaksanakan pada seluruh Provinsi dan satu Kabupaten/kota. Namun 

bukan hal yang mudah dalam penentuan sampel kabupaten/kota yang akan 

dievaluasi, karena tim SAKIP Inspektorat Utama menyeleksi berdasarkan beberapa 

kriteria (secara berurutan), antara lain: 

a. Nilai tertinggi self assessment per Provinsi 

b. Bukan satker yang menjadi sampel evaluasi implementasi SAKIP tahun 2016 

c. Bukan satker yang sudah atau rencana PKPT 2017 

d. Bukan satker yang menjadi sampel reviu LK 2017 

e. Satker terdekat dari Provinsi 

 

F. Periode dan Jangka Waktu Evaluasi 

 

Periode Evaluasi 

Dokumen/kegiatan yang dievaluasi adalah Buku Laporan Kinerja Tahun 2016, 

dokumen perencanaan, pelaporan monitoring capaian kinerja, evaluasi  Kinerja, 

Penghargaan sampai dengan Triwulan II tahun 2017 dan dokumen lainnya yang 

diperlukan. 
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Jangka Waktu 

Dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang masing-masing selama 5 (lima) hari kerja, 

yaitu: Gelombang pertama dimulai tanggal 21 s.d 26 Agustus 2017 dan Gelombang 

kedua dimulai tanggal 4 s.d 8 September 2017. 

 

G. Sampel Evaluasi 

 

Adapun sampel Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 dibagi menjadi 2 

tahap, antara lain : 

1) Gelombang I 

a) BPS Provinsi Papua dan BPS Kabupaten Merauke 

b) BPS Provinsi Sulawesi Utara dan BPS Kabupaten Minahasa 

c) BPS Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten SBB 

d) BPS Provinsi Sulawesi Barat dan BPS Kabupaten Majene 

e) BPS Provinsi Aceh dan BPS Kabupaten Aceh Besar 

f) BPS Provinsi Sumatera Barat dan BPS Kota Bukit Tinggi 

g) BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS Kota Jakarta Selatan 

h) BPS Provinsi Lampung dan BPS Kabupaten Tanggamus 

i) BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Klaten 

j) BPS Provinsi Papua Barat dan BPS Kabupaten Sorong 

k) BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

l) BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Kampar 

m) BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Kubu Raya 

n) BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Serdang Bedagai 

o) BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS Kabupaten Konawe Selatan 

p) BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kota Mojokerto 

q) BPS Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Tanjab Barat 

r) BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Cilegon 

 

 

2) Gelombang II 

a) BPS Provinsi  Kalimantan Timur dan BPS Kota Bontang 

b) BPS Provinsi  Nusa Tenggara Barat dan BPS Kabupaten Lombok Barat 

c) BPS Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dan BPS Belitung Timur 

d) BPS Provinsi  Jawa Barat dan BPS Kabupaten Sumedang 

e) BPS Provinsi  Kepulauan Riau dan BPS Kabupaten Lingga 

f) BPS Provinsi  Nusa Tenggara Timur dan BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan 

g) BPS Provinsi  Sulawesi Selatan dan BPS Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

h) BPS Provinsi  Sulawesi Tengah dan BPS Kabupaten Donggala 
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i) BPS Provinsi  Sumatera Selatan dan BPS Kabupaten Lahat 

j) BPS Provinsi  Bali dan BPS Kabupaten Bangli 

k) BPS Provinsi  Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau 

l) BPS Provinsi  Maluku Utara dan BPS Kabupaten Halmahera Barat 

m) BPS Provinsi  DIY dan BPS Kabupaten Kulon Progo 

n) BPS Provinsi  Gorontalo dan BPS Kabupaten Boalemo 

o) STIS 

p) Pusdiklat 

 

Untuk BPS Kabupaten/Kota yang tidak terpilih dalam pelaksanaan Evaluasi atas 

Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 secara field evaluation, evaluasi dilaksanakan 

secara desk evaluation. 
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BAB II 

ORGANISASI DAN KEBIJAKAN 

 

 

A. Data Umum Organisasi 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik 

Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 pasal 1. 

 

Dalam Pasal 2, BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya fungsi BPS sesuai amanat Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi:  

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik; 

2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; 

3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; 

4. Penetapan sistem statistik nasional; 

5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di  bidang 

kegiatan statistik; dan 

6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.  

 

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, maka BPS 

membentuk instansi-instansi vertikal sesuai tingkatan Pemerintahan Daerah (Pemda) 

yang disebut dengan BPS Provinsi setingkat Eselon II yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BPS dan BPS Kabupaten/Kota setingkat Eselon III 

dimana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. Hal ini 

berdasarkan Pasal 28 Perpres Nomor 86 Tahun 2007. Organisasi dan Tata Kerja BPS 

Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayagunaan aparatur negara. 

 

Saat ini, BPS telah memiliki Instansi Vertikal setingkat Eselon II sebanyak 35 (tiga 

puluh lima) Satuan Kerja (Satker) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) BPS Provinsi, 1 (satu) 

Satker Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan 1 (satu) Satker Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (Pusdiklat). Sedangkan Instansi Vertikal setingkat Eselon III adalah sebanyak 

514 (lima ratus empat belas) Satker BPS Kabupaten/Kota. Jumlah ini belum termasuk 

telah berjalannya operasional Pemda hasil pemekaran, karena usulan pembentukan 

organisasi BPS di Pemda tersebut masih menunggu persetujuan dari pihak terkait, 
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seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPAN&RB), Presiden dan DPR.  

 

B. Organisasi Evaluator 

 

Pasal 4, 24, 25 dan 26 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 yang selanjutnya 

dituangkan kembali pada Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Pasal 380 telah mengamanatkan 

organisasi untuk membentuk unit kerja Inspektorat Utama yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.  

Selanjutnya, dalam pasal 381 disebutkan pula bahwa Inspektorat Utama BPS RI 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS; 

2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan 

tertentu atas petunjuk Kepala; 

3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

5. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. 

 

Untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah disebutkan, 

Inspektorat Utama BPS RI didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut  : 

1. Inspektorat Wilayah I; 

2. Inspektorat Wilayah II; 

3. Inspektorat Wilayah III; 

4. Bagian Administrasi, terdiri dari : 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Subbagian Penyusunan Program, dan 

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pada Tahun 2017, untuk menjaga independensi penilaian evaluasi SAKIP, 

Inspektorat Utama juga mempunyai kebijakan dengan membagi beban kerja tugas 

dan fungsinya dalam field evaluation implementasi SAKIP yang tidak sesuai dengan 

nomenklatur, sebagai berikut:  

1. Inspektorat Wilayah I yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah I mempunyai beban 

wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Sumatera Barat, 

Jawa Barat, Bangka Belitung, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, 

Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Maluku, Sulawesi Barat, Papua dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Statistik (STIS). 

2. Inspektorat Wilayah II yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah II mempunyai 

beban wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Riau, 
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Lampung, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Selatan,  Sumatera Selatan, Kalimantan 

Selatan, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, 

3. Inspektorat Wilayah III yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah III mempunyai 

beban wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi/Kabupaten/Kota) DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Gorontalo dan Maluku Utara serta 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). 

 

C. Kebijakan Evaluasi 

 

Berdasarkan pertimbangan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia di 

Inspektorat Utama, baik dalam hal kuantitas dan kualitasnya berikut beban wilayah 

tugas ditambah beban kerja yang dirasakan semakin berat serta membutuhkan energi 

yang luar biasa, maka Inspektorat Utama memutuskan untuk melaksanakan Evaluasi 

atas Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 dengan menitikberatkan kepada Satker 

BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat serta BPS Kabupaten/Kota terpilih di lingkup Provinsi 

dengan Sistem Field Evaluation. 

 

Untuk BPS Kabupaten/Kota yang tidak terpilih dalam pelaksanaan Evaluasi atas 

Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 secara field evaluation, evaluasi dilaksanakan 

secara desk evaluation. 
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BAB III 

HASIL EVALUASI 

 

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2016-2017 33 (tiga 

puluh tiga) Satuan Kerja BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat dan 33 Satuan Kerja BPS 

Kabupaten/Kota terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang 

dalam LKIP, dokuemn perencanaan dan dokumen lainnya atas BPS Provinsi, STIS, 

Pusdiklat dan BPS Kabupaten/Kota, dimana penilaian evaluasi menggunakan Sistem Field 

Evaluation, diperoleh nilai skor rata-rata, yaitu: 

3. Satuan Kerja Setingkat Eselon II berasal dari BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat  

diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 69,67 dengan kriteria nilai 

dalam kategori huruf adalan “B”. 

4. Satuan Kerja Setingkat Eselon III yakni BPS Kabupaten/Kota terpilih sampel 

diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 55,53 dengan kriteria nilai 

dalam kategori huruf adalah “CC”. 

 Penilaian tersebut merupakan hasil murni dari tim  evaluator setelah di reviu dan 

panelisasi oleh tim SAKIP Inspektorat Utama.  

 

A. Penilaian dan Perbandingan Komponen Kinerja 

 

1. Hasil Akhir Satker Field Evaluation 

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap 

seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian penilaian 

dan perbandingan dengan hasil evaluasi tahun lalu adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Perbandingan Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi Satuan Kerja  

BPS Provinsi, STIS, dan Pusdiklat 

 

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT HASIL PENILAIAN TAHUN 2016 HASIL PENILAIAN TAHUN 2017 

HASIL 

PENILAIAN 

% TERHADAP 

BOBOT 

HASIL 

PENILAIAN 

% TERHADAP 

BOBOT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A. PERENCANAAN KINERJA  30,00 25,27 84,22 24,43 81,44 

B. PENGUKURAN KINERJA 25,00 17,96 71,82 18,36 73,43 

C. PELAPORAN KINERJA 15,00 9,90 65,97 10,68 71,22 

D. EVALUASI KINERJA 10,00 5,54 55,40 6,28 62,77 

E. PENCAPAIAN 

SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI  

20,00 9,48 47,38 9,92 49,58 

JUMLAH PENILAIAN (ANGKA) 100,00 68,13 68,13 69,67 69,67 

PENILAIAN SAKIP (HURUF) AA B B 
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Berdasarkan nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 untuk 

BPS Provinsi oleh Evaluator Inspektorat Utama sebesar 69,67, meningkat 

sebesar 2.26% atau naik 1.54 poin dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 

2016 (68,13). Sehingga, walaupun kriteria penilaian semakin diperketat, secara 

keseluruhan terdapat peningkatan pemahaman dan implementasi SAKIP yang 

baik di seluruh Satuan Kerja BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat. 

 

Lembar Kerja Evaluasi penilaian yang sama juga berlaku dalam pelaksanaan 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan BPS Kabupaten/Kota. Namun 

demikian, berbeda dengan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan 

pada Satker BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat yang dilakukan secara rutin, 

sedangkan evaluasi yang dilakukan kepada Satker BPS Kabupaten/Kota tidak 

selalu sama tiap tahunnya, sehingga yang menjadi sampel evaluasi atas 

implementasi SAKIP tahun 2017 kabupaten/kota berbeda dengan tahun 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar semua Kabupaten/kota dapat 

mengimplementasikan SAKIP sebagaimana ketentuannya. Namun secara 

keseluruhan Hasil penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 

sebesar 55,53 penurunan 6,88 % atau turun 4,1 poin dari penilaian tahun 2016 

(59,63). 

Untuk lebih jelasnya, disajikan perbandingan penilaian Evaluasi atas 

Implementasi SAKIP Tahun 2017 dengan 2016 tingkat BPS Kabupaten/Kota pada 

masing-masing komponen kinerjanya sesuai tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 Perbandingan Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP Satuan Kerja 

 BPS Kabupaten/Kota  

 

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT HASIL PENILAIAN TAHUN 

2016 

HASIL PENILAIAN TAHUN 

2017 

HASIL 

PENILAIAN 

% 

TERHADAP 

BOBOT 

HASIL 

PENILAIAN 

% 

TERHADAP 

BOBOT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A. PERENCANAAN KINERJA  30,00 22,35 74,50 19.27 64.23 

B. PENGUKURAN KINERJA 25,00 15,38 61,52 15,52 62.08 

C. PELAPORAN KINERJA 15,00 9,52 63,47 8.71 58.07 

D. EVALUASI KINERJA 10,00 4,89 48,95 5.31 53,07 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI  

20,00 7,49 37,44 6,72 33,59 

JUMLAH PENILAIAN (ANGKA) 100,00 59,63 59,63 55.53 55,53 

PENILAIAN SAKIP (HURUF) AA CC CC 
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2. Penilaian dan Perbandingan per-Komponen Kinerja 

 Berikut ini kami sampaikan hasil perbandingan per Komponen Kinerja, 

hasil penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 setelah 

direviu dan panelisasi oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama.   

 

a. Perencanaan Kinerja 

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-

indikator yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja hasil 

evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 baik penilaian evaluasi 

Satker BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/kota mengalami 

penurunan dari hasil Evaluasi atas implementasi tahun 2015 dan 2016. 

Untuk evaluasi atas implementasi SAKIP BPS Provinsi, STIS, dan pusdiklat  

sebesar 24,43 mengalami penurunan sebesar 3,32% atau 0,84 poin dari 

penilaian tahun 2016 sebesar 25,27.  

Sedangkan untuk penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota mengalami 

penurunan sebesar 13,78% atau 3,08 poin dari hasil evaluasi Tahun 2016 

sebesar 22,35 namun pada tahun 2017 menjadi 19,27  poin. Hal ini terjadi 

karena pada tahun ini penilaian lebih diperketat, semua dokumen harus 

diupload ke dalam website, dan panelisasi penilaian SAKIP dilakukan 

menggunakan dokumen yang sudah diupload ke dalam website. 

Pencapaian kinerja untuk komponen ini untuk seluruh Satker sudah 

dianggap baik, terutama kualitas Rencana Strategis (Renstra), Penetapan 

Kinerja (PK) yang sudah berorientasi kepada hasil dan bersifat SMART. 

Walaupun demikian, masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan 

monitoring dan pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

Adapun komponen penilaian yang dapat kami tampilkan, untuk sub 

penilaian utamanya, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3  Perbandingan Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja  

BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I 
Perencanaan 

Strategis 
12,50/10,00 8,44 8,75 8,54 67,52 87,50 85,40 

II 
Perencanaan Kinerja 

Tahunan 
22,50/20.00 16,61 16,52 15,89 73,82 82,58 79,45 

 Rata-Rata Penilaian 35,00/30,00 25,05 25,27 24,43 71,57 84,22 81,44 
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Tabel 3.4  Perbandingan Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 

 

No Komponen/Sub Komponen Bobot 
Hasil Penilaian 

% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Perencanaan Strategis 12,50/10,00 7,67 7,99 6.08 61,36 79,87 60.84 

II 
Perencanaan Kinerja 

Tahunan 
22,50/20.00 16,30 14,36 13.19 72,45 71,82 65,93 

 Rata-Rata Penilaian 35,00 / 30,00 23,97 22,35 19,27 68,49 74,50 64,23 

 

b. Pengukuran Kinerja 

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-

indikator yang terdapat dalam komponen ini mengalami peningkatan 

sebesar 0,4 poin dari tahun 2016 yakni 17,96 poin menjadi 18,36 poin di 

tahun 2017. Hal ini terjadi pada penilaian evaluasi BPS Provinsi,STIS dan 

Pusdiklat. Hal yang sama juga terjadi pada penilaian evaluasi BPS 

Kabupaten/Kota, dimana peningkatan penilaian evaluasi sebesar 0,91% 

atau 0,14 poin, dimana hasil penilaian pada Tahun 2016 adalah sebesar 

15,38 dan naik pada tahun 2017 sebesar 15,52 poin. 

Hal ini disebabkan belum adanya Indikator Kinerja Individu, belum 

tertibnya prosedur pengumpulan dan keandalan data kinerja, serta belum 

diterapkannya teknologi informasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, 

belum maksimalnya pemanfaatan IKU dalam dokumen-dokumen 

perencanaan dan penganggaran maupun untuk pengukuran kinerja. 

Adapun komponen penilaian yang dapat kami tampilkan, untuk sub 

penilaian utamanya dan tingkatan satuan kerja (Setingkat Eselon II dan III), 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5  Perbandingan Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja  

BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat 

 

NO 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Pemenuhan Pengukuran 4,00/5,00 3,13 4,67 4,33 78,25 93,39 86,61 

II Kualitas Pengukuran 10,00/12,50 7,07 8,97 9,37 70,70 71,79 74,93 

III Implementasi Pengukuran 6,00 / 7,50 3,43 4,31 4,66 57,17 57,50 62,14 

 Rata-Rata Penilaian 20,00/25,00 13,63 17,96 18,36 68,15 71,82 73,43 
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Tabel 3.6  Perbandingan Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Pemenuhan Pengukuran 4,00 / 5,00 2,97 3,68 3,79 74,24 73,67 75,76 

II Kualitas Pengukuran 10,00/12,50 6,55 7,87 8,22 65,48 62,95 65,76 

III Implementasi  Pengukuran 6,00/7,50 3,16 3,83 3,51 52,75 51,01 46,84 

 Rata-Rata Penilaian 20,00/25,00 12,68 15,38 15,52 63,41 61,52 62,08 

 

c. Pelaporan Kinerja 

Dari lima komponen penilaian yang dilaksanakan evaluasi, hanya 

komponen “pelaporan kinerja” yang menggunakan dokumen tahun 2016 

yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara 

keseluruhan, rata-rata penilaian Pelaporan Kinerja mengalami kenaikan 

7,88% atau naik 0,78 poin dari tahun 2016, 9,90 poin menjadi 10,68 poin 

pada tahun  2017. Namun pada penilaian evaluasi implementasi SAKIP di 

BPS Kabupaten/Kota, dimana terjadi penurunan 8,51% atau 0,81 poin dari 

hasil penilaian dalam komponen ini pada tahun 2016 sebesar 9,52 poin 

menjadi 8,71 poin pada tahun 2017. 

 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, sebagian besar isi LKIP belum 

menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja, belum menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi penggunan sumber daya dan keuangan, 

belum menyajikan anggaran berbasis kinerja dan masih kurangnya 

pemanfaatan informasi yang disajikan untuk perbaikan perencanaan dan 

peningkatan kinerja satuan kerja maupun penilaian kinerja/perbaikan 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 

 

Adapun komponen penilaian yang dapat kami tampilkan, untuk sub 

penilaian utamanya, adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.7  Perbandingan Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja  

BPS Provinsi, STIS, dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Pemenuhan Pelaporan 3,00 / 3,00 2,73 2,87 2,99 91,00 95,54 99,64 

II Kualitas Penyajian 

Informasi Kinerja 

8,00 / 7,50 
4,49 4,23 4,91 56,13 56,45 65,41 

III Pemanfaaatan 

Informasi Kinerja 

4,00 / 4,50 
1,99 2,80 2,79 49,75 62,14 61,96 

 Rata-Rata Penilaian 15,00 9,21 9,90 10,68 61,40 65,97 71,22 

 

Tabel 3.8  Perbandingan Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 

 
No Komponen/Sub 

Komponen 

Bobot Hasil Penilaian % 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Pemenuhan Pelaporan 3,00 / 3,00 2,67 2,80 2,68 89,09 93,18 89,20 

II Kualitas Penyajian 

Informasi Kinerja 

8,00 / 7,50 3,91 4,01 3,83 48,92 53,42 51,03 

III Pemanfaaatan 

Informasi Kinerja 

4,00 / 4,50 1,94 2,72 2,21 48,48 60,42 49,05 

 Rata-Rata Penilaian 15,00 8,53 9,52 8,71 56,84 63,47 58,07 

 

 

d. Evaluasi Kinerja 

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-

indikator yang terdapat dalam komponen “evaluasi kinerja” mengalami 

kenaikan sebesar 13,36% atau naik 0,74 poin untuk Satker BPS Provinsi, 

STIS, dan Pusdiklat  dari semula hasil Tahun 2016 sebesar 5,54 poin 

menjadi 6,28 poin hasil penilaian tahun 2017. 

Sedangkan untuk BPS Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 

8,59% atau 0,42 poin dari hasil penilaian Tahun 2016 sebesar 4,89 menjadi 

5,31 poin pada penilaian tahun 2017. Hal ini terjadi karena tahun ini 

seluruh satker telah diwajibkan monitoring rencana aksi secara berkala 

(per triwulan) dan evaluasi kinerja telah dilakukan walau sebatas kegiatan. 

Untuk lebih jelasnya akan kami sajikan tabel penilaian hasil evaluasi 

Tahun 2016 dan Gelombang I tahun 2017 berikut ini: 
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Tabel 3.9  Perbandingan Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja  

BPS Provinsi, STIS, dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Pemenuhan Evaluasi 2,00 1,76 1,39 1,74 88,00 69,38 86,79 

II Kualitas Evaluasi 5,00 2,61 2,69 3,05 52,20 53,76 60,98 

III Pemanfaaatan Hasil 

Evaluasi 

3,00 
1,48 1,46 1,49 49,33 48,81 49,76 

 Rata-Rata Penilaian 10,00 5,85 5,54 6,28 58,50 55,40 62,77 

 

     

Tabel 3.10  Perbandingan Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja BPS Kabupaten/Kota 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I 
Pemenuhan 

Evaluasi 
2,00 1,64 0,93 1,57 81,82 46,25 78,28 

II Kualitas Evaluasi 5,00 2,48 2,47 2,33 49,62 49,40 46,65 

III Pemanfaaatan 

Hasil Evaluasi 

3,00 
1,41 1,50 1,41 46,97 50,00 46,97 

 
Rata-Rata 

Penilaian 
10,00 5,53 4,89 5,31 55,27 48,95 53,07 

 

Kelemahan ini sebagian besar disumbangkan karena belum 

terdokumentasinya pelaksanaan evaluasi atas kinerja secara triwulanan, 

dan juga belum dilaksanakannya evaluasi kinerja secara berkala, sehingga 

evaluasi kinerja belum menghasilkan rekomendasi terbaik untuk perbaikan 

manajemen, dan akhirnya Satker tidak dapat menindaklanjuti apa yang 

semestinya diperbaiki karena ketiadaan evaluasi tersebut.  

 

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja 

 

Hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2016-2017 yang 

memiliki andil yang cukup besar adalah penilaian pada komponen 

“pencapaian sasaran/kinerja organisasi”. Berdasarkan hasil penilaian 
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komponen tersebut diperoleh nilai rata-rata adalah sebesar 9,92 poin 

untuk penilaian evaluasi BPS Provinsi,  STIS dan Pusdiklat serta sebesar 

6,72 poin untuk hasil penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota. Hasil ini 

mengalami peningkatan penilaian dibandingkan hasil penilaian evaluasi 

implementasi SAKIP Tahun 2016 untuk kedua tingkatan tersebut, dimana 

rata-rata hasil penilaian evaluasi Implementasi SAKIP satker BPS Provinsi 

mengalami peningkatan 0,44 poin dari tahun 2016 atau sebesar 4,64% 

dari 9,48 poin menjadi 9,92 poin tahun 2017 dan rata-rata hasil penilaian 

evaluasi Satker BPS Kabupaten Kota mengalami penurunan sebesar 

10,28% atau 0,77 poin dari tahun 2016  sebesar 7,49 poin menjadi 6,72 

poin tahun 2017. Hal ini terjadi karena informasi kinerja tidak dapat 

diandalkan, menurunkan prosentase keikutsertaan satker dalam 

penilaian selfasessment WBK/WBBM dan pencapaian atas penghargaan 

lainnya masih minim. 

 

Kelemahan ini diantaranya karena belum optimalnya pencapaian 

target masing-masing satker, dan masih belum dapat  diandalkannya 

informasi kinerja yang disajikan. Selain itu juga, masih sedikitnya Satker di 

lingkungan BPS yang mendapat penghargaan-penghargaan perihal kinerja 

oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya dan atau pihak 

Swasta, Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi dan Inovasi manajemen 

Kinerja. 

 

Adapun komponen penilaian yang dapat kami tampilkan, untuk sub 

penilaian utamanya, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.11  Perbandingan Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja satker  

BPS Provinsi, STIS dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I 
Kinerja Yang 

Dilaporkan (Output) 

5,00 2,50 2,88 2,92 50,00 57,62 58,33 

II 
Kinerja Yang 

Dilaporkan (Outcome) 

10,00 4,98 5,36 5,81 49,80 53,57 58,10 

III 68Kinerja Lainnya 5,00 3,36 1,24 1,19 67,20 24,76 23,81 

 Rata-Rata Penilaian 20,00 10,84 9,48 9,92 54,20 47,38 49,58 
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Tabel 3.12  Perbandingan Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I 
Kinerja Yang Dilaporkan 

(Output) 
5,00 2,31 2,88 2,11 46,21 57,58 42,17 

II 
Kinerja Yang Dilaporkan 

(Outcome) 
10,00 4,62 4,27 4,22 46,21 42,68 42,17 

III Kinerja Lainnya 5,00 3,07 0,34 0,39 61,36 6,82 7,83 

 Rata-Rata Penilaian 20,00 10,00 7,49 6,72 50,00 37,44 33,59 

 

B. Simpulan Kelemahan/Kekurangan Hasil Evaluasi 

 

Terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan, maka masih terdapat 

kelemahan/kekurangan yang harus mendapat perhatian manajemen demi 

peningkatan kinerja dan pelaporannya, yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan satker tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

2. Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam Perjanjian Kinerja tahun 

2017, belum ditetapkan dengan Perka BPS; 

3. Dalam penentuan target kinerja belum ditetapkan dengan baik, belum didukung 

dengan dokumen yang memadai, sehingga masih ditemukan ketidakselaraasan 

antar dokumen perencanaannya (Penetapan Kinerja dengan Rencana 

Strategisnya) maupun di tingkat atasannya; 

4. Rencana aksi belum didayagunakan, di-monitoring, diukur dan dimanfaatkan 

secara optimal dalam pencapaian kinerja; 

5. Dalam pengumpulan data kinerja belum didukung dengan Teknologi Informasi 

dan Mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) yang optimal, jelas, tepat 

waktu dan up-to date sesuai kondisi saat ini; 

6. Indikator kinerja individu yang telah disusun satker, belum sepenuhnya 

diimplementasikan satker dalam penilaian kinerja pegawai; 

7. Beberapa Laporan kinerja masih belum menyajikan informasi yang memadai; 

8. Evaluasi kinerja masih sebatas evaluasi kegiatan, belum dilaksanakan dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 

9. Masih belum seluruh Satuan Kerja mendapatkan penghargaan atas kinerjanya, 

baik oleh pihak internal (BPS) maupun eksternal (Kementerian/Lembaga, 

Institusi Negara lainnya, pihak swasta maupun publik umum lainnya).  
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

Terhadap hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 untuk BPS Provinsi, 

STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/Kota, Inspektorat Utama merekomendasikan 

beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan koordinasi antara Binagram dan Inspektorat Utama dalam 

pengadaan Bimtek tentang Implementasi SAKIP untuk seluruh satker; 

2. Meningkatkan koordinasi antara Binagram dengan Bagian Humas agar segera 

melegalkan IKU tahun 2017; 

3. Mengimplementasikan e-SAKIP agar pelaksanaan dan evaluasi SAKIP berjalan 

optimal; 

4. Melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan dengan mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama dan kondisi saat ini;  

5. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu agar selaras dengan atasannya, dan 

meningkatkan pemanfaatan dalam penilaian kinerja setiap Individu sebagai acuan 

dalam pemberian reward and punishment; 

6. Meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja untuk perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, penilaian 

kinerja/perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi, menilai dan menyimpulkan 

kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment; 

7. Meningkatkan keikutsertaan satker dalam penilaian WBK/WBBM dan Inovasi 

Manajemen Kinerja; 

8. Meningkatkan kinerja bagi seluruh jajaran unit kerja di lingkup tugasnya untuk 

bekerja dengan lebih efisien, efektif dan profesional pada tahun-tahun mendatang 

serta melaksanakan pelaporan kinerja sesuai waktu yang telah ditentukan, 

sehingga dapat membuahkan penghargaan dan para Stakeholder, baik dari 

internal BPS, Institusi Negara maupun Swasta/Publik umum lainnya. 

9. Dalam rangka pengendalian dan pemantauan kinerja, satker membentuk tim 

melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial 

sampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi dengan menggunakan 

bantuan teknologi informasi secara berkala sehingga capaian atau progres kinerja 

dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; 

10. Melaksanakan Evaluasi Kinerja (rapat) berupa pembahasan kendala, solusi dan 

rekomendasi tentang tujuan, sasaran dan Indikator kinerja yang  yang didukung 

dengan notulen yang berisi tentang kendala dan solusi (rekomendasi) yang akan 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan; 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Tim Evaluasi SAKIP dengan segala keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini 

telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan setiap tahapan penilaian sakip Satuan 

Kerja yang menjadi obyek Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2016-2017, dan 

seobjektifitas mungkin dalam penentuan Peringkat Satker. Namun demikian, kami 

menyadari bahwa hasil akhir yang kami hasilkan tidak dapat memuaskan semua pihak 

dan tentunya akan kembali dilaksanakan evaluasi ulang oleh Tim Evaluasi SAKIP 

KemenPAN & RB, sehingga kemungkinan adanya hasil penilaian yang berbeda dapat saja 

terjadi. 

 

Oleh karena itu, kami berharap apapun hasil penilaian oleh Tim KemenPAN & RB 

dapat menghasilkan laporan yang memuaskan semua pihak dan menjadi penambah 

wawasan seluruh Satuan Kerja dan atau Subject Matter dalam mengelola kinerjanya 

menjadi lebih baik. Koreksi, arahan dan petunjuk Tim Evaluasi KemenPAN & RB sangat 

kami harapkan demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil outcome/output terhadap penggunaan 

anggaran dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja BPS. 
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LAMPIRAN 
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LAPORAN HASIL EVALUASI 

BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT 

SETINGKAT ESELON II 

TAHUN 2016 - 2017 

 

1. BPS PROVINSI BALI 73,17 (BB) 

2. BPS PROVINSI JAWA TIMUR 72,98 (BB) 

3. BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 72,23  (BB) 

4. BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA 71,94 (BB) 

5. BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN 71,73 (BB) 

6. BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH 71,16 (BB) 

7. BPS PROVINSI SULAWESI BARAT 70,89 (BB) 

8. BPS PROVINSI JAWA TENGAH 70,29 (BB) 

9. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 70,27 (BB) 

10. BPS PROVINSI BANTEN 70,26 (BB) 

11. BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 70,11 (BB) 

12. BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN 70,10 (BB) 

13. BPS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 70,01 (BB) 

14. BPS PROVINSI JAMBI 69,98 ( B ) 

15. BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT 69,94 ( B ) 

16. BPS PROVINSI JAWA BARAT 69,73 ( B ) 

17. BPS PROVINSI DKI JAKARTA 69,60 ( B ) 

18. BPS PROVINSI PAPUA BARAT  69,48 ( B ) 

19. BPS PROVINSI ACEH 69,42 ( B ) 

20. BPS PROVINSI BENGKULU 69,40 ( B ) 

21. BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU 69,35 ( B ) 

22. BPS PROVINSI LAMPUNG 69,29 ( B ) 

23. BPS PROVINSI GORONTALO 69,28 ( B ) 

24. BPS PROVINSI RIAU 69,20 ( B ) 

25. BPS PROVINSI SUMATERA BARAT 69,19 ( B ) 

26. BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 69,12 ( B ) 

27. BPS PROVINSI MALUKU 69,06 ( B ) 

28. BPS PROVINSI PAPUA 68,98 ( B ) 

29. BPS PROVINSI BANGKA BELITUNG 68,94 ( B ) 

30. BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 68,85 ( B ) 

31. BPS PROVINSI SUMATERA UTARA 68,62 ( B ) 

32. BPS PROVINSI MALUKU UTARA 68,28 ( B ) 

33. BPS PROVINSI SULAWESI UTARA 68,24 ( B ) 

34. BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 68,12 ( B ) 

35. STIS 61,09 ( B ) 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 
1.1. Satuan Kerja : BPS Provinsi Bali 

1.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

1.3. Hasil Penilaian : 73,17 

1.4. Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. 

 

 

BPS Provinsi Bali telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan kinerja Perjanjian Kinerja 

(PK) serta IKU namun masih terdapat kelemahan 

yaitu Renstra BPS Provinsi Bali belum selaras 

dengan dokumen Renstra BPS. 

Renstra BPS Provinsi Bali telah direviu secara 

berkala dan diukur dengan berbagai indikator 

kinerja beserta target kinerjanya. Namun Renstra 

belum direviu yang merujuk pada perubahan 

draft IKU BPS. 

2. Renstra Reviu belum diupload ke dalam website Dokumen perencanaan di-upload ke dalam 

website 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran data kinerja belum memanfaatkan 

teknologi informasi, dan pengukuran kinerja 

untuk individu belum dibuat per kelas jabatan. 

Pemanfaatan teknologi informasi untuk 

pengukuran data kinerja individu bisa dibuat per 

kelas jabatan, sehingga lebih memudahkan 

breakdown disetiap tujuan dan sasaran strategis 

yang akan dicapai. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP belum menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja yang memadai; 

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan secara 

rinci evaluasi dan analisis mengenai capaian 

kinerja (kendala dan solusi) tiap indikator selama 

tahun 2016 berdasarkan monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan triwulan. 

Terdapat Analisa dan evaluasi harus bisa 

menjawab kenapa (why), capaian IKS meningkat 

atau menurun. 

D. EVALUASI KINERJA 

 - - 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 

2017 BPS Provinsi Bali belum lebih baik dari tahun 

sebelumnya, hal ini terutama pada sasaran: 

 Meningkatnya kualitas hubungan dengan 

sumber data (responden engagement) 

 Meningkatnya kualitas hubungan dengan 

Capaian kinerja sebaiknya mempertimbangkan 

capaian tahun sebelumnya. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

pengguna data (user engagement). 

2. BPS Provinsi Bali pada kinerja lainnya telah 

mengikuti Self Assesment WBK dan termasuk 

dalam 3 besar perlombaaan inovasi namun 

selama tahun 2016 BPS Provinsi Bali belum 

memperoleh penghargaan lainnya dari external 

BPS. 

 Penilaian kinerja dari pihak luar berupa 

penghargaan sangat mempengaruhi 

keberadaan instansi, sehingga perlu 

dipertahankan/ditingkatkan capaian yang 

sudah ada.  

 Memastikan tersedianya SDM yang 

memahami sistem AKIP diseluruh satker BPS 

Provinsi Bali dalam hal Implementasi dan 

Evaluasi manajemen kinerja. Untuk 

mempercepat terwujudnya pemerintahan 

yang berkinerja dan akuntabel. 

 Membuat suatu sistem penghargaan 

(reward) yang diberikan kepada satker di BPS 

Provinsi Bali (kegiatan teknis dan 

administrasi) sehingga dapat meningkatkan 

kinerja maupun sebagai penambah nilai 

laporan kinerja 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

 

2.1. Satuan Kerja : BPS Provinsi Jawa Timur  

2.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

2.3. Hasil Penilaian : 72,98 

2.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

 -  

B. PENGUKURAN KINERJA  

1. 

 

 

 

 

     

 

2. 

 

 

 

    

3. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala, namun 

monitoring tersebut dilakukan baru terbatas 

pada penyerahan atau pengumpulan hasil 

pengukuran capaian kinerja. 

 

 

IKI belum dibuat. 

 

 

 

 

Pengumpulan data kinerja kurang dapat 

diandalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target kinerja dimonitor secara berkala.  Di 

samping itu, manajemen SAKIP juga harus 

menyusun: 

 jadual/kalender kerja pengelolaan SAKIP, 

 setiap kegiatan monitoring harus 

didokumentasi dan ditindaklanjuti. 

 

IKI dibuat dan merupakan breakdown dari IKU 

atasannya.  IKI juga harus menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya 

kinerja utama atasannya. 

 

Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta 

sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  Data yang dikumpulkan 

melalui suatu mekanisme yang memadai atau 

terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan 

datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, 

dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data 

valid). Data kinerja yang diperoleh tepat waktu.  

Sehingga diharapkan data yang dikumpulkan 

memiliki tingkat kesalahan yang minimal.  Setiap 

laporan dari kinerja yang disampaikan staf harus 

diverifikasi dan dimintakan buktinya oleh atasan 

langsung.  Hal tersebut harus dilaksanakan secara 

berjenjang.  Untuk memudahkan proses verifikasi, 

dapat saja dilakukan dengan metode sampel. 

C. PELAPORAN KINERJA  
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

     2. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya, namun efisiensi tersebut 

disebabkan karena adanya pemotongan 

anggaran tahun 2016. 

 

 

 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya 

digunakan untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan  kegiatan organisasi. 

 

 

 

 

Manajemen dalam pengelolaan kinerja juga harus 

berupaya melakukan efisiensi anggaran dengan 

motif penyederhanaan mekanisme kerja, 

penghematan belaja operasional, dsb dengan 

tetap mempertahankan kualitas dan target PK.  

Efisiensi tersebut harus diuraikan pada LKIN dan 

nilainya sebaiknya dikuantifikasi. 

 

Informasi kinerja seharusnya digunakan untuk 

menilai dan memperbaiki pelaksanaan program 

dan kegiatan, artinya informasi yang disajikan 

dalam Laporan Kinerja diharapkan dapat 

memberikan dampak pada upaya perbaikan 

dalam pengelolaan program dan kegiatan dan 

dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan 

program secara terukur. 

 

D. EVALUASI KINERJA  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. 

 

Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya belum sepenuhnya 

diimplementasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi 

belum sepenuhnya dilakukan.  pelaporan 

capaian rencana aksi masih sebatas 

memenuhi kewajiban dari Binagram BPS 

Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi belum disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

Pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan 

yang ekstensif dan memenuhi kriteria: 

 mengidentifikasikan, mencatat (membuat 

catatan), mencari tahu, mengadministrasikan 

kemajuan (progress) kinerja. 

 dapat menjawab atau menyimpulkan posisi 

(prestasi atau capaian) kinerja terakhir. 

 mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja. 

 melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan. 

 

Pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 

minimal triwulan dan memenuhi kriteria-kriteria 

sbb: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil2 

rencana atau agenda. 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda. 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau agenda. 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

 

Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas dengan  

pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

 

 

 

 

 

 

 

    4. 

 

 

 

 

 

 

 

    5. 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan evaluasi kinerja seharusnya 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan 

bertahap.  Namun hal tersebut tidak dapat 

dibuktikan karena tidak ada notulen-notulen 

pembahasan evaluasi kinerja pada level 

pimpinan (Es. II dan Es. III). 

 

Evaluasi rencana  aksi belum dilakukan 

secara periodik dan didokumentasikan 

dalam laporan/notulen secara rinci, 

misalnya identifikasi kemajuan kinerja, posisi 

kinerja terakhir, analisis dan simpulan 

keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan 

sehingga manajemen dapat mengukur 

keberhasilan unit kerja 

 

terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk 

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. 

Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa 

dan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti. 

 

Kegiatan supervisi harus dilaksanakan dan 

terdapat dokumentasi komunikasi yang reguler 

(teratur). 

 

 

 

 

 

Evaluasi rencana aksi didokumentasikan dan 

dilengkapi dengan notulen yang berisi informasi 

komprehensif atas pengelolaan kinerja satker. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 
 

1. Tahun 2016 telah mendapat penghargaan 

dari BPS RI berupa inovasi “chat us” layanan 

data BPS Prov. Jawa Timur – Respon Cepat 

dan Hemat Waktu. Sedangkan tahun 2017, 

BPS Prov. Jawa Timur menjadi nominasi 

satker BPS yang diusulkan sebagai satker 

menuju WBK/WBBM oleh BPS RI.  

 

- 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

3.1. Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

3.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

3.3. Hasil Penilaian : 72,23 

3.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 

memiliki dokumen-dokumen perencanaan 

kinerja, antara lain yaitu Rencana Strategis 

(Renstra) 2015-2019, dan Reviu Renstra, 

Perjanjian Kinerja (PK) 2017, serta Indikator 

Kinerja Utama (IKU), namun : 

 Dokumen-dokumen perencanaan kinerja 

belum sepenuhnya diimplementasikan 

dan digunakan untuk mengukur 

keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran strategis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumen perencanaan kinerja dibuat dan 

diimplementasikan ke dalam kegiatan serta 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran strategis 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 

melakukan pengukuran kinerja, hal tersebut 

terlihat dari adanya Pengukuran Kinerja 

Sasaran, Pengukuran Kinerja Kegiatan, dan 

progress report. 

 

Selain itu adanya inovasi pengukuran kinerja 

yang dibuat oleh BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah  berupa aplikasi CKP harian yang telah 

diimplementasikan pada Bidang IPDS, dan 

penerapan SOP penilaian kinerja Eselon III, IV 

dan staf BPS Kabupaten/Kota serta seluuruh 

pegawai di  BPS Provinsi menunjukan adanya 

penilaian berjenjang dan objektif. 

Dalam hal pengukuran kinerja masih terdapat 

kelemahan yaitu : 

 IKI Bina Program telah selaras dengan 

IKU BPS Provinsi Kalimantan Tengah, IKI 

unit kerja lain sudah dibuat namun 

belum selaras dengan IKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penyusunan IKI harus selaras dengan IKU 

organisasi dan terjelaskan pada CKP pegawai 

serta diterapkan pada seluruh unit kerja di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

28                INSPEKTORAT UTAMA BPS 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

 Capaian kinerja telah dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward dan 

punishment, promosi/ kenaikan ataupun 

penurunan pangkat serta analisis tentang 

pejabat yang berkinerja baik/ buruk 

namun belum selaras dengan IKU. 

 

 Proses pengukuran kinerja sudah 

dilakukan pada setiap jenjang yang 

terukur namun belum selaras dengan 

IKU. 

 

 Informasi dalam laporan capaian kinerja 

memuat tentang kendala yang ditemui dan 

tindak lanjut perbaikan, analisis tentang 

pejabat yang berkinerja baik/buruk, pejabat 

yang mencapai target/tidak, dan dasar 

pemberian reward and punishment. 

 

 Pengukuran berjenjang dilakukan dengan 

alur yang jelas mulai dari pimpinan sampai 

dengan staf operasional (individu). 

2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 

menyusun LKIP 2016,  namun masih terdapat 

kelemahan-kelemahan  yaitu sebagai berikut : 

 Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan 

perencanaan, pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi. 

 

 

 Penyajian informasi capaian indikator 

kinerja utama belum sepenuhnya 

menjelaskan masalah dan upaya 

perbaikan ke depannya . 

 

 

 

 

 Informasi tentang pencapaian kinerja utama 

dan analisisnya yang tertuang dalam LKIP, 

seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan serta peningkatan kinerja 

organisasi. 

 LKIP menyajikan informasi capaian kinerja 

utama organisasi berikut dengan analisisnya, 

masalah dan upaya-upaya perbaikan yang 

telah dilakukan maupun di masa yang akan 

datang 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 

melakukan evaluasi kinerja namun masih 

terdapat kelemahan yaitu: 

 BPS Provinsi Kalimantan Tengah belum 

sepenuhnya melakukan evaluasi atas 

monitoring PK BPS Kabupaten/Kota. 

 Hasil evaluasi kinerja tersebut belum 

dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan organisasi dan penerapan 

 

 

 

 BPS Provinsi seharusnya melakukan 

monitoring dan mengevaluasi capaian PK BPS 

Kabupaten/Kota. 

 Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan 

untuk perbaikan perencanaan, bahan 

pengukuran keberhasilan unit kerja dan 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  29 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 
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manajemen kinerja. 

 

 

perbaikan penerapan manajemen kinerja. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian sasaran/kinerja BPS Kalimantan 

Tengah pada tahun ini  lebih baik dari tahun 

yang lalu. Selain itu prestasi kinerja lainnya 

dalam hal inovasi manajemen kinerja banyak 

diperoleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

antara lain: 

 Pada tahun 2017 menjadi nominasi 

satuan kerja (satker) yang diusulkan ke 

Kemenpan RB sebagai satker berpredikat 

WBK/WBBM.  

 Peringkat pertama hasil penilaian DDA 

BPS Provinsi Tahun 2016 dari Deputi 

Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik tahun 2017. 

 Peringkat pertama evaluasi hasil 

pendataan metadata kegiatan indikator 

sektoral/khusus tahun 2016. 

 Peringkat kelima Evaluasi Kualitas Data 

Susenas September 2016 dari Deputi 

Bidang Statistik Sosial. 

 Peringkat  kelima hasil evaluasi Susenas 

Maret 2017 dari Deputi Bidang Statistik 

Sosial. 

 Peringkat empat hasil evaluasi Sakernas 

Februari  2017 dari Deputi Bidang 

Statistik Sosial. 

 

Penghargaan yang diperoleh BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah dari pihak eksternal BPS 

yaitu penghargaan dari Komisi Informasi 

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan 

Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 

Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan 

monitoring dan evaluasi Komisi Informasi 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016. 

- 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

4.1. Satuan Kerja :   BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 

4.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

4.3. Hasil Penilaian : 71,94 

4.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

 - - 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah 

memiliki indikator kinerja individu (IKI) namun 

hanya pada Bidang Nerwilis. 

Penyusunan IKI harus dilakukan secara 

komprehensif pada setiap Bidang, Seksi,  dan 

setiap individu yang mendukung kinerja 

atasannya (bukan hanya pada satu Bidang) 

IKI yang disusun harus mengacu/selaras dengan 

IKU atasannya. 

Kriteria keselarasan IKU: 

 IKI merupakan breakdown dari IKU 

atasannya 

 IKI menjadi penyebab terwujudnya kinerja 

utama atasannya 

 

2. Penilaian BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 

menerapkan mekanisme reward and 

punishment namun belum menggunakan 

capaian IKI sebagai dasar pemberian reward 

and punishment.  

Pemanfaatan atas capaian IKU harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

 Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kriteria  

 Capaian IKU dijadikan dasar reward and 

punishment 

 

3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah 

menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 yang 

telah menyajikan pencapaian kinerja namun 

masih ada beberapa kelemahan yaitu:  

 Penjelasan evaluasi dan analisis 

pencapaian kinerja belum komprensif. 

 Belum menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

Laporan kinerja menguraikan hasil evaluasi dan 

analisis tentang capaian kinerja 

Laporan kinerja seharusnya menyajikan realisasi 

per sasaran bukan hanya proses atau realisasi 

kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran 

(DIPA) 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

kinerja instansi 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah 

melakukan evaluasi berupa rapat evaluasi 

kinerja namun pembahasan masih pada 

tingkat kegiatan dan belum menjelaskan 

kendala dan solusi (evaluasi) pada indikator 

kinerja yang belum tercapai dan analisis pada 

indikator yang telah tercapai. 

Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan 

dengan pembahasan pencapaian dari indikator 

kinerja yang telah ditetapkan (masing-masing 

bidang).  

Jika realisasi lebih kecil dari target maka perlu ada 

pembahasan kendala dan solusi. 

Jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari 

target  maka ada analisis.  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Secara umum pencapaian kinerja BPS Provinsi 

Sulawesi Tenggara pada TW 2 Tahun 2017 

baik namun terdapat hal-hal yang peru 

diperbaiki yaitu:   

 Indikator kinerja yang pencapaiannya 

masih dibawa 100% yaitu “Jumlah 

publikasi/laporan sensus yang terbit 

tepat waktu” 

 Pencapaian TW 2 Tahun 2017 tidak lebih 

baik dari pencapaian TW 2 Tahun 2016 

yaitu pada indikator “Jumlah 

publikasi/laporan sensus yang terbit 

tepat waktu” 

“Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS” 

 

Dalam penetapan target setiap tahun merujuk 

pada realisasi pada tahun sebelumnya dan 

mempertimbangkan kondisi pada tahun berjalan. 

Terkait peningkatan/penurunan capaian kinerja 

dijelaskan pada LKIP. 

 

2. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah 

mendapatkan penghargaan berupa lomba 

infografis statistik "cinta statistik" dan Eco 

Office namun belum berhasil menjadi satker 

berpredikat WBK/WBBM dan meningkatkan 

inovasi dalam manajemen kinerja 

Berusaha untuk menjadi satker berpredikat 

WBK/WBBM  dan mengikuti lomba inovasi yang 

diadakan oleh BPS 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

5.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sumatera Selatan 

5.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

5.3 Hasil Penilaian : 71,73 

5.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. PK reviu terakhir per November 2016 baru 

diupload pada saat proses evaluasi SAKIP 

Dokumen perencanaan kinerja harus 

dipublikasikan / diupload di website 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya, rapat evaluasi 

kinerja dilaksanakan pada pembahasan 

capaian kinerja tingkatan kegiatan/teknis.   

Terdapat notulen hasil evaluasi kinerja dan 

tindak lanjutnya namun tidak membahas 

khusus mengenai evaluasi pencapaian target 

rencana aksi (terdapat kendala dan solusi). 

Target kinerja telah dimonitor dan memenuhi 

seluruh kriteria yang disebutkan dibawah ini;  

 Terdapat breakdown target kinerja tahunan 

kedalam target2 bulanan/periodik yang 

selaras dan terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang 

jelas tentang mekanisme monitoring kinerja 

secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil monitoring 

 Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LAKIN yang diupload dalam website belum 

ditanda tangani kepala BPS Provinsi 

Sumatera Selatan (pada saat evaluasi hal 

tersebut langsung ditindaklanjuti) 

 

LAKIN harus di tandatangani pimpinan (kepala 

satuan kerja) 

2. Terdapat inkonsistensi target kinerja dalam 

LAKIN antara PK 2016,  PK (BabII-hal 17) dan  

Sasaran Strategis serta Capaian Kinerja 

(BabII table 5-hal 11 dan Bab III tabel 7-hal 

22) 

Indikator PK Per 

Nov 

2016 

PK 

LAKIN 

(Hal 17) 

Targe

t 

dala

m 

tabel 

5 & 7 

(Hal 

Moni

torin

g PK 

Tw IV  

Target kinerja dalam capaian kinerja selaras 

dengan Perjanjian Kinerja 
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(1) (2) (3) 

11 & 

22) 

Presentase 

pemasukan 

dokumen 

(response 

rate) survei 

dengan 

pendekatan 

rumah 

tangga 

91,48 

Sudah 

dirubah 

97,84 

 

 

97,34 

Sudah 

dirubah 

97,84 

 

91,28 97, 

84 

 

Pada saat proses evaluasi,  PK dan LAKIN 

sudah disesuaikan namun target dalam tabel 

7 halaman 22 masih belum berubah. 

 

3. Laporan kinerja telah menyajikan evaluasi 

dan analisis mengenai capaian kinerja 

namun belum menjelaskan kendala dan 

solusi terutama bagi indikator kinerja yang 

belum tercapai. 

Terdapat 3 indikator capaian kinerja tahun 

2016 yang tidak tercapai yaitu: 

 

Indikator Capaian 

2016 

Presentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 

usaha 

99,68 

Presentase pegawai yang 

menduduki jabatan 

fungsional tertentu 

98,23 

Presentase pegawai yang 

berpendidikan minimal 

diplomaIV atau S1 

98,23 

 

Laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja, artinya: 

Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan 

analisis tentang capaian2 kinerja outcome atau 

output penting, beserta kendala dan solusi hasil 

evaluasi bukan hanya proses atau realisasi 

kegiatan2 yang ada di dokumen anggaran (DIPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1.  Rapat evaluasi kinerja yang khusus 

membahas tentang capaian kinerja 

rencana aksi atau agenda secara 

triwulanan belum dilaksanakan dengan 

optimal karena hasil rapat masih 

bersifat umum dan yang tertuang dalam 

notulen tidak rinci membahas 

permasalahan dan rekomendasi solusi 

yang diberikan. 

 Evaluasi capaian kinerja pada tahun 

Pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 

minimal triwulan. Hasil evaluasi Rencana Aksi 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil2 

rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

2016 lebih banyak dijalankan melalui 

aplikasi SIMKET. Namun aplikasi 

tersebut levelnya masih per kegiatan 

dan belum dapat ditarik langsung per 

indikator sasaran (perlu proses lebih 

lanjut). Pada tahun 2017 proses evaluasi 

melalui SIMKET dihentikan sementara 

karena adanya kendala teknis dan 

anggaran. 

 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

 

2. Hasil evaluasi telah disampaikan atau 

dibahas dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan). Namun dalam notulen 

hasil evaluasi pembahasan masih umum. 

Notulen rapat tidak menyebutkan adanya 

kesepakatan dengan pihak-pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, serta menjelaskan siapa dan kapan 

batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti 

 

 

 Hasil evaluasi harus disampaikan atau 

dibahas dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan)  

 terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi 

hasil evaluasi.  

 Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan 

siapa dan kapan batas waktu rekomendasi 

akan ditindaklanjuti. 

 

3. Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler 

namun tidak terdokumentasi (tidak formal).  

 

Kegiatan supervisi harus dilakukan dan terdapat 

dokumentasi komunikasi yang reguler (teratur). 

4. Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan 

namun hanya melalui komunikasi yang tidak 

terdokumentasi (tidak tertuang dalam 

notulen evaluasi kinerja). 

Evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan 

memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan 

rekomendasi tersebut disetujui untuk 

dilaksanakan. Hasil evaluasi, rekomendasi dan 

kesepakatan penanggungjawab dan waktu 

pelaksanaan rekomendasi dituangkan dalam 

notulen hasil evaluasi kinerja. 

 

5. Penilaian Rencana Aksi telah dilakukan 

namun belum optimal dalam memberikan 

alternatif perbaikan dan hanya melalui 

komunikasi yang tidak terdokumentasi 

(tidak tertuang dalam notulen evaluasi 

kinerja). 

 

Penilaian atas seluruh aksi  harus dilaksanakan 

dan dapat memberikan alternatif perbaikan serta 

didokumentasikan dengan baik. 

6. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-

langkah nyata namun tidak terdokumentasi. 

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi harus  

ditindaklanjuti dan pelakasanaan tindak lanjut 

didokumentasikan. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Terdapat perbedaan data capaian kinerja 

dalam monitoring PK triwulan IV 2016 

dengan capaian kinerja yang diisi dalam self 

assessment LKE evaluasi SAKIP yaitu: 

Indikator Self 

Asses-

ment 

Monito-

ring PK 

Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

19% 16,13% 

Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

59% 84,32% 

Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan usaha 

22% 18,91% 

Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan non 

usaha dan non 

rumah tangga 

70% 71,81% 

 

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya 

perbedaan update data sumber yang 

digunakan. 

 

Informasi kinerja harus dapat diandalkan yaitu: 

 Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) 

yang valid; 

 Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang 

dapat dipercaya (kompeten); 

 Dapat ditelusuri sumber datanya; 

 Dapat diverifikasi 

 up to date 

2. Pada tahun 2016 BPS Provinsi Sumatera 

Selatan telah memperoleh  penghargaan 

yaitu: penghargaan dari Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kanwil Prov Sumatera 

Selatan sebagai UAPPA-W terbaik kedua. 

 

Meningkatkan kinerjanya sehingga dapat 

memperoleh penghargaan-penghargaan baik dari 

internal BPS maupun dari pihak eksternal. 

Lebih meningkatkan kinerja dan melakukan  

Inovasi Manajemen Kinerja dengan 

mengembangkan SIMKET. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

6.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

6.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

6.3 Hasil Penilaian : 71,16 

6.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target pada dokumen Renstra tidak selaras 

dengan yang ditetapkan pada dokumen PK 

2016 yaitu: 

No. Indikator Target 

Renstra 

Target PK 

1. Persentase 

konsumen yang 

puas terhadap 

akses data BPS 

85% 90% 

2. Persentase  

Pegawai  yang  

menduduki jaba

tan fungsional 

tertentu  

21,34% 71,43% 

3. Jumlah satker 

BPS Kab/Kota 

yang 

berpredikat 

WBK/WBBM 

- 1 

 

 

Penetapan hal-hal yang seharusnya mengacu 

pada kriteria: 

 Mengacu /selaras dengan Renstra BPS 

 Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja 

atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika 

ada) 

 Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi 

 Menggambarkan core business 

 Menggambarkan isu strategis yang 

berkembang dan menjawab permasalahan 

yang teridentifikasi saat proses perencanaan 

 Menggambarkan hubungan kausalitas, 

(menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan 

sasaran yang ada di Renstra 

 Mengacu pada praktik2 terbaik 

 Menggambarkan keadaan yang seharusnya 

terwujud pada tahun itu (memperhitungkan 

outcome yang seharusnya terwujud dalam 

tahun ybs akibat kegiatan tahun2 

sebelumnya 

2. Target jangka menengah dalam Renstra 

belum dimonitor pencapaiannya sampai 

dengan tahun berjalan sehingga tidak bisa 

diketahui progress capaiannya terhadap 

target Renstra periode 5 tahunan 

Monitoring target jangka menengah mengacu 

kepada kriteria sbb: 

 Terdapat breakdown target kinerja jangka 

menegah kedalam target2 tahunan dan 

periodik yang selaras dan terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

jelas tentang mekanisme monitoring Renstra 

secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ 

capaian kinerja jangka menengah dilaporkan 

progressnya dalam laporan kinerja;   

 Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. 

3. Dokumen PK tahun 2016 dan 2017 belum di 

tantadangani oleh Sestama BPS sebagai 

Atasan (Pemberi Amanah)  

Dokumen PK adalah Perjanjian Kinerja yang 

seharusnya di legalisasi oleh Atasan (Pemberi 

Amanah) 

4. Rencana aksi telah dimonitor setiap bulannya, 

namun hasil monitoring hanya dilakukan 

sebatas pada penyerahan atau pengumpulan 

hasil pengukuran capaian kinerja 

Monitoring pencapaian target periodik dengan 

kriteria sbb: 

 Capaian target dalam rencana aksi secara 

periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau 

kemajuannya; 

 Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis 

dan dicarikan alternatif solusinya; 

 Terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progress kinerja 

yang terbaru (up dated performance) 

 Terdapat mekanisme dan implementasi 

reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapain 

target kinerja 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki 

mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja, 

SOP evaluasi capaian kinerja namun hanya 

memiliki SOP penyusunan LKIP 

Mekanisme pengumpulan data yang memadai 

dengan kriteria sbb: 

 Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date; 

 Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 

 Ada kemudahan untuk mengakses data bagi 

pihak yang berkepentingan; 

 Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

 jelas waktu deliverynya 

 Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

kesalahan data 

2. BPS Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki 

dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) 

sebagai alat untuk mengukur kinerja yang 

mengacu pada IKU unit kerja organisasi 

IKI dibuat dengan mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/IKU atasannya dan memiliki hubungan 

kausalitas terwujudnya kinerja utama atasannya 

3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara 

berjenjang karena Penetapan Kinerja (PK) 

hanya sampai ke eselon III, tidak ke tingkat 

eselon IV, dan staf 

Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: 

 Indikator-indikator yang ada sudah SMART 

dan cukup  

 terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas 

mulai dari pimpinan sampai dengan staf 

operasional (individu); 

 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

indikator kinerja SMART yang formal 

 setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-

target terukur 

 terdapat hubungan kausalitas antara setiap 

jenjang atau tingkatan 

 Terdapat pengukuran kinerja pada setiap 

jenjangnya 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau 

ditelusuri sampai ke sumbernya 

 Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah 

divalidasi 

4. Pengumpulan data (capaian) kinerja tahun 

2016 belum dapat diandalkan sepenuhnya 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan 

dengan kriteria sbb: 

 Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta 

sebenarnya atau bukti yang memadai dan 

dapat dipertanggungjawabkan; 

 Data yang dikumpulkan didasarkan suatu 

mekanisme yang memadai atau terstruktur 

(jelas mekanisme pengumpulan datanya, 

siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan 

siapa yg mensupervisi, serta sumber data 

valid); 

 Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

 Data yang dikumpulkan memiliki tingkat 

kesalahan yang minimal. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) belum 

dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja 

atau ukuran keberhasilan dan kegagalan 

Pemanfaatan capaian IKU adalah sebagai 

 dasar penilaian kinerja 

 dasar reward atau punishment 

 dasar promosi atau kenaikan/penurunan 

pangkat 

6. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV ke bawah belum dijadikan 

dasar penerapan dari reward & punishment 

Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan 

reward & punishment apabila terdapat 

perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat reward & 

punishment antara: 

 pejabat/pegawai yang berkinerja dengan 

yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya) 

 pejabat/pegawai yang mencapai target 

dengan yang tidak mencapai target 

 pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu 

dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) 

 pejabat/pegawai dengan capaian diatas 

standar dengan yang standar 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP tahun 2016 sudah dibuat oleh BPS 

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja namun terdapat  

indikator yang telah ditetapkan di PK (target 

1) namun tidak dilaporkan pada LKIP yaitu 

“Jumlah satker BPS Kab/Kota yang 

berpredikat WBK/WBBM” 

Kinerja yang ditetapkan dalam PK harus 

dilaporkan pada LKIP 

2. LKIP hanya menyajikan atau menjelaskan 

pembandingan data kinerja antara target dan 

realisasi tahun 2016 dengan realisasi tahun 

sebelumnya. 

 

Pembandingan yang memadai mencakup: 

 Laporan Kinerja menyajikan sasaran 

outcome 

 Target vs Realisasi; 

 Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya; 

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs 

target jangka menengah. 

3. LKIP belum menyajikan informasi mengenai 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

Untuk yang akan datang, Penjelasan atau 

penyajian informasi analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya tidak hanya berasal dari 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

efisiensi/penghematan anggaran namun dapat 

dikaitkan dengan sumber daya lainnya seperti 

metode kerja, aspek SDM, peralatan, penggunaan 

listrik, dll 

4. LKIP belum menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi namun hanya mengaitkan 

dengan program 

Laporan Kinerja seharusnya menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan sasaran kinerja 

instansi (outcome) 

5. Informasi kinerja dalam LKIP belum dapat 

diandalkan seluruhnya 

Informasi kinerja dapat diandalkan dengan 

kriteria sbb: 

 datanya valid 

 dapat ditelusuri kesumber datanya 

 diperoleh dari sumber yang kompeten 

 dapat diverifikasi 

 konsisten 

6. Informasi kinerja yang disajikan  dalam LKIP 

belum digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan  kegiatan 

organisasi (reward & punishment) 

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

seharusnya digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan atau kegagalan program secara 

terukur 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas 

dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan), namun belum ada 

kesepakatan mengenai tindak lanjutnya 

Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja 

dan dapat digunakan sebagai perencanaan 

periode berikutnya; 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam 

pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II 

tahun 2017 baik output maupun outcome 

hanya memiliki poin:  88% 

Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan yang 

lebih intensif terhadap target periode berikutnya, 

sehingga capaian kinerja bisa mencapai angka 

>90%  

2. BPS Provinsi Sulawesi Tengah belum 

memperoleh penghargaan dalam kegiatan 

inisiatif pemberantasan korupsi (WBK/WBBM) 

Mengerahkan seluruh SDM dilingkup BPS Provinsi 

Sulawesi Tengah dalam mencapai target 

perolehan penghargaan baik dari KemenPAN & 

RB, KPK, Ombudsman, dan BPS dalam bidang 

pemberantasan korupsi (WBK/WBBM)  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

 

7.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Barat 

7.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

7.3 Hasil Penilaian : 70,89 

7.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.  PERENCANAAN KINERJA 

 - - 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi. 

Dengan adanya teknologi informasi sebagai 

supporting system akan secara signifikan 

meningkatkan akuntabilitas pengukuran kinerja. 

2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment. 

Dalam hal ini BPS Provinsi Sulawesi Barat telah 

memberikan reward kepada pegawainya yang 

berprestasi dan di SK-kan, akan tetapi reward 

tersebut indikatornya dinilai dari presensi dan 

CKP dimana belum sepenuhnya menilai dari 

capaian kinerja karena masih terdapat celah 

dalam penilaian CKP yang masih terdapat 

unsur subjektifitas.  

 

 Perlunya pembuatan SOP dalam pemberian 

reward dan punishment sebagai pedoman 

baku yang dilaksanakan, sehingga diharapkan 

bias direplikasi oleh BPS Kabupaten 

 Dimasukannya data-data kinerja yang 

tertuang didalam capaian kinerja di LAKIN 

sebagai elemen tambahan (selain disiplin dan 

CKP) dalam pemberian reward & punishment 

terhadap pegawai. 

3. BPS Provinsi Sulawesi Barat telah mempunyai 

Indikator Kinerja Individu (IKI), akan tetapi IKI 

tersebut baru sebatas pemenuhan tidak 

dijadikan dasar untuk penilaian kinerja 

individu pegawainya.  

 

Indikator Kinerja Individu (IKI) seharusnya tidak 

hanya sebatas pemenuhan, akan tetapi bisa 

dijadikan dasar penilaian atas kinerja pegawai. 

C.  PELAPORAN KINERJA 

 - - 

D.  EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota belum 

dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat. 

BPS Provinsi Sulawesi Barat seharusnya 

melakukan evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota 

secara periodik. 

2. Evaluasi atas kinerja telah dilakukan oleh BPS 

Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk rapat 

rutin triwulanan, akan tetapi evaluasi rapat 

Rapat-rapat evaluasi sebaiknya tidak hanya 

capaian yang bersifat kualitatif, akan tetapi rapat-

rapat evaluasi tersebut membahas juga capaian-
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

tersebut masih berisi tentang capaian yang 

bersifat kualitatif belum kuantitatif. 

capaian kinerja yang bersifat kuantitatif. Dan 

membuatkan templete rapat tersebut secara 

terstruktur (yang memuat target, capaian, 

masalah dan solusi)  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI  

1. Inovasi dalam manajemen kinerja BPS Provinsi 

Sulawesi Barat belum dibuat. 

Untuk kedepan, BPS Provinsi Sulawesi Barat 

membuat inovasi yang bisa mendukung 

percepatan kinerja. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

8.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Jawa Tengah 

8.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

8.3 Hasil Penilaian : 70,29 

8.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target pada dokumen PK 2017 belum selaras 

dengan dokumen Reviu Renstra 2015-2019 

antara lain: 

Indikator Renstra PK 

Persentase konsumen 

yang merasa puas dengan 

kualitas data statistic 

85% 90% 

Persentase konsumen 

yang selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

80% 90% 

Jumlah release data yang 

tepat waktu 

26 29 

Jumlah publikasi/laporan 

yang terbit tepat waktu 

40 61 

Jumlah publikasi/laporan 

sensus yang terbit tepat 

waktu 

1 2 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap  

pelayanan data BPS 

80% 95% 

 

 

Dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, 

dan PK harus selaras mencakup tujuan dan 

indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, 

serta target. Jika terdapat perbedaan target 

maka harus dilengkapi dengan penjelasan atau 

alasan perbedaan tersebut. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Jawa Tengah telah membuat 

dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) namun 

belum diterapkan kepada seluruh pegawai. BPS 

Provinsi Jawa Tengah menggunakan CKP untuk 

menilai keberhasilan/kegagalan capaian kinerja 

masing-masing pegawai. Seperti yang diketahui 

bahwa CKP belum mengakomodir indikator-

indikator yang tertuang pada Perjanjian Kinerja 

Kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam CKP  

seharusnya terhubung dengan indikator-

indikator kinerja sehingga penilaian CKP untuk 

masing-masing pegawai akan lebih objektif 

dengan melihat capaian kinerjanya. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

(PK)  

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS Provinsi 

Jawa Tengah sebagian besar telah memuat 

aktivitas yang telah mendukung Tujuan dan 

Sasaran dalam Renstra dan PK yang meliputi 

juga adanya pencapaian target yang dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan. 

Namun demikian, masih ada yang perlu 

dibenahi dalam pelaporan kinerja tahun 

berikutnya, yaitu: Penajaman analisis terhadap 

adanya efisiensi penggunaan sumber daya yang 

dimiliki. Walaupun dalam LAKIN BPS Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016 telah memuat 

beberapa contoh efisiensi yang telah 

dilaksanakan, seperti efisiensi sumber daya 

listrik, kegiatan paket meeting dan 

pembangunan namun itu dari perintah 

Selfblocking (penghematan anggaran). 

Diharapkan adanya inovasi efisiensi yang tidak 

selalu berasal dari penghematan anggaran. 

 

Untuk yang akan datang, dalam melakukan 

analisis penggunaan sumber daya tidak hanya 

berasal dari efisiensi anggaran saja, namun bisa 

dikaitkan dengan sumber daya lain, misal 

manusia, peralatan dan metode kinerja. 

 

2. Informasi capaian kinerja dalam Lakin 2016 

hanya menjelaskan beberapa capaian indikator 

saja, terdapat indikator yang belum dijelaskan 

atau dianalisa yaitu: 

Indikator Target Realisasi 

Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

2 0 

Persentase 

pemasukan dokumen 

(respon rate) survei 

dengan pendekatan 

non rumah tangga 

non usaha 

80% 90% 

Persentase konsumen 

yang menggunakan 

data BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

11,43% 8,035% 

Setiap indikator dari capaian kineja seharusnya 

dijelaskan/dianalisa untuk mengetahui alasan 

keberhasilan atau kegagalan 
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Persentase konsumen 

yang puas terhadap 

akses data BPS 

90% 98,67% 

Persentase pegawai 

yang berpendidikan 

minimal Diploma IV 

atau Strata  I 

69% 68,46% 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap  

pelayanan data BPS 

90% 99,43% 

 

3. Informasi mengenai perbandingan capaian 

kinerja tahun 2016 dan 2015 belum memadai 

karena Lakin 2016 tidak menjelaskan capaian 

kinerja tahun 2015 namun hanya berupa target 

 

Lakin menjelaskan capaian periode tahun 

sebelumnya untuk menilai perkembangannya 

4. Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah 

belum menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi berupa Informasi penggunaaan 

anggaran (DIPA) per pencapaian sasaran kinerja 

instansi. 

 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (outcome). 

D. EVALUASI KINERJA 

 - - 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Perbandingan dengan tahun sebelumnya yang 

diukur sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 

adalah 156,15%. Dimana terdapat indikator 

kinerja tahun 2017 yang nilainya lebih rendah 

sebesar 111,45% dibanding kinerja pada 

triwulan yang sama pada tahun 2016 lalu, yakni 

pada Indikator Kinerja Sasaran “Jumlah 

pengunjung eksternal yang mengases data dan 

informasi statistik melalui website BPS”. 

 

Pelaksanakan pengawasan oleh Pimpinan yang 

lebih intensif terhadap beberapa target periode 

triwulan berikutnya agar sesuai yang telah 

ditetapkan. Sehingga, capaian kinerja bisa 

mencapai dikisaran angka ˃ 90%. 

 

2. Pencantuman nilai dalam kertas kerja capaian 

kinerja terdapat perbedaan angka antara 

pencantuman angka prosentase dalam Self 

Assessment dengan Lampiran LAKIN Tahun 2016 

untuk sebanyak 3 indikator sebagai berikut: 

 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Capaian Kinerja S.d 

Triwulan II Tahun 

2016 

Selain pelaksanaan intensifikasi pengawasan 

oleh Pimpinan, juga diharapkan kepada 

Penanggung Jawab Kegiatan terkait 

pengumpulan data kinerja agar lebih teliti 

dalam melaksanakan pengisian tabel hasil 

kinerja dalam kegiatan Self Assessment SAKIP 

ini. 
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Self 

Assess-

ment 

Lampiran 

LAKIN 

Tahun 

2016 

(1) (2) (3) (4) 

1. Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan 

rumah tangga 

64.27% 65,76% 

2. Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan 

usaha 

42,83% 35,94% 

3. Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan non 

usaha dan non 

rumah tangga 

38,41% 50,01% 

 

 

9. BPS Provinsi Jawa Tengah belum memperoleh 

penghargaan dalam kegiatan inisiatif dalam 

pemberantasan korupsi dan  inovasi dalam 

manajemen kinerja yang diberikan oleh 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan 

Swasta.  

Mengerahkan seluruh segenap SDM di lingkup 

BPS Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai 

target perolehan penghargaan, baik dari 

Instansi Pemerintah, Instansi Daerah maupun 

Swasta terutama dari  Kementerian PAN & RB, 

KPK, Ombusdman, dan BPS dalam bidang 

pemberantasan korupsi dan  inovasi dalam 

manajemen kinerja. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

9.1 Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

9.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

9.3 Hasil Penilaian : 70,27 

9.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Pusdiklat BPS telah menerapkan mekanisme 

reward and punishment namun belum 

menggunakan capaian kinerja (IKU/IKI) sebagai 

dasar pemberian reward and punishment.  

Pemanfaatan atas capaian IKU/IKI harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Capaian IKU/IKI dijadikan dasar penilaian 

kriteria  

 Capaian IKU/IKI dijadikan dasar reward and 

punishment 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pusdiklat BPS sudah berusaha untuk menyusun 

indikator kinerja individu (IKI) namun masih 

harus disusun secara komprehensif 

(menyeluruh ke setiap indikator kinerja dan ke 

semua bidang) 

Penyusunan IKI harus dilakukan secara 

komprehensif pada setiap Bidang, Seksi,  dan 

setiap individu yang mendukung kinerja 

atasannya  

IKI yang disusun harus mengacu/selaras dengan 

IKU atasannya. 

Kriteria keselarasan IKU: 

 IKI merupakan breakdown dari IKU 

atasannya 

 IKI menjadi penyebab terwujudnya kinerja 

utama atasannya 

 

2.  Pusdiklat BPS telah memiliki SOP pengumpulan 

data kinerja namun belum mengakomodir rapat 

triwulanan pembahasan rencana aksi terkait 

pencapaian kinerja masing-masing indikator. 

Rapat tersebut minimal dihadiri oleh Kepala 

Pusdiklat, Kabag TU, dan Kabid sebelum 

rencana aksi dikirim ke Bagian Monev Biro 

Binagram BPS. 

 

SOP digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pengumpulan data kinerja. Jika  

SOP yang ada dianggap tidak relevan dengan 

kondisi saat ini maka SOP harus direview. 

3. Pusdiklat BPS belum mengembangkan teknologi 

informasi dalam pengukuran kinerja 

Dibutuhkan inovasi oleh setiap satker untuk 

mengembangkan sistem yang memudahkan 

pengukuran kinerja setiap pegawai, sehingga 

pengukuran indikator kinerja individu dapat 

dimonitoring secara berkala.  
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C. PELAPORAN KINERJA 

1. Pusdiklat BPS telah menyusun Laporan Kinerja 

Tahun 2016 yang telah menyajikan pencapaian 

kinerja namun masih ada kelemahan yaitu 

belum menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi 

 

Laporan kinerja seharusnya menyajikan realisasi 

per sasaran bukan hanya proses atau realisasi 

kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen 

anggaran (DIPA) 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1.  Setiap bidang di Pusdiklat BPS telah melakukan 

evaluasi atas rencana aksi namun belum 

dilengkapi dengan notulen/laporan/catatan 

yang menjelaskan kendala dan solusi (evaluasi) 

pada indikator kinerja yang belum tercapai, dan 

analisis pada indikator yang telah tercapai. 

Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan 

dengan pembahasan pencapaian dari indikator 

kinerja yang telah ditetapkan (masing-masing 

bidang).  

Jika realisasi lebih kecil dari target maka perlu 

ada pembahasan kendala dan solusi. 

Jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari 

target  maka ada analisis.  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Secara umum pencapaian kinerja Pusdiklat BPS 

pada TW 2 Tahun 2017 baik namun terdapat 

hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu:   

 Indikator kinerja yang pencapaiannya 

masih dibawah 100% yaitu "Persentase 

peserta diklat pengadaan barang dan jasa 

yang lulus" 

 Pencapaian TW 2 Tahun 2017 tidak lebih 

baik dari pencapaian TW 2 Tahun 2016 

yaitu pada indikator "Persentase peserta 

diklat teknis dan fungsional yang lulus 

dengan kategori baik" 

 

Dalam penetapan target setiap tahun merujuk 

pada realisasi pada tahun sebelumnya dan 

mempertimbangkan kondisi pada tahun 

berjalan. 

Terkait peningkatan/penurunan capaian kinerja 

dijelaskan pada LKIP. 

 

2. Pusdiklat BPS telah mendapatkan penghargaan 

berupa Akreditasi “B” dari LAN dan LKPP namun 

belum berhasil menjadi satker berpredikat 

WBK/WBBM dan meningkatkan inovasi dalam 

manajemen kinerja. 

Berusaha untuk menjadi satker berpredikat 

WBK/WBBM  dan mengikuti lomba inovasi yang 

diadakan oleh BPS 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

10.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Banten 

10.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

10.3 Hasil Penilaian : 70,26 

10.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Banten belum memanfaatkan 

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja 

Bila BPS belum membuatkan system terkait hal 

tersebut, maka dibutuhkan inovasi oleh setiap 

satker untuk melaksanakan pembuatan system 

yang memudahkan pengukuran kinerja setiap 

pegawai yang menandatangani PK melalui 

teknologi informasi yang dimiliki oleh satker 

ybs. 

 

2. BPS Provinsi Banten dalam pelaksanaan 

pengukuran dan monitoring kinerja sebagian 

besar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, 

namun demikian belum ada bukti dukung 

berupa tindak lanjut atas hasil monitoring 

kinerja eselon III dan IV tersebut. 

 

Dokumentasi berupa tindaklanjut atas hasil 

monitoring kinerja akan terlaksana dengan baik 

bila BPS Provinsi dapat membuat system terkait 

pengukuran kinerja seperti hal diatas ini. 

 

   

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS Provinsi 

Banten sebagian besar telah memuat aktivitas 

yang telah mendukung Tujuan dan Sasaran 

dalam Renstra dan PK yang meliputi juga 

adanya pencapaian target yang dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun 

demikian, masih ada yang perlu dibenahi dalam 

pelaporan kinerja tahun berikutnya, yaitu 

penajaman analisis terhadap adanya efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki, 

informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya secara rinci dan detil, hanya 

sebatas pengakuan adanya efisiensi tanpa 

dirinci jenis kegiatan dan anggaran yang 

Untuk yang akan datang, dalam melakukan 

analisis penggunaan sumber daya tidak hanya 

berasal dari efisiensi anggaran saja, namun bisa 

dikaitkan dengan sumber daya lain, misal 

manusia, peralatan dan metode kinerja. 
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diefisiensikan. Selain itu, efisiensi yang tidak 

terkait anggaran juga belum diungkap. 

2. BPS Provinsi Banten belum memanfaatkan 

informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIN 

untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar pemberian  Reward and 

Punishment 

 

BPS Provinsi Banten agar dapat membangun 

system pengukuran kinerja dan hasilnya dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar pemberian 

Reward and Punishment 

 

 

D. EVALUASI KINERJA  

1. Seluruh pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

dilaksanakan dengan baik, namun demikian 

perlu ketertiban dalam dokumentasi bukti 

pendukung data kinerja triwulanan dan 

komunikasi yang intensif oleh Para Penanggung 

Jawab Pengumpul Data Kinerja pada setiap 

Subject Matter atas kegiatan tersebut. Selain 

itu, perlunya komunikasi kepada seluruh 

pegawai terhadap pencapaian kinerja sehingga 

dapat bermanfaat bagi semua. 

 

BPS Provinsi Banten agar senantiasa 

melaksanakan komunikasi yang intens kepada 

para Penanggung Jawab Pengumpul Data 

Kinerja dan ketertiban administrasi bukti 

pendukung atas kegiatan pengumpulan data 

tersebut. Selain itu, perlunya sosialisasi hasil 

evaluasi kinerja kepada seluruh pegawai secara 

berkala sebagai tindaklanjut terhadap target 

dan pencapaian kinerja kegiatannya. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Banten belum memperoleh 

penghargaan dalam kegiatan inisiatif dalam 

pemberantasan korupsi, inovasi dalam 

manajemen kinerja dan penghargaan lainnya.  

Mengerahkan seluruh segenap Sumber Daya 

Manusia di lingkup BPS Provinsi Banten dalam 

mencapai target perolehan penghargaan, baik 

dari Instansi Pemerintah, Instansi Daerah 

maupun Swasta terutama dari Kementerian 

PAN & RB, KPK, Ombusdman, dan BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

11.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 

11.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

11.3 Hasil Penilaian : 70,11 

11.4 Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 

2017, telah menyusun dokumen perencanaan 

kinerja dan telah diupload ke dalam website 

namun terdapat beberapa kekurangan yaitu:   

 Terdapat ketidakkonsistenan target Renstra 

dengan target dalam LKIP; 

  Dalam penentuan target Rencana Strategis 

dan dari Subject Matter belum didukung 

dengan dasar penentuannya. Hanya secara 

lisan.  

 Dalam penentuan Target Perjanjian Kinerja 

belum menyesuaikan dengan target 

Rencana Strategisnya, antara lain: 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Perjanjian 

Kinerja 

Rencana 

Strategis 

1 Persentase konsumen 

yang merasa puas 

dengan kualitas data 

statistic 

95% 92% 

2 Jumlah Release data 

yang tepat waktu 

41 28 

3 Jumlah 

publikasi/laporan yang 

terbit tepat waktu 

23 27 

4 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

2 1 

5 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

96% 95% 

6 Persentase 

pemasukan dokumen 

98% 93% 

Dalam penentuan target melalui pembahasan 

yang intensif dengan pimpinan, dan didukung 

bukti yang memadai. Target harus 

menantang.  

Semua target dalam dokumen perencanaan 

dan laporan kinerja telah selaras. 
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(response rate) survey 

dengan pendekatan 

Usaha 

7 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistic 

melalui website BPS 

60.000 41.000 

8 Persentase konsumen 

yang menggunakan 

data BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

6% 25% 

9 Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspketorat 

69,28 66 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan 

menggunakan teknologi informasi. 

Untuk memudahkan mendapatkan informasi 

pengukuran kinerja sebaiknya dibangun 

dengan menggunakan teknologi informasi 

sehingga memudahkan monitoring atau pun 

evaluasi. 

 

2. Indikator KInerja Utama yang digunakan dalam 

Perjanjian Kinerja tahun 2017 belum disahkan. 

Indikator Kinerja Utama yang disahkan 

sebagai ukuran keberhasil merupakan acuan 

dalam penyusunan dokumen Renstra, 

Perjanjian Kinerja, LKIP dan dokumen 

perencanaan lainnya. 

 

3. Indikator Kinerja Individu telah disusun, namun 

belum secara detail dijelaskan per jabatan. 

Indikator Kinerja Individu disusun per jabatan 

dan merupakan breakdown dari Indikator 

Kinerja atasannya. 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain: 

 Belum menyajikan  Kendala dan solusi 

hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau 

output penting; 

 

 Belum menyajikan perbandingan dengan 

target jangka menengah; 

 

 Belum menyajikan info tentang upaya 

LKIP yang disusun seharusnya : 

 Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan 

secara rinci evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja (kendala dan 

solusi) tiap indikator selama tahun 2016 

berdasarkan monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan triwulan. 

 Terdapat Analisa dan evaluasi harus bisa 

menjawab kenapa (why), capaian IKS 

meningkat atau menurun. 

 Menyajikan dan menjelaskan secara 
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efisiensi yang dilakukan.  

 

 

 

 Hanya menyajikan informasi keuangan 

atas program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) 

dan belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi; 

 

 

 

 

 

 Informasi yang disajikan belum 

digunakan untuk penilaian kinerja. 

 

 

 

 

 Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan; 

 

 

 

 Target tahun berikutnya berdasarkan 

informasi dalam LKIP, bila realisasi dalam 

LKIP lebih rendah dari target, maka 

target tahun berikutnya akan diturunkan 

sehingga Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam  peningkatan 

kinerja. Seharusnya capaian yang rendah 

dapat memicu untuk peningkatan kinerja 

tahun berikutnya;  

 

 

rinci tentang sasaran outcome, realisasi 

vs target, realisasi tahun berjalan vs 

realisasi tahun sebelumnya, dan realisasi 

sampai dengan tahun berjalan vs target 

jangka menengah; 

 Menyajikan besaran efisiensi yang 

terjadi dapat dikuantifikasikan dan 

analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya yang telah dilaksanakan. informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya dalam mencapai tujuan 

BPS misalnya tentang efisiensi 

pemeliharaan BMN, efisiensi air, telepon 

dan listrik, efisiensi pelatihan, dll 

 

 Menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome), artinya 

dapat diketahui berapa anggaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 Informasi kinerja dapat digunakan untuk 

penilaian kinerja, artinya informasi 

capaian kinerja yang disajikan dijadikan 

dasar untuk menilai dan menyimpulkan 

kinerja serta dijadikan dasar reward dan 

Punishment. 

 Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi artinya informasi yang 

disajikan akan mengakibatkan perbaikan 

dalam pengelolaan program dan 

kegiatan dan dapat menyimpulkan 

keberhasilan atau kegagalan program 

secara terukur; 

 Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan dalam perbaikan 

perencanaan dan pengelolaan 

program/kegiatan secara terukur, serta 

perbaikan capaian kinerja organisasi 

yang lebih baik pada periode berikutnya 

 

2. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

belum dapat diandalkan, karena: 

 Terdapat ketidakkonsistenan dalam 

Menyajikan Informasi kinerja yang merupakan 

hasil pengumpulan data kinerja triwulanan 

yang dimonitoring dan dievaluasi 
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pengakuan target dalam Pengukuran Capaian 

Kinerja LKIP dengan monitoring rencana aksi, 

antara lain: 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Pengukuran 

Kinerja 

Sasaran 

Rencana 

Aksi 

1 Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

35 38 

2 Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survey dengan 

pendekatan 

rumah tangga 

91 96,84 

3 Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survey dengan 

pendekatan usaha 

96 99,17 

4 Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survey dengan 

pendekatan non 

rumah tangga non 

usaha 

93 99,61 

 

Hal ini akan mengakibatkan Capaian kinerja 

yang disajikan dalam LKIP lebih tinggi dari 

yang seharusnya. 

 

 Terdapat ketidakkonsistenan dalam 

pengakuan realisasi dalam Pengukuran 

Capaian Kinerja LKIP dengan monitoring 

rencana aksi, antara lain: 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Pengukuran 

Kinerja 

Sasaran 

Rencana 

Aksi 

1 Persentase 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelayanan data 

BPS 

97,57 97 

pencapaiannya (terjadwal) serta dokumen 

sumbernya dapat ditelusuri dengan mudah 

serta dapat dikaitkan hingga sasaran dan 

indikator sasarannya; 

 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  55 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

 

 Lampiran 2 LKIP tentang Rencana Strategis 

belum menyajikan Renstra Reviu karena 

terdapat ketidakkonsistenan dalam penyajian 

target lampiran 2 Renstra dengan dokumen 

Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2015-2019 (Reviu), yaitu : 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Dokumen 

Renstra 

Lampiran 

2 Renstra 

1 Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistic BPS 

sebagai rujukan 

utama 

90% 83% 

2 Jumlah 

Publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

39 26 

3 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

2 1 

4 Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survey dengan 

pendekatan 

rumah tangga 

91% 95% 

5 Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survey dengan 

pendekatan usaha 

96% 93% 

6 Persentase 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelayanan data 

BPS 

91% 90% 

 

3. Terdapat ketidakkonsistenan dalam pengakuan 

anggaran DMPTL, dalam PK 2016 sebesar 

Rp9.376.927.000,- sedangkan dalam LKIP sebesar  

Rp9.177.637.300,-. 

 

Anggaran yang disajikan dalam dokumen 

konsisten dengan DIPAnya. 

D. EVALUASI KINERJA 
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1. Pengumpulan data kinerja, Monitoring Kinerja, 

dan Evaluasi Kinerja telah dilakukan triwulanan, 

namun notulen belum menyajikan antara lain: 

 Hasil analisis dan evaluasi atas kinerja yang 

tercapai maupun yang tidak tercapai pada 

triwulan tersebut; 

 Rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan; 

 Alternatif perbaikan yang dapat 

dilaksanakan. 

Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulan, 

yaitu: 

 Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatannya; 

 Evaluasi kinerja memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat 

dilaksanakan; 

 Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. 

 

 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan 

telah mencapai target yang memadai hal yang 

perlu ditingkatkan adalah capaian target kinerja 

organisasi dapat dijadikan dasar dalam pemberian 

reward kepada pegawai. 

 

 

Target kinerja yang diperjanjikan  dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan, 

misalnya: capaian kinerja dijadikan dasar 

untuk memilih dan memilah yang berkinerja 

dengan yang kurang berkinerja sehingga bisa  

dijadikan dasar dalam pemberian reward 

maupun punishment. 

 

2. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 

memperoleh Penghargaan sebagai Satuan Kerja 

yang memiliki kontrak berkinerja pelaksanaan 

Anggaran terbaik II semester I tahun 2017 tanggal 

30 Agustus 2017 tingkat Wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dari Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, namun belum ada pencapaian 

atas kineja lainya berupa :  

 Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal BPS); 

 Penghargaan inovasi tingkat internal BPS. 

Agar ditingkatkan lagi prestasinya dalam 

penilaian WBK/WBBM atau Inovasi. 

 

3. Terdapat penurunan capaian kinerja triwulan II 

tahun 2017 dibandingkan dengan Triwulan II 

tahun 2016 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Triwulan 

II tahun 

2017 

Triwulan 

II Tahun 

2016 

1 Persentase 

pemasukan 

dokumen (response 

85,98 102,15 

Terdapat peningkatan capaian kinerja setiap 

tahunnya dibandingkan tahun sebelumnya. 
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rate) survei dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

2 Persentase 

pemasukan 

dokumen (response 

rate) survei dengan 

pendekatan usaha 

98,27 116,15 

3 Persentase 

pemasukan 

dokumen (response 

rate) survei dengan 

pendekatan non 

usaha dan non 

rumah tangga 

100,14 126,23 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

13.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

13.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

13.3 Hasil Penilaian : 70,10 

13.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target pada dokumen PK 2017 belum selaras 

dengan dokumen Reviu Renstra 2015-2019 

antara lain: 

Indikator Renstra PK 

(1) (2) (3) 

Persentase konsumen 

yang merasa puas dengan 

kualitas data statistic 

80% 95% 

Persentase konsumen yg 

selalu menjadikan data 

dan informasi statistik 

BPS sbg rujukan utama 

56% 91% 

Jumlah release data yang 

tepat waktu 

28 25 

Jumlah publikasi/laporan 

yang terbit tepat waktu 

24 95 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap  

pelayanan data BPS 

80% 97.50

% 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website  

8300 12044 

Persentase konsumen 

yang menggunakan data 

BPS dalam perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan nasional  

47% 10% 

Persentase pengguna 

layanan yg merasa puas 

terhadap pemenuhan 

82% 96% 

Dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, 

dan PK harus selaras mencakup tujuan dan 

indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, 

serta target. Jika terdapat perbedaan target 

maka harus dilengkapi dengan penjelasan atau 

alasan perbedaan tersebut. Begitupun dengan 

dokumen PK 2016 revisi. 
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(1) (2) (3) 

sarana dan prasarana 

BPS  

 
 

2. Target jangka menengah dalam Renstra belum 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan. 

Target jangka menengah dalam Renstra  

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan dan dituangkan dalam notulen. 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

1. Target IKU pada PK 2016 per eselon III belum 

sama dengan PK pada eselon II, contohnya 

“Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat 

waktu”. 

PK eselon III merupakan turunan dari eselon II, 

begitupun PK eselon IV merupakan turunan dari 

PK eselon III. Sehingga jika target IKU yang ada 

pada masing-masing eselon IV adalah 

dikumulatifkan akan menjadi target pada eselon 

III-nya   

2. Target yang ditetapkan pada PK 2016 dan 2017 

belum bisa ditelusuri sumbernya. 

Pada saat penentuan PK dilengkapi dengan 

dasarnya yang dapat dituangkan pada notulen 

rapat. 

3. Target kinerja pada PK terutama tentang 

response rate masih ada 100%. 

Target kinerja pada PK terutama tentang 

persentase response rate  dapat dibahas 

kembali dikarenakan pada publikasi aktivitas 

BPS Pusat, rata-rata provinsi memiliki non 

respon. 

4. IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja. 

IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

seperti sebagai dasar pemberian reward dan 

punishment. 

5. Indikator Kinerja Individu (IKI) belum dibuat, 

namun cikal bakal pengukuran kinerja sedang 

dikembangkan menggunakan teknologi 

informasi, yaitu SAKIP online. 

 IKI dapat dibuat dengan menurunkan IKU 

dari eselon II ke eselon III ke eselon IV, 

kemudian diturunkan menjadi per jenis 

jabatan fungsional dan staf; 

 Penamaan teknologi informasi yang sedang 

dikembangkan untuk sistem SAKIP 

diharapkan memiliki ciri khas daerah, 

sehingga bisa menjadi inovasi yang bisa 

dikembangkan oleh BPS Provinsi Sulawesi 

Selatan dan bisa diikutsertakan dalam 

kompetisi inovasi. 

C.  PELAPORAN KINERJA 

1. Target kinerja pada Reviu renstra 2015-2019 

dengan perbandingan target pada Laporan 

Kinerja 2016 terdapat perbedaan: 

Indikator 

Reviu 

Renstra 

2015-2019 

Perbandingan 

capaian kinerja 

2016 dengan  

Reviu Renstra 

2015-2019 

Target kinerja pada Reviu renstra 2015-2019 

dengan perbandingan target pada Laporan 

Kinerja 2016 seharusnya sama, jika terjadi 

perbedaan dapat dijelaskan. 
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(1) (2) (3) 

(1) (2) (3) 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website 

6400 4000 

 

2. Target dan realisasi dari masing-masing tujuan, 

sasaran, dan indikator telah dianalisis, namun 

belum terlihat analisis kenaikan maupun 

penurunan suatu indikator, sasaran, maupun 

tujuan. 

Capaian indikator, sasaran, dan tujuan 

dianalisis, seperti penyebab kenaikan atau 

penurunannya. 

D.  EVALUASI KINERJA 

1. Monitoring evaluasi kinerja BPS Sulawesi 

Selatan telah dilakukan secara berkala, namun 

masih terfokus pada kegiatan masing-masing 

eselon III, belum memonitor capaian indikator 

kinerja dan belum terdokumentasi. 

Monitoring evaluasi kinerja BPS Sulawesi 

Selatan telah dilakukan secara berkala, namun 

masih terfokus pada kegiatan masing-masing 

eselon III, belum memonitor capaian indikator 

kinerja dan didokumentasikan. 

2. Hasil evaluasi kinerja masing-masing eselon III 

belum memuat kendala dan solusi. 

Hasil evaluasi kinerja masing-masing eselon III 

menuangkan permasalahan dan solusi, sehingga 

akan memudahkan pada saat pembuatan 

Laporan Kinerja.  

E.   PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Pencapaian target kinerja periode tahun 

berjalan pada TW II 2017 belum lebih baik dari 

TW II 2016.  

Dalam menyusun target dapat disesuaikan 

dengan dokumen renstra dan dengan capaian 

tahun sebelumnya untuk output baseline, 

sedangkan untuk output new inisiatif  bisa 

didekati dengan output baseline yang mirip 

komponennya baik dalam metodologi maupun 

konsep definisi yang digunakan. 
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HASIL EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

13.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

13.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

13.3 Hasil Penilaian : 70,01 

13.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

 -  

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

 

IKU individu merupakan breakdown dari IKU 

atasannya dan menjadi penyebab (memiliki 

hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja 

utama atasannya 

2. Target kinerja individu yang diperjanjikan belum 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk 

memberikan penghargaan (reward), untuk 

memilih dan memilah yang berkinerja dengan 

yang kurang (tidak) berkinerja dan untuk 

menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, 

berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan 

Satker tidak punya IKI 

3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

Dalam bab III laporan kinerja menjelaskan 

Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome); 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi yang 

dilaksanakan setiap triwulan masih diperlukan 

perbaikan 

 

Dalam evaluasi triwulanan belum tersusun 

dengan sempurna kendala, solusi dan 

monitoring atas solusi 

2. Evaluasi kinerja belum digunakan sebagai dasar Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja 
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(1) (2) (3) 

penilaian kinerja seperti reward atau punishment dan promosi 

atau kenaikan/penurunan peringkat 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Terdapat target yang tidak tercapai yaitu 

terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu 

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik melalui website BPS 

Pemantauan rencana aksi lebih ditingkatkan 

sehingga target bisa tercapai. 

 

2. Kinerja Lainnya 

Manajemen tidak mendapatkan penghargaan 

inovasi manajemen serta penghargaan-

penghargaan lainnya 

Manajemen lebih aktif dalam melakukan inovasi 

dan mewujudkan WBK WBBM sehingga 

mendapatkan predikat dari Menpan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

14.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Jambi 

14.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

14.3 Hasil Penilaian : 69,98 

14.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.  PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Jambi telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan kinerja, antara lain yaitu 

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, Perjanjian 

Kinerja (PK) 2017, serta Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Namun targetIndikator IKU belum sesuai 

dengan dokumen perencaan di BPS Provinsi 

Jambi. 

  

Seluruh dokumen perencaan agar segar di 

Upload dalam website. 

Target IKU ager diselarskan dengan dokumen 

perencaan di BPS Provinsi Jambi. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Jambi telah  melakukan pengukuran 

kinerja, hal tersebut terlihat dari adanya 

Pengukuran Kinerja Sasaran, Pengukuran Kinerja 

Kegiatan, dan progress report, namun masih 

terdapat kelemahan-kelemahan yaitu :  

 Pengisian form rencana aksi untuk 

perkiraaan realisasi dan realisasi pada dasar 

hitung, pada Penetapan Kineja dan capaian 

kenerja yang diperhitungkan terhadap 

target  setahun  belum sesuai ketentuan 

seharus dicatat secara akumulasi pada 

masing triwulan, sehingga menjadi relevan 

dan valid dalam pengukuran capaian kinerja. 

 Penetapan target kinerja belum dilakukan 

dengan baik dan berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja kegiatan serta belum didukung 

dengan perhitungan yang valid dan 

memadai. 

 Proses pengukuran kinerja belum  dilakukan 

pada setiap jenjang atau tingkatan pegawai 

dan  memilik target yang terukur  namun 

masih terbatas pada jenjang Eselon II s.d IV. 

 Pengisiian form rencana aksi seharusnya 

mengikuti ketentuan dari Binagram BPS 

Pusat 

 Seharusnya penetapan target kinerja dapat 

dilakukan dengan baik dan berdasarkan 

hasil evaluasi kinerja kegiatan serta belum 

didukung dengan perhitungan yang valid 

dan memadai. 

 Penetapan target kinerja harus  didukung 

dengan perhitungan yang valid dan 

memadai. 

 Proses pengukuran kinerja   harus 

dilakukan pada setiap jenjang atau 

tingkatan pegawai dan  memilik target yang 

terukur  namun masih terbatas pada 

jenjang Eselon II s.d IVl. 

 Harus  terdapat bukti tindak lanjut atas 

hasil monitoring kinerja eselon III dan IV. 
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 Belum terdapat bukti tindak lanjut atas hasil 

monitoring kinerja eselon III dan IV. 

 

 

2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi; 

 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Jambi telah menyusun LKIP 2016,  

namun masih terdapat kelemahan-kelemahan  

yaitu sebagai berikut : 

 LKIP belum menyajikan pembandingan data 

kinerja yang memadai antara realisasi tahun 

2016 dengan realisasi tahun 2015 

 LKIP hanya menyajikan informasi keuangan 

terkait dengan program kegiatan atau 

informasi penggunaan anggaran hanya 

berorientasi pada realisasi anggaran belum 

mengaitkan  dengan pencapaian sasaran 

kinerja BPS Provins Jambi. 

 

 Belum menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan.  

 Pada bab III LKIP tentang “Capaian Kinerja 

BPS Provinsi Jambi tahun 2016” terdapat 

beberapa realisasi capaian kinerja tahun 

2016 tidak sesuai dengan realisasi pada 

rencana aksi yaitu : 

 Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit 

tepat waktu (pada LKIP=50 publikasi, 

RA=51 Publikasi) 

 Persentase penggunan layanan yang 

merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS (pada LKIP = 

98.15, RA= 95.7) 

 Persentase pegawai yang menduduki 

jabatan fungsional tertentu  (pada LKIP= 

38.70, RA 31) 

 Persentase pegawai yang berpendidikan 

minimal diploma IV atau Strata I (pada 

LKIP=35.38, RA=56) 

 LKIP seharusnya menyajikan data realisasi 

tahun sebelumnya dengan tahun ini, untuk 

melihat keterbandingan capaian kinerja 

dari tahun ke tahun dan dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang. 

 LKIP seharusnya menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan 

sasaran atau terdapat informasi keuangan 

yang dapat mengidentifikasikan jumlah 

biaya yang dibutuhkan/direlasasikan untuk 

pencapaian  sasaran kinerja di BPS Provinsi 

Jambi. 

 Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dapat dikuantifikasikan dan analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya yang 

telah dilaksanakan. informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam mencapai tujuan BPS misalnya 

tentang efisiensi pemeliharaan BMN, 

efisiensi air, telepon dan listrik, efisiensi 

pelatihan, dll 

 Target dan realiasi pada LKIP terkait 

dengan capaian kinerja seharusnya selaras 

dan sesuasi dengan target dan realiasi pada 

rencana aksi, karena RA seharusnya 

dijadikan dokumen sumber pengukuran 

kinerja. 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi 

capaian kinerja  namun masih terdapat 

kelemahan yaitu :  
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 Sudah ada pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik dan 

juga telah dilengkapi dengan bukti rapat-

rapat terkait dengan pembahasan evaluasi 

kinerja yang dilakukan secara periodik 

(triwulanan) namun belum dilengkapi 

dengan bukti formal hasil monitoring 

Rencana Aksi yang dilaporkan kepada kepala 

BPS Provinsi Jambi. 

 Pemantauan Rencana Aksi sudah dilakukan 

secara triwulanan dan melaporkan hasilnya 

kepada Binagram BPS Provinsi Jambi, namun 

masih ditemui realisasi capaian kinerja 

triwulanan tidak sesuai target dan tidak 

sesuai sumber data kinerja yang 

dikumpuklan   

 Belum sepenuhnya memanfaatkan 

Informasi Kinerja dalam LKIP 2016 (efisiensi, 

realisasi kinerja, kendala dan solusi, dan 

lain-lain) secara ekstensif dan menyeluruh, 

agar capaian kinerja lebih baik dari periode 

sebelumnya 

 Hasil evaluasi kinerja tersebut belum 

sepenuhnnya dimanfaatkan untuk 

perbaikan perencanaan kinerja dan 

penerapan manajemen kinerja. 

 

 Laporan hasil rapat-rapat monitoring atau 

evaluasi capaian kinerja yang dilakukan 

secara perodik secara seharusnya 

dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk 

laporan formal dari penanggungjawab. 

 

 

 

 

 

 Capaian kinerja pada rencana aksi yang 

dilakukan secara periodik harus dilakukan 

pemantauan untuk memastikan bahwa  

data kinerja tersebut  sudah divalidasi dan 

diverifikasi. 

 

 

 Informasi pada LKIP seharusnya menjadi 

acuan dan dapat dimanfaatkan untuk 

mengukur agar capaian kinerja tahun 

berjalan akan lebih baik. 

 

 

 Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan 

untuk perbaikan perencanaan, bahan 

pengukuran keberhasilan unit kerja dan 

perbaikan penerapan manajemen kinerja. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Target kinerja yang telah diperjanjikan oleh BPS 

Provinsi Jambi sebagian besar dapat tercapai 

namun terdapat beberapa kelemahan yaitu :  

 Beberapa realisasi Capaian Kinerja sampai 

dengan Triwulan II pada rencana aksi masih 

belum sesuai dengan realisasi sebenarnya 

antara lain :  

 Jumlah release data yang tepat waktu 

sampai dengan triwulan II berdasarkan 

rencana aksi sebanyak 26 aktivitas, 

namun berdasarkan penelusuran 

kesumber data (di website) sebesar 39 

aktivitas. 

 Jumlah publikasi/laporan yang terbit 

tepat waku sampai dengan triwulan II 

berdasarkan rencana aksi sebanyak 26 

 Realisasi Capain Kinerja agar dilakukan 

monitoring agar reasliasi kinerja sesuai 

dengan kondisi yang sebesarnya sehingga 

informasi mengenai kinerja dapat 

dihandalkan. 
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aktiviats, berdasarkan penelusuran 

kesumber data (di website) sebesar 0  

publikasi namun berdasarkan 

penelusuran kesumber data (di website) 

sebesar 20 publikasi  

 Beberapa target kinerja yang ditetapkan 

dalam dokumen Rencana Aksi tidak sesuai 

atau selaras dengan target kinerja yang ada 

di dokumen Penetapan Kinerja (PK) antara 

lain :  

 Persentase kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan data BPS (pada RA = 

98, PK = 98.8) 

 Jumlah Metadata kegiatan statistic 

sektoral dan khusus yang dihimpun ( 

pada RA = 100, PK = 20 ) 

 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

(pada RA = 0, PK = 69,20) 

 Pesentase pengguna layanan yang 

merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS (pada RA=0, 

PK=98,2) 

 Beberapa target pada RA yang terjadi 

perubahan tidak dilakukan revisi, seperti 

perubahan target pada “ Jumlah release 

data yang tepat waktu“ dan “Jumlah 

publiasi/laporan yang terbit tepat waktu” 

 

 

 

 

 

 Target kinerja pada Rencana Aksi harus 

selaras dan sesuai dengan target pada 

dokumen Penetapan Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Target kinerja pada dokumen rencana aksi 

maupun dokumen Penetapan Kinerja dapat 

dilakukan revisi/reviu jika terjadi 

perubahan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

16.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Barat 

16.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

16.3 Hasil Penilaian : 69,94 

16.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja belum menggunkan teknologi 

informasi, untuk saat ini sistem sedang dalam 

proses pembuatan 

Pengukuran kinerja menggunakan teknologi 

informasi sehingga lebih efisen dan efektif, 

apabila sistem tersebut sudah jadi agar 

digunakan untuk pengukuran kinerja 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain: 

 Belum menyajikan perbandingan dengan 

target jangka menengah 

 Belum menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan.  

 Hanya menyajikan informasi keuangan atas 

program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; 

 Informasi yang disajikan belum digunakan 

untuk penilaian kinerja. 

 Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan; 

 Target tahun berikutnya berdasarkan 

informasi dalam LKIP, bila realisasi dalam 

LKIP lebih rendah dari target, maka target 

tahun berikutnya akan diturunkan sehingga 

Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam  peningkatan kinerja. 

Seharusnya capaian yang rendah dapat 

memicu untuk peningkatan kinerja tahun 

berikutnya;  

 Informasi yang disajikan belum digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan  

LKIP yang disusun seharusnya : 

 Terdapat Analisa dan evaluasi harus bisa 

menjawab kenapa (why), capaian IKS 

meningkat atau menurun. 

 Menyajikan dan menjelaskan secara rinci 

tentang sasaran outcome, realisasi vs 

target, realisasi tahun berjalan vs realisasi 

tahun sebelumnya, dan realisasi sampai 

dengan tahun berjalan vs target jangka 

menengah; 

 Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dapat dikuantifikasikan dan analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya yang 

telah dilaksanakan. informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam mencapai tujuan BPS 

misalnya tentang efisiensi pemeliharaan 

BMN, efisiensi air, telepon dan listrik, 

efisiensi pelatihan, dll 

 Menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome), artinya 

dapat diketahui berapa anggaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 Informasi kinerja dapat digunakan untuk 
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kegiatan organisasi. 

 

penilaian kinerja, artinya informasi 

capaian kinerja yang disajikan dijadikan 

dasar untuk menilai dan menyimpulkan 

kinerja serta dijadikan dasar reward dan 

Punishment. 

 Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi artinya informasi yang disajikan 

akan mengakibatkan perbaikan dalam 

pengelolaan program dan kegiatan dan 

dapat menyimpulkan keberhasilan atau 

kegagalan program secara terukur; 

 Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan dalam perbaikan perencanaan 

dan pengelolaan program/kegiatan 

secara terukur, serta perbaikan capaian 

kinerja organisasi yang lebih baik pada 

periode berikutnya. 

 Informasi yang disajikan telah digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan  kegiatan organisasi. 

D. EVALUASI KINERJA 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun 

sebelumnya, terutama untuk Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS  

Capaian kinerja seharusnya lebih baik dari 

tahun sebelumnya 

2. Kinerja Lainnya 

BPS Provinsi Kalimantan Barat belum 

mendapatkan predikat WBK dari BPS, baru dalam 

tahap melakukan self assesment yang dikirimkan 

ke BPS dan mendapatkan satu penghargaan 

lainnya 

 

BPS Provinsi Kalimantan Barat diharapkan 

dapat membangun WBK dan memperoleh 

penghargaan lainnya seperti dari KPPN dan 

KPKNL 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

16.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Jawa Barat 

16.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

16.3 Hasil Penilaian : 69,73 

16.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

BPS Provinsi Jawa Barat telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra 2015-

2019, Renstra 2015-2019 Review, Perjanjian Kinerja (PK) 

2015 dan 2016, serta  Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Review-nya, namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan sebagai berikut: 

 

 a

. 

Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

kinerja tahun berjalan. Hal ini dapat dilihat dari 

tidak selarasnya target dalam Renstra dengan 

dokumen PK. Perbedaan target ini dapat 

disebabkan karena penentuan target yang 

kurang memadai atau berdasar argumen yang 

logis. 

Renstra merupakan dokumen sumber dalam 

penyusunan dokumen perencanaan tahunan 

dan target kinerjanya ditetapkan dengan baik 

seperti berdasarkan basis data yang memadai 

atau terdapat kesepakatan dengan dasar 

argumen yang logis. 

 b

. 

Perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai 

sasaran telah didukung oleh anggaran yang 

memadai, namun belum dapat diidentifikasi 

secara jelas kaitan antara anggaran tersebut 

dengan sasaran hingga indikator kinerja 

sasarannya. 

Anggaran seharusnya dapat diuraikan bukan 

hanya per kegiatan saja, tetapi juga sampai 

pada sasaran dan indikator kinerja sasarannya 

agar pertanggungjawaban kinerja sejalan 

dengan anggarannya. 

 c

. 

Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan 

target secara periodik, namun dalam penetapan 

target periodik tersebut masih belum 

sepenuhnya memadai. Selain itu, monitoring 

rencana aksi (triwulanan) yang dilakukan belum 

melalui evaluasi yang menyeluruh dalam forum 

rapat evaluasi. 

Penetapan target dalam rencana aksi 

seharusnya berdasarkan data yang akurat, 

argumen dan perhitungan yang logis. Rencana 

aksi dimonitor dan dievaluasi pencapaiannya 

secara berkala (sampai level PK, Renstra) 

sehingga dapat menjadi acuan dalam 

peningkatan kinerja berikutnya. 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja telah dilakukan pada BPS Provinsi 

Jawa Barat,  namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan sebagai berikut: 

 

 a

. 

Mekanisme pengumpulan data kinerja belum 

sepenuhnya dapat diandalkan, dengan analisa 

Mekanisme pengumpulan data kinerja 

seharusnya disusun/dibuat dengan 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

70                INSPEKTORAT UTAMA BPS 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

sebagai berikut: 

 Pengumpulan data kinerja sebagai bahan 

penyusunan LKIP telah dilakukan secara 

berkala (triwulanan), namun evaluasi secara 

menyeluruh hanya dilakukan sekali 

menjelang yaitu penyusunan LKIP. 

 SOP pengumpulan data kinerja telah 

disusun, namun belum sepenuhnya 

diterapkan 

 Belum terdapat pihak yang jelas sebagai 

penanggung jawab dalam kegiatan 

pengumpulan data kinerja. 

menggambarkan bahwa pengumpulan data 

kinerja dilakukan secara periodik, jelas waktu 

delivery-nya, ada pihak yang bertanggung 

jawab, dan ada kemudahan dalam 

penelusuran data kinerja ke sumber datanya 

sehingga data kinerja yang dihasilkan lebih 

dapat diandalkan. 

 b

. 

Indikator kinerja individu (IKI) belum disusun. 

Kinerja individu masih diukur dalam bentuk SKP 

dan dibreakdown tiap bulan dalam CKP sehingga 

belum dapat ditelusuri secara jelas 

keselarasannya ke dokumen IKU organisasi. 

Indikator kinerja individu (IKI) harus disusun 

dan mengacu pada IKU organisasi (dapat 

dikaitkan dengan sasaran dan indikator kinerja 

sasarannya). 

 c

. 

Pengukuran kinerja secara berjenjang sudah 

dilakukan, namun masih secara manual, belum 

ada sistem yang menghubungkan masing-masing 

penanggungjawab dalam kegiatan pengukuran 

dan pengumpulan data kinerja sehingga 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

pengukuran. 

Pengukuran kinerja sebaiknya dikembangkan 

dengan menggunakan teknologi informasi. 

C. PELAPORAN KINERJA 

BPS Provinsi Jawa Barat telah menyusun LKIP (Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2016, namun masih 

terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 

 

 a

. 

LKIP telah menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja tujuan, sasaran dan 

indikatornya, namun masih belum menyeluruh 

dan terdapat inkonsistensi jumlah target dengan 

dokumen sumbernya (Renstra, PK). 

LKIP menyajikan evaluasi dan analisa 

mengenai capaian kinerja tujuan, sasaran dan 

indikatornya dengan tetap memperhatikan 

konsistensinya dengan dokumen sumber. 

 b

. 

LKIP telah menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi, namun belum terdapat pedoman yang 

mendasari keterkaitan antara anggaran dengan 

sasaran kinerjanya. 

Diperlukan pedoman yang dapat digunakan 

untuk mengkaitkan anggaran dengan sasaran 

kinerja yang akan dicapai. 

D. EVALUASI KINERJA 

BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan evaluasi 

kinerja, namun masih terdapat kelemahan sebagai 

berikut: 

 

 a

. 

Evaluasi atas kinerja telah dilakukan rutin, 

namun masih terbatas pada kegiatan-kegiatan, 

belum mengarah pada evaluasi tujuan, sasaran 

Evaluasi kinerja atas tujuan, sasaran, dan 

indikatornya hingga sampai kegiatan rinci 

harus dilakukan untuk memantau pencapaian 
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dan indikatornya. Evaluasi secara menyeluruh 

hanya dilakukan pada saat akan menyusun LKIP. 

kinerja yang hasilnya dapat digunakan untuk 

penilaian dan peningkatan kinerja. 

 b

. 

BPS Provinsi telah melakukan evaluasi atas 

kinerja BPS Kabupaten/Kota, namun masih 

dalam level kegiatan, belum mengarah pada 

evaluasi tujuan, sasaran dan indikatornya. 

BPS Provinsi mengevaluasi satuan kerja di 

bawahnya meliputi tujuan, sasaran dan 

indikatornya hingga kegiatan rinci. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Provinsi Jawa Barat telah memperoleh penghargaan 

BMN dari KPKNL dan dapat mencapai target kinerja yang 

diperjanjikan. Namun belum ada inovasi dalam 

manajemen kinerja yang dapat meningkatkan 

pencapaian kinerja baik dalam  hal kuantitas maupun 

kualitasnya. 

Pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh 

perencanaan yang baik sehingga setiap target 

akan terealisasi. Selain itu perlu adanya 

inovasi manajemen kinerja untuk mendukung 

pencapaian kinerja, misalnya dalam hal 

mekanisme pengumpulan data kinerja 

(menggunakan sistem yang terintegrasi). 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

17.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi DKI Jakarta 

17.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

17.3 Hasil Penilaian : 69,60 

17.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Terdapat inkonsistensi antara LAKIN dengan 

dokumen perencanaan yaitu: 

a) nilai target kinerja 2016 dan 2019 dalam 

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja BPS 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dengan 

Target Renstra Tahun 2016 (LAKIN halaman 

31) berbeda dengan buku Renstra 2015-

2019(reviu tahun 2016). Ketidakkonsistenan 

tersebut berpengaruh pada presentase 

capaian terhadap target tahun 2016 dan 

2019. 

 Uraian LAKIN (2016) Renstra Reviu 

(2016) 

SS1.2  2016 2019 2016 2019 

1 Presentase pe-

masukan doku-

men (respon rate) 

survei pendekatan 

rumah tangga 

99,51 96 99 98 

2 Presentase pe-

masukan doku-

men (respon rate) 

survei pendekatan 

usaha 

93,47 97 97 98 

3 Presentase pe-

masukan doku-

men (respon rate) 

survei pendekatan 

non rumah tangga 

non usaha 

99,68 99 100 100 

SS 2.1 

1 Jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

dan informasi 

statistik melalui 

website 

73.000 73.000 73.000 76.000 

2 Presentase 

pengguna layanan 

yang merasa puas 

98 98,5 98 98 

e) Target kinerja tahun 2016 dan 2019 

dalam LAKIN 2016 harus konsisten 

dengan target kinerja dalam Renstra 

(reviu terakhir) dan Perjanjian Kinerja (PK) 

Tahun 2016 (reviu terakhir) 

f) Renstra Reviu terbaru harus disusun 

sebagai dasar penyusunan PK per 1 

Desember 2016.  

g) Renstra Reviu dan PK Reviu terbaru agar 

diupload dalam website BPS Provinsi DKI 

Jakarta 
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terhadap 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana BPS  

SS3.1 

1 Presentase 

pegawai yang 

menduduki 

jabatan fungsional 

tertentu 

37 37 37 45 

SS3.2 

1 Hasil  penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

65 70 70 80 

 

b) Nilai target kinerja pada Perjanjian Kinerja 

2016 (reviu per 1 Desember 2017 berbeda 

dengan nilai target kinerja 2016 pada Renstra 

Reviu (2016) dan target kinerja tahun 2016 

dalam LAKIN 2016. 

 

Uraian Renstra PK LAKIN 

Presentase pemasukan 

dokumen(respon rate) 

survei pendekatan 

rumah tangga 

99 99 99,51 

Presentase pemasukan 

dokumen(respon rate) 

survei pendekatan usaha 

97 93 93,47 

Presentase pemasukan 

dokumen(respon rate) 

survei pendekatan non 

rumah tangga non usaha 

100 99 99,68 

Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

70 70 65 

 

c) PK Reviu per 1 Desember 2016 tidak 

diupload di website BPS Provinsi DKI Jakarta. 

d) Renstra Reviu per Desember 2016 tidak 

disusun sehingga PK Reviu per 1 Desember 

2016 disusun tidak berdasarkan Renstra 

Reviu per Desember 2016. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor 

pencapaiannya, rapat evaluasi kinerja 

dilaksanakan triwulanan dan terdapat notulen 

hasil evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya namun 

Target kinerja telah dimonitor dan memenuhi 

seluruh kriteria yang disebutkan dibawah ini;  

 Terdapat breakdown target kinerja 

tahunan kedalam target2 
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notulen rapat pengumpulan data kinerja/evaluasi 

kinerja tidak didukung dengan notulen rapat  

seperti evaluasi pencapaian target rencana aksi 

(terdapat kendala dan solusi) Tahun 2016. 

bulanan/periodik yang selaras dan 

terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme monitoring 

kinerja secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil monitoring 

 Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi 

penggunaan anggaran pada setiap sasaran secara 

rinci. Informasi keuangan pada Bab III hanya 

terdapat pada sub bagian pembahasan efisiensi. 

 

Laporan Kinerja harus mampu menyajikan 

informasi keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran 

(outcome). 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Rapat evaluasi kinerja membahas tentang capaian 

kinerja rencana aksi atau agenda secara 

triwulanan, namun hasil rapat masih bersifat 

umum dan yang tertuang dalam notulen tidak 

rinci membahas permasalahan dan rekomendasi 

solusi yang diberikan. 

Pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 

minimal triwulan. Hasil evaluasi Rencana Aksi 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil2 

rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

2. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas 

dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan) dalam rapat triwulanan. Namun 

dalam notulen hasil evaluasi pembahasan masih 

umum. Notulen rapat tidak menyebutkan adanya 

kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, serta 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

 

 

 Hasil evaluasi harus disampaikan atau 

dibahas dengan  pihak yang dievaluasi 

(yang berkepentingan)  

 terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi.  

 Kesepakatan tsb secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti; 

 

3. Evaluasi kinerja terhadap BPS Kab/Kota di Provinsi 

DKI Jakarta belum optimal karena  

BPS Provinsi DKI Jakarta harus melakukan 

evaluasi kinerja terhadap seluruh BPS 
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pelaksanaannya masih sebatas pengumpulan 

data kinerja untuk dikompilasi untuk disampaikan 

kepada Binagram BPS RI.  

 

Kab/Kota di wilayahnya. 

4. Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi 

dengan baik melalui pembahasan-pembahasan 

yang reguler namun tidak terdokumentasi (tidak 

formal). 

 

Kegiatan supervisi harus dilakukan dan 

terdapat dokumentasi komunikasi yang 

reguler (teratur) 

5. Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan namun hanya melalui 

komunikasi yang tidak terdokumentasi (tidak 

tertuang dalam notulen evaluasi kinerja). 

Evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan 

memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan 

rekomendasi tersebut disetujui untuk 

dilaksanakan. Hasil evaluasi, rekomendasi dan 

kesepakatan penanggungjawab dan waktu 

pelaksanaan rekomendasi dituangkan dalam 

notulen hasil evaluasi kinerja. 

 

6. Penilaian Rencana Aksi telah dilakukan namun 

belum optimal dalam memberikan alternatif 

perbaikan dan hanya melalui komunikasi yang 

tidak terdokumentasi (tidak tertuang dalam 

notulen evaluasi kinerja). 

 

Penilaian atas seluruh aksi  harus dilaksanakan 

dan dapat memberikan alternatif perbaikan 

serta didokumentasikan dengan baik. 

7. Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

mengukur keberhasilan unit kerja namun tidak 

terdokumentasi. 

Seluruh hasil evaluasi kinerja harus 

ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen 

kinerja dan untuk mengukur keberhasilan unit 

kerja serta didokumentasikan. 

 

8. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata namun tidak 

terdokumentasi. 

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi harus  

ditindaklanjuti dan pelakasanaan tindak lanjut 

didokumentasikan. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Pada tahun 2016 BPS Provinsi DKI Jakarta telah 

memperoleh  penghargaan yaitu: sebagai Provinsi 

terbaik pertama dalam mengatasi penyelesaian 

undercoverage SE 2016.  

Sebagai perbandingan pada tahun 2015 BPS Prov 

DKI memperoleh Penghargaan dari Kantor 

Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta Peringkat I 

Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tingkat 

Wilayah Semester I Tahun 2015 dan penghargaan 

dari Inspektorat Utama BPS Juara I satuan kerja 

berpredikat WBK/WBBM. 

 

Meningkatkan kinerjanya sehingga dapat 

meraih kembali beberapa penghargaan yang 

telah didapat pada tahun 2015 atau 

penghargaan-penghargaan lainnya baik dari 

internal BPS maupun dari pihak eksternal. 
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2. BPS Provinsi DKI Jakarta belum pernah 

memperoleh penghargaan Inovasi dalam 

Manajemen Kinerja. 

Lebih meningkatkan kinerja dan melakukan  

Inovasi Manajemen Kinerja  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

18.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Papua Barat 

18.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

18.3 Hasil Penilaian : 69,48 

18.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1  Hasil penelaahan Rencana Strategis (Renstra) 

BPS Provinsi Papua Barat 2015-2019 sebagai 

berikut: 

 Renstra masih dalam bentuk Print Out. 

 Belum ditandatangani oleh KBPS Provinsi 

Papua Barat namun sudah diupload dalam 

website BPS. 

 Hasil penelaahan Renstra Reviu I BPS Provinsi 

Papua Barat Tahun 2016 sebagai berikut: 

 Renstra masih dalam bentuk                  

 Belum ditandatangani oleh KBPS Provinsi 

Papua Barat. 

 Belum diupload dalam website BPS. 

 Tahun 2015 adalah renstra BPS Provinsi 

Papua Barat 2015-2019 seharusnya sudah 

ditandatangani, dicetak dan diupload. 

 Tahun 2016 adalah Renstra BPS Provinsi 

Papua Barat 2015-2019 reviu I 

seharusnya sudah ditandatangani, 

dicetak dan diupload. 

 

2 Renstra BPS Provinsi Papua Barat 2015-2019 reviu 

I tahun 2016 masih ditemukan kelemahan yaitu: 

 Sesuai Perka BPS No. 2 Tahun 2016 terdapat 

Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yaitu 

persentase konsumen yang menggunakan 

data BPS dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan nasional yang belum masuk 

dalam  renstra reviu I. 

 Terdapat nilai target atas masing-masing 

indikator kinerja sasaran yang berbeda antara 

renstra dengan PK namun tidak dilengkapi 

dokumen pendukung. 

 Terdapat nilai  target dalam  renstra yang tidak 

relevan dengan kondisi saat ini. 

 Renstra reviu seharusnya Menyesuaikan 

dengan adanya  tambahan IKU baru pada 

Perka BPS 2 Tahun 2016. 

 Jika terdapat perbedaan nilai target 

antara renstra dengan PK agar dilengkapi 

dengan dokumen pendukung.  

 Seharusnya dilakukan revisi nilai target 

dalam renstra agar relevan dengan 

kondisi saat ini. 

3 Anggaran belum dapat dibreak down per sasaran 

sehingga tidak dapat menunjukan bahwa setiap  

kegiatan untuk mencapai sasaran telah didukung 

anggaran yang memadai 

Anggaran dapat dibreakdown per sasaran 

sehingga dapat menunjukan bahwa setiap  

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran 

telah didukung anggaran yang memadai 

4 Monitoring rencana  aksi BPS Provinsi Papua 

Barat sampai dengan TW II TA 2017 telah 

dilakukan hanya saja belum dilaporkan ke 

Binagram BPS Pusat. 

Rencana aksi seharusnya disampaikan secara 

periodik ke  Biro  Bina Program agar dapat 

diketahui apakah target dalam PK dapat 

digunakan untuk: 
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 Mengukur keberhasilan.  

 Mengetahui mana yang berkinerja 

dengan yang tidak  berkinerja. 

 Memberikan predikat (baik, cukup, 

tercapai/tidak tercapai,berhasil, gagal 

dll) 

5 BPS Provinsi Papua Barat telah menyusun 

Indikator Kinerja  Individu (IKI) hanya  saja masih 

ditemukan kelemahan yaitu: 

 Belum dilengkapi formulasi perhitungan 

atau penjelasan terkait cara menghitung 

capaian kinerjanya. 

 Belum dilengkapi data yang diperlukan 

untuk  menghitung capaian kinerja individu 

tersebut. 

 IKI yang disusun baru untuk pejabat 

fungsional statistisi belum untuk jabatan 

setara kasie maupun pegawai dilingkungan 

ke tata usahaan. 

IKI seharusnya: 

 Ditandatangani/disahkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

 Dilengkapi formulasi perhitungan dan 

penjelasan cara menghitung capaian 

kinerjanya. 

 IKI seharusnya meliputi seluruh jabatan 

yang ada bukan hanya untuk fungsional 

statistisi. 

6 BPS Provinsi  Papua Barat telah menyusun SOP 

Mekanisme  Pengumpulan Data Kinerja sejak 

tahun 2015 namun masih  ditemukan kelemahan: 

 SOP belum  memuat jadwal pengumpulan/ 

penyampaian data kinerja dari masing-

masing bidang. 

 SOP belum ditandatangani. 

SOP Mekanisme pengumpulan data kinerja 

seharusnya memuat: 

 Jadwal penyampaian. 

 Mekanisme jika terjadi  kesalahan 

penyampaian data kinerja 

 Ditandatangani  oleh pejabat yang 

berwenang 

 Disosialisasikan (Rapat/Surat Edaran 

KBPS Provinsi dsb) 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja seperti: 

 Sebagai dasar pemberian reward dan 

punishment. 

 Sebagai dasar memberikan promosi 

(kenaikan pangkat). 

2 Pengumpulan  data kinerja belum sepenuhnya 

dapat diandalkan dikarenakan masih ditemukan 

data kinerja yang diperoleh tidak tepat waktu. 

Seperti contoh: 

 Data hasil survei konstruksi terlambat 

disampaikan. 

 Publikasi yang dicetak terlambat seperti 

Statistik Industri Besar/Sedang Provinsi 

Papua Barat 2014 baru dicetak di 2016. 

Pengumpulan data kinerja yang dapat 

diandalkan adalah jika memenuhi unsur-

unsur: 

 Informasi capaian kinerja berdasarkan 

fakta yang sebenarnya, bukti  yang 

memadai dan dapat dipertanggung-

jawabkan. 

 Publikasi seharusnya dicetak sesuai 

jadwal yang  telah ditetapkan sehingga 

datanya dapat dimanfaatkan. 
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3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP BPS Provinsi Papua Barat  Tahun 2016 telah 

disusun dan diupload dalam website BPS Provinsi 

Papua Barat namun belum ditandatangani oleh 

Kepala BPS Provinsi Papua Barat 

LKIP seharusnya ditandatangani oleh Kepala 

BPS Provinsi sebelum diupload 

2. LKIP BPS Provinsi Papua Barat TA 2016 

disampaikan tidak tepat waktu 

LKIP TA 2016  (hard copy dan ditandatangan) 

seharusnya disampaikan tepat waktu yaitu 

maksimal tanggal 21 Maret 2017 dan diupload 

diwebsite paling lambat tanggal 15 Maret 

2017. 

3. Data nilai target untuk masing-masing indikator 

kinerja yang disajikan dalam LKIP BPS Provinsi 

Papua Barat TA 2016 berbeda dengan dokumen 

sumber yaitu PK 2016 

LKIP TA 2016 yang dilaporkan seharusnya 

konsisten dengan dokumen sumber khusunya 

dokumen perencanaan yaitu renstra dan PK.  

4. LKIP telah menyajikan kendala dan analisis 

capaian kinerja, hanya  saja belum semua 

disampaikan solusi untuk mengatasi kendala-

kendala  terutama untuk capaian-capaian kinerja 

yang nilai capaiannya dibawah target 

LKIP seharusnya menyajikan: 

 Analisis capaian kinerja  tujuan, sasaran 

dan  indikator kinerja sasaran.  

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mencapai target dalam PK dan solusi 

yang dilakukan. 

5. LKIP BPS Provinsi Papua  Barat TA 2016  belum 

menyajikan perbandingan data realisasi kinerja 

dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang 

memadai antara tahun pelaporan dengan 

realisasi tahun-tahun sebelumnya 

LKIP yang memadai jika: 

 Menyajikan  sasaran outcome 

 Memperbandingkan target dan realisasi. 

 Realisasi tahun berjalan dengan realisasi 

tahun sebelumnya. 

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan 

dengan target jangka menengah. 

6. LKIP BPS Provinsi Papua Barat tidak 

mencantumkan nilai efisiensi sumber daya 

ditahun berjalan yaitu efisiensi yang diperoleh 

dari penghematan anggaran. 

LKIP seharusnya menyajikan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya untuk kegiatan 

perencanaan. 

7. LKIP telah menyajikan informasi keuangan dalam  

rangka pencapaian kinerja sasaran instansi 

namun tidak dijelaskan penyebab nilai 

penyerapan dari program PPIS lebih rendah. 

LKIP agar menyajikan informasi keuangan 

dalam  rangka pencapaian kinerja sasaran 

instansi disertai analisisnya. 

D.  EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja pada BPS Provinsi Papua Barat 

telah dilaksanakan pada masing-masing bidang 

namun belum dilakukan evaluasi kinerja yang 

melibatkan seluruh pejabat struktural (minimal 

eselon III dan Eselon II) di BPS Provinsi Papua 

Barat.  

Evaluasi kinerja seharusnya: 

 Melibatkan seluruh pejabat struktural 

 Memberikan rekomendasi-rekomendasi  

perbaikan manajemen kinerja yang 

dilaksanakan. 
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E.   PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Pencapaian target kinerja periode tahun berjalan 

pada TW II 2017 belum lebih baik dari TW II 2016.  

Dalam menyusun target seharusnya yang 

disesuaikan hanya untuk  kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus menerus (base line). 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

19.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Aceh 

19.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

19.3 Hasil Penilaian : 69,42 

19.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

 

1. BPS Provinsi Aceh telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis 

(Renstra) periode 2015-2019, RKT 2016, 

Penetapan Kinerja (PK) 2016 dan 2017 dan IKU 

Tahun 2016 dan 2017 dan telah selaras namun 

masih terdapat kelemahan-kelemahan sbb: 

 Capaian target kinerja  belum sepenuhnya 

menjadi dasar untuk penilaian kinerja. 

 Pengumpulan data kinerja dan capaian 

rencana aksi belum dapat dipantau 

kemajuaannya secara periodik. 

 Target kinerja yang diperjanjikan tidak 

digunakan untuk mengukur keberhasilan. 

 Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor 

pencapainnya secara berkala. 

 

 Capaian target kinerja  harus dapat 

dijadikan dasar penilaian kinerja,  

 Pengumpulan data kinerja dan capaian 

rencana aksi agar dilakukan pemantauan 

kemajuaannya secara periodik. 

 Perjanjian kinerja yang ditandatangani 

dijadikan dasar untuk mengukur dan 

menyimpulkan keberhasilan maupun 

kegagalan 

 Rencana Aksi atas kinerja seharusnya 

dimonitor pencapainnya secara berkala. 

B. PENGUKURAN KINERJA  

1. BPS Provinsi Aceh sudah membentuk Tim Khusus 

terkait dengan SAKIP dan telah mempunyai 

mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik 

dan telah tertuang dalam SOP. Tim Khusus 

bekerja setiap 3 bulan sekali dalam bentuk rapat 

koordinasi untuk melakukan monitoring capaian 

target, namun masih terdapat inkonsistensi 

capaian seperti : 

 Pengumpulan data kinerja dan capaian 

rencana aksi belum dapat dipantau 

kemajuaannya secara periodik. 

 BPS Provinsi Aceh belum memiliki Indikator 

Kinerja Individu (IKI) untuk semua pegawai 

tetapi yang ada IKI per Jabatan 

 

 

BPS Provinsi Aceh diharapkan bisa 

menerapan mekanisme pengumpulan data 

kinerja yang memadai dengan kriteria: 

Pengumpulan data kinerja dan capaian 

rencana aksi seharusya dipantau secara 

periodik agar menjadi evaluasi dan perbaikan 

kinerja yang akan dilaksanakan sesuai tentang 

perencanaan 

 

Seharusnya dibuat Indikator Kinerja Individu 

untuk semua pegawai di BPS Provinsi Aceh 

dengan mengacu pada kriteria: 

 IKI merupakan breakdown dari IKU 

atasannya; 

 IKI memiliki hubungan kualitas 

terwujudnya kinerja utama atasannya. 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

82                INSPEKTORAT UTAMA BPS 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

C. PELAPORAN KINERJA  

1. Laporan Kinerja belum diupload ke dalam 

website. 

 

Satker belum sepenuhnya memanfaatkan 

informasi kinerja pada  LKIP. 

 

Laporan kinerja tidak menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja, serta informasi yang disajikan 

tidak digunakan untuk penilaian kinerja 

Laporan Kinerja di upload ke dalam website 

satker 

Menggunakan informasi kinerja dalam LKIP 

sebagai bahan evaluasi kinerja. 

Laporan kinerja seharusnya menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran, serta informasi yang 

disajikan dapat digunakan untuk penilaian 

kinerja yaitu dijadikan dasar untuk menilai dan 

menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar 

reward dan punishment 

D. EVALUASI KINERJA  

1. Hasil evaluasi kinerja tersebut belum 

dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan 

organisasi dan penerapan manajemen kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja tsb digunakan untuk 

perbaikan perencanaan, bahan pengukuran 

keberhasilan unit kerja dan perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI  

1. BPS Provinsi Aceh belum ada pencapaian atas 

kineja lainya berupa :  

 Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal BPS); 

 Penghargaan inovasi tingkat internal BPS” 

 Penghargaan-penghargaan lainnya 

dibuktikan dengan sertifikat/piagam 

penghargaan. 

Agar dilakukan perencaaan atau target-target 

tekait dengan program pencapaian atas 

kinerja lainnya. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

20.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Bengkulu 

20.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

20.3 Hasil Penilaian : 69,40 

20.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Bengkulu belum menggunakan 

target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. 

Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani 

tidak dimanfaatkan untuk monitoring, sehingga 

hasil pengukuran tidak diketahui. 

Target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun 

seharusnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan, yaitu: 

 (Capaian) target kinerja dijadikan dasar 

untuk memberikan penghargaan (reward); 

 (Capaian) target kinerja dijadikan dasar 

untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang (tidak) 

berkinerja; 

 (Capaian) target kinerja digunakan sebagai 

cara untuk menyimpulkan atau 

memberikan predikat (baik, cukup, kurang, 

tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) 

suatu kondisi atau keadaan. 

2. BPS Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya 

memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan, pemanfaatan 

rencana aksi terbatas pada pelaporan atau 

dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata 

selanjutnya. 

Rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian meliputi kriteria: 

 Target-target dalam rencana aksi dijadikan 

dasar (acuan) untuk memulai pelaksanaan 

setiap kegiatan; 

 Target-target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output-output kegiatan; 

 Target-target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan; 

 Terdapat hubungan yang logis antara 

setiap output kegiatan dengan sasaran 

(outcome) yang akan dicapai. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Bengkulu belum memiliki 

mekanisme pengumpulan data kinerja yang 

dapat diyakini validitas datanya. 

Mekanisme pengumpulan data kinerja yang 

memadai adalah sebagai berikut: 

 Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to 

date; 
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 Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 

 Ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan; 

 Jelas waktu deliverynya; 

 Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data. 

2. BPS Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan 

pengukuran dan monitoring kinerja serta saat 

pengumpulan data kinerja sebagian besar telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun 

demikian belum ada bukti dukung berupa 

tindak lanjut atas hasil monitoring kinerja 

eselon III dan IV tersebut.  

 

Pengukuran, monitoring dan pengumpulan 

data kinerja sebaiknya memenuhi kriteria 

antara lain sebagai berikut: 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau 

ditelusuri sampai ke sumbernya 

 Hasil pengukuran berjenjang tersebut 

sudah divalidasi 

 Data yang dikumpulkan didasarkan suatu 

mekanisme yang memadai atau 

terstruktur (jelas mekanisme 

pengumpulan datanya, siapa yang 

mengumpulkan data, mencatat, dan siapa 

yang mensupervisi, serta sumber data 

valid); 

 Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

 Data yang dikumpulkan memiliki tingkat 

kesalahan yang minimal. 

3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

   

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS Provinsi 

Bengkulu sebagian besar telah memuat aktivitas 

yang telah mendukung Tujuan dan Sasaran 

dalam Renstra dan PK yang meliputi juga 

adanya pencapaian target yang dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun 

demikian, masih ada yang perlu dibenahi dalam 

pelaporan kinerja tahun berikutnya, yaitu 

penajaman analisis terhadap adanya efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki, 

informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya secara rinci dan detil, hanya 

sebatas pengakuan adanya efisiensi program 

tanpa dirinci jenis kegiatan dan anggaran yang 

diefisiensikan. Selain itu, efisiensi yang tidak 

terkait anggaran juga belum diungkap. 

Untuk yang akan datang, dalam melakukan 

analisis penggunaan sumber daya tidak hanya 

berasal dari efisiensi anggaran saja, namun bisa 

dikaitkan dengan sumber daya lain, misal 

manusia, peralatan dan metode kinerja. 
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2. BPS Provinsi Bengkulu belum memanfaatkan 

informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIN 

untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar pemberian  Reward and 

Punishment. 

BPS Provinsi Bengkulu agar dapat membangun 

system pengukuran kinerja dan hasilnya dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar pemberian 

Reward and Punishment. 

   

D. EVALUASI KINERJA  

1. Seluruh pelaksanaan evaluasi kinerja BPS 

Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan dengan 

baik, namun demikian perlu dilakukan evaluasi 

atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan 

(dibuat di rencana aksi) dan ketertiban dalam 

dokumentasi bukti pendukung data kinerja 

triwulanan terkait komunikasi yang intensif oleh 

Para Penanggung Jawab Pengumpul Data 

Kinerja pada setiap Subject Matter atas kegiatan 

tersebut. Selain itu, perlunya komunikasi 

kepada seluruh pegawai terhadap pencapaian 

kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi semua. 

 

BPS Provinsi Bengkulu perlu melakukan 

evaluasi atas rencana aksi yang terdiri dari: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil2 

rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat supervisi atas evaluasi kinerja 

melalui pembahasan yang regular dan 

bertahap oleh seluruh pejabat structural; 

 Terdapat rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang dapat 

dilaksanakan. 

Selain itu, BPS Provinsi Bengkulu senantiasa 

melaksanakan komunikasi yang intens kepada 

para Penanggung Jawab Pengumpul Data 

Kinerja dan ketertiban administrasi bukti 

pendukung atas kegiatan pengumpulan data 

tersebut. Selain itu, perlunya sosialisasi hasil 

evaluasi kinerja kepada seluruh pegawai secara 

berkala sebagai tindaklanjut terhadap target 

dan pencapaian kinerja kegiatannya. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Bengkulu telah memperoleh 

penghargaan dari pihak eksternal, yaitu 

peringkat I penyusunan LK K/L tingkat UAPPA-W 

terbaik dari DJPB dan satker terbaik VI dari 

KPPN. Namun BPS Provinsi Bengkulu belum 

memperoleh penghargaan dalam kegiatan 

inisiatif dalam pemberantasan korupsi atau 

inovasi dalam manajemen kinerja. 

Mengerahkan seluruh segenap Sumber Daya 

Manusia di lingkup BPS Provinsi Bengkulu agar 

dapat meningkatkan pencapaian target 

perolehan penghargaan, baik dari Instansi 

Pemerintah, Instansi Daerah maupun Swasta 

terutama dari Kementerian PAN & RB, KPK, 

Ombusdman, dan intern BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

21.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kepulauan Riau 

21.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

21.3 Hasil Penilaian : 69,35 

21.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target kinerja yang diperjanjikan belum 

digunakan untuk mengukur keberhasilan. 

Taget-target kinerja pada dokumen perencanaan 

dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan. 

2. Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala, akan tetapi  

monitoring tersebut tidak dilakukan dengan 

penelusuran ke sumber datanya. 

Monitoring rencana aksi atas kinerja selain 

dimonitoring pencapaiannya, juga diuji dengan 

dokumen sumber datanya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengumpulan data kinerja BPS Provinsi 

Kepulauan Riau tidak dapat diandalkan. Hal 

tersebut tercermin dari inkonsistensi realisasi 

kinerja dengan sumber datanya. 

Pengumpulan data kinerja harus dapat 

diandalkan. 

2. Pengumpulan data kinerja belum dapat 

diandalkan, hal ini tercermin dari pengujian 

realisasi dan capaian kinerja dimana angka-

angka realisasi/capaian kinerja tersebut tidak 

sesuai dengan dokumen sumber yang ada. 

Pengumpulan data kinerja harus dapat 

diandalkan, dalam artian data-data kinerja yang 

disajikan sesuai dengan dokumen sumber yang 

ada. 

3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja. 

IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. 

4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas dapat dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward 

& punishment. 

5. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Dengan adanya teknologi informasi sebagai 

supporting system akan secara signifikan 

meningkatkan akuntabilitas pengukuran kinerja. 

6. SOP pengukuran kinerja sudah dibuat, namun 

secara implemantasi tidak berjalan sebagai 

mana mestinya 

 

Implementasi pengukuran kinerja di lapangan 

harus sesuai dengan SOP yang ada 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan kinerja tidak menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja. Laporan 

Kinerja BPS Provinsi Kepulauan Riau tidak 

Laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja. Menginformasikan 

tentang kendala-kendala apa saja yang dihadapi 
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(1) (2) (3) 

terdapat informasi tentang kendala dan solusi 

apa saja yang dihadapi terkait indikator-

indikator yang tidak mencapai target. 

terkait indikator-indikator yang tidak mencapai 

target. 

Subject Metter (SM) atau Bidang dan Seksi 

membuat laporan secara tertulis yang 

disampaikan ke Bina Program terkait dengan 

kendala dan solusi dari indikator-indikator yang 

tidak mencapai target. 

 

2. Laporan kinerja BPS Provinsi Kepulauan Riau 

belum menyajikan informasi penggunaan 

anggaran per pencapaian sasaran kinerja 

instansi. 

 

Laporan kinerja menyajikan informasi tentang 

penggunaan anggaran perpencapaian sasaran 

kinerja instansi. 

3. Penyusunan laporan kinerja BPS Provinsi 

Kepulauan Riau tidak berdasarkan data yang 

valid, hal ini tercermin dari pengujian data-data 

capaian/realisasi kinerja dari beberapa indikator 

serta tidak konsistennya penulisan angka-angka 

serta narasi di dalamnya.  Bina  Program tidak 

mendapat support data kinerja yang memadai 

dari Subject Metter (SM) atau Bidang dan Seksi. 

Dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan 

data yang valid, dapat diverifikasi, dan konsisten. 

Bina Program harus mendapatkan supporting 

data kinerja yang memadai dari Subject Metter 

(SM) atau Bidang dan Seksi. 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja atas kabupaten/Kota belum 

dilaksanakan. 

BPS Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi 

terhadap kinerja BPS Kabupaten/kota secara 

periodik. 

 

2. Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam rencana aksi telah 

dipantau kemajuannya secara periodik Akan 

tetapi masih terdapat data-data capaian kinerja 

tw2 yang tidak sesuai dengan sumber datanya. 

Dalam pengumpulan data-data capaian dan 

realisasi kinerja harus sesuai dengan sumber 

datanya. Pada saat pengumpulan secara 

triwulanan di sertai juga dengan sumber 

datanya/bukti dokumennya. 

 

 

3. Evaluasi kinerja tidak pernah dilakukan secara 

menyeluruh terhadap seluruh bidang dan seksi. 

Evaluasi kinerja harus dilakukan secara 

menyeluruh terhadap bidang dan seksi. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. 

2. Informasi kinerja tidak dapat diandalkan, hal ini 

tercermin dari pengujian data-data kinerja yang 

tidak sesuai dengan dokumen sumbernya. 

Informasi kinerja dapat diandalkan, data-data 

kinerja yang ada harus sesuai dengan dokumen 

sumbernya. 

3. Inovasi dalam manajemen kinerja BPS Provinsi 

Kepulauan Riau belum dibuat. 

Untuk kedepan, BPS Provinsi Kepulauan Riau 

membuat inovasi yang bisa mendukung 

percepatan kinerja. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

22.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Lampung 

22.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

22.3 Hasil Penilaian : 69,29 

22.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.   PERENCANAAN KINERJA 

 1. 

Perencanan kinerja sudah cukup baik dan 

memadai, tetapi masih perlu ditingkatkan al.:  

 dalam dokumen pembiayaan, penetapan 

target kurang realistis, tidak memperhatikan 

jadwal kegiatan dan rencana pembiayaannya 

sehingga target sangat rendah dari 

realisasinya. 

 dalam dokumen Rencana Aksi masih belum 

dengan mudah untuk mengetahui nilai 

capaiannya secara menyeluruh baik tingkat 

eselon III/IV atau satker. 

 SOP pengumpulan data kinerja sudah ada, 

tetapi dalam tahapan-tahapannya masih 

belum memasukan dokumen pelaporan kinerja 

secara legal dari eselon III/IV sebagai sumber 

data kinerja dan dokumen pertangungjawab 

setiap pertemuan bulanan  

 SOP pengumpulan data CKP per triwulanan, 

sedangkan nilai yang dibutuhkan adalah 

bulanan  

 kegiatan maupun hasil evaluasi kinerja belum 

secara jelas dituangkan dalam notulen rapat 

dan belum didokumentasikan dengan baik. 

 

 Penetapan target harus realitis sesuai 

perhitungan yang logis dan data yang 

memadai 

 Dalam penyusunan Rencana Aksi  

informasinya dapat dengan mudah 

diketahui secara menyeluruh. 

 Tujuan penyusunan SOP pengumpulan 

data kinerja dimaksud untuk dapat 

memudahkan data-data kinerja diketahui 

secara berkala, valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga harus 

ada laporan kinerja yang legal secara 

rutin dari eselon III/IV. 

 SOP pengumpulan data CKP seharusnya 

dibuat bulanan karena dibutuhkan setiap 

bulannya 

 Setiap kegiatan harus dievaluasi dan hasil 

evaluasi harus didokumentasikan dengan 

baik 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

1. 

Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

Ukuran (indikator) kinerja setiap individu 

mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya  

2. 
Pengukuran kinerja  sudah ada namun belum 

sepenuhnya dilakukan secara berjenjang 

Pengukuran kinerja  dilakukan secara 

berjenjang mulai dari pimpinan sampai 
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(1) (2) (3) 

dengan staf operasional (individu) dan 

menggunakan bantuan teknologi sehingga 

capaian atau progres kinerja dapat 

diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; 

hasil pengukuran dapat diverifikasi atau 

ditelusuri sampai ke sumbernya dan 

disampaikan kepada yang berkepentingan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

2. 
Informasi yang disajikan belum sepenuhnya 

digunakan untuk penilaian kinerja 

Informasi yang disajikan dapat digunakan 

untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar reward dan punishment 

D. EVALUASI KINERJA 

1. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah 

dilakukan, namun belum tertuang dalam notulen 

secara rinci, misalnya identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau capaian) 

kinerja terakhir, langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja, 

Rekomendasi, dan batas waktu penyelesaian tindak 

lanjutnya 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi harus 

dilakukan, serta dituangkan ke dalam notulen 

secara rinci, misalnya identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau 

capaian) kinerja terakhir, langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja, Rekomendasi, dan dan 

batas waktu penyelesaian tindak lanjutnya. 

2. 

Evaluasi kinerja belum disajikan dalam laporan 

kinerja dan belum secara langsung disampaikan 

atau dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Evaluasi  kinerja harus disajikan dalam laporan 

kinerja, dituangkan ke dalam notulen secara 

rinci, disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sehingga mereka mengetahui kinerjanya. 

3. 
Evaluasi kinerja atas kabupaten/kota belum 

sepenuhnya  dilaksanakan. 

Evaluasi kinerja kabupaten/kota sebagai 

satker dibawahnya harus dilakukan sebagai 

upaya penilaian kinerjanya, dan 

didokumentasikan dengan tertib 

4. 

Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat struktural, 

namun semua hal yang dibahas dalam 

rapat/evaluasi kinerja tersebut belum sepenuhnya 

tertuang dalam notulen secara rinci, misalnya 

identifikasi kemajuan (progress) kinerja,  posisi 

(prestasi atau capaian) kinerja terakhir, langkah 

yang diperlukan untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja, Rekomendasi, dan batas waktu 

penyelesaian tindak lanjutnya 

Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat 

struktural dan semua hal yang dibahas dalam 

rapat/evaluasi kinerja tersebut tertuang dalam 

notulen secara rinci, misalnya identifikasi 

kemajuan (progress) kinerja,  posisi (prestasi 

atau capaian) kinerja terakhir, langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja, Rekomendasi, dan batas 

waktu penyelesaian tindak lanjutnya. 

5. Pelaksanaan evaluasi kinerja masih belum Pelaksanaan evaluasi kinerja harus disupervisi 
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sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan 

bertahap 

dengan baik melalui pembahasan-

pembahasan yang reguler dan bertahap, 

hasilnya dikomunikasikan dan dan 

didokumentasikan dengan baik. 

6. 

Evaluasi kinerja belum memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan 

Evaluasi kinerja harus dapat memberikan 

rekomendasi-rekomendasi yang dapat 

dilaksanakan untuk perbaikan manajemen 

kinerja, jika realisasi tidak sesuai dengan 

targetnya. 

7. 

Belum terdapat pemantauan kemajuan pencapaian 

kinerja beserta identifikasi hambatannya dalam 

rangka pengendalian kinerja, pemantauan dalam 

evaluasi kinerja hanya melalui pertemuan-

pertemuan yang tidak terdokumentasi 

Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya dilakukan dalam rangka 

pengendalian kinerja dan harus 

didokumentasikan dengan baik. 

8. 
Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya 

dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja 

Pemantauan rencana aksi  dilaksanakan dalam 

rangka mengendalikan kinerja beserta 

hambatannya, dapat dilakukan melalui 

pertemuan-pertemuan dan harus  

terdokumentasi dengan baik 

9. 

Belum terdapat pemantauan kemajuan pencapaian 

kinerja beserta hambatannya dalam rangka 

pengendalian kinerja, pemantauan dalam evaluasi 

kinerja hanya melalui pertemuan-pertemuan yang 

tidak terdokumentasi 

Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya dilakukan dalam rangka 

pengendalian kinerja dan harus 

didokumentasikan dengan baik. 

 PEMANFAATAN EVALUASI  

10 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja, namun 

belum terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

terdokumentasi dengan baik 

11. 

Hasil evaluasi  kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja, namun belum 

terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi  kinerja ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja, dan 

terdokumentasi dengan baik 

12. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata, namun 

belum terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata, dan 

terdokumentasi dengan baik 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. 
Capaian kinerja lebih rendah dari tahun 

sebelumnya 

Capaian agar ditingkatkan dan dimonitor 

minimal setiap triwulan. 

2. 

Belum terdapat penghargaan dari pihak eksternal 

dalam hal pemberantasan korupsi (WBK/ WBBM), 

kinerja manajemen, serta kinerja lainnya. 

Penghargaan merupakan bentuk pengakuan 

atas kepuasan pihak luar terhadap kinerja 

organisasi.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

23.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Gorontalo 

23.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

23.3 Hasil Penilaian :    69,28 

23.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

 - 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi. 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV ke atas belum dimantaafkan 

sepenuhnya sebagai dasar pemberian reward & 

punishment. 

 

Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala, namun monitoring 

tersebut dilakukan baru terbatas pada 

penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran 

capaian kinerja. Pengukuran kinerja atas Rencana 

Aksi sebelum sepenuhnya digunakan untuk 

pengendalian dan pemantauan kinerja secara 

berkala. 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data kinerja kurang dapat 

diandalkan. 

 

 

 

Pengukuran kinerja secara berjenjang mulai 

dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan 

teringgi dan tingkat instansi dan pengukuran 

tersebut menggunakan bantuan teknologi 

sehingga capaian atau progres kinerja dapat 

diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat 

 

Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV ke atas dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward & 

punishment. 

 

Target kinerja dimonitor dan diukur secara 

berkala.  Hasil pengukuran Rencana Aksi 

menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan 

(progress) kinerja, selanjutnya menjadi dasar 

dalam mengambil tindakan dalam rangka 

mencapai target kinerja yang ditetapkan.   

 

Di samping itu, manajemen SAKIP juga harus 

menyusun: 

 jadual/kalender kerja pengelolaan SAKIP, 

 setiap kegiatan monitoring harus 

didokumentasi dan ditindaklanjuti. 

 

Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta 

sebenarnya atau bukti yang memadai dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  Data yang 

dikumpulkan melalui suatu mekanisme yang 
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memadai atau terstruktur (jelas mekanisme 

pengumpulan datanya, siapa yg 

mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg 

mensupervisi, serta sumber data valid). Data 

kinerja yang diperoleh harus tepat waktu.  

Sehingga diharapkan data yang dikumpulkan 

memiliki tingkat kesalahan yang minimal.  

Setiap laporan dari kinerja yang disampaikan 

staf harus diverifikasi dan dimintakan buktinya 

oleh atasan langsung.  Hal tersebut harus 

dilaksanakan secara berjenjang.  Untuk 

memudahkan proses verifikasi, dapat saja 

dilakukan dengan metode sampel. 

 

C. PELAPORAN KINERJA  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya, 

namun efisiensi tersebut disebabkan karena 

adanya pemotongan anggaran tahun 2016. 

 

 

 

 

 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya 

digunakan untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan  kegiatan organisasi. 

 

 

 

 

Manajemen dalam pengelolaan kinerja juga 

harus berupaya melakukan efisiensi anggaran 

dengan motif penyederhanaan mekanisme 

kerja, penghematan belaja operasional, dsb 

dengan tetap mempertahankan kualitas dan 

target PK.  Efisiensi tersebut harus diuraikan 

pada LKIN dan nilainya sebaiknya 

dikuantifikasi. 

 

Informasi kinerja seharusnya digunakan untuk 

menilai dan memperbaiki pelaksanaan 

program dan kegiatan, artinya informasi yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja diharapkan 

dapat memberikan dampak pada upaya 

perbaikan dalam pengelolaan program dan 

kegiatan dan dapat menyimpulkan 

keberhasilan atau kegagalan program secara 

terukur. 

 

3. Belum menyajikan Indikator Kinerja Utama tahun 

2016 

LKIP mengacu pada Indikator Kinerja Utama 

tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja tahun 2016. 

4. Belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang 

capaian kinerja 

LKIP menyajikan evaluasi dan analisis tentang 

capaian kinerja per sasaran. 

5. Belum menyajikan Perbandingan yang memadai Menyajikan dan menjelaskan secara rinci 

tentang sasaran outcome, realisasi vs target, 

realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya, dan realisasi sampai dengan 

tahun berjalan vs target jangka menengah; 

 

6. Hanya menyajikan informasi keuangan atas 

program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum 

Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian sasaran 
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menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; 

 

(outcome), artinya dapat diketahui berapa 

anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 

D. EVALUASI KINERJA  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya belum sepenuhnya 

diimplementasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum 

sepenuhnya dilakukan.  pelaporan capaian 

rencana aksi masih sebatas memenuhi kewajiban 

dari Binagram BPS Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi belum disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi rencana  aksi belum dilakukan secara 

periodik dan didokumentasikan dalam laporan/ 

notulen secara rinci, misalnya identifikasi 

kemajuan kinerja, posisi kinerja terakhir, analisis 

Pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan 

yang ekstensif dan memenuhi kriteria: 

 mengidentifikasikan, mencatat (membuat 

catatan), mencari tahu, 

mengadministrasikan kemajuan (progress) 

kinerja. 

 dapat menjawab atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 

terakhir. 

 mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja. 

 melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan. 

 

Pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 

minimal triwulan dan memenuhi kriteria-

kriteria sbb: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil2 

rencana atau agenda. 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda. 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda. 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

 

Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas 

dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan) dan terjadi kesepakatan 

dengan pihak yang terkait langsung dengan 

temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb 

secara formal menjelaskan siapa dan kapan 

batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

 

Evaluasi rencana aksi didokumentasikan dan 

dilengkapi dengan notulen yang berisi 

informasi komprehensif atas pengelolaan 

kinerja satker. 
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dan simpulan keberhasilan/kegagalan suatu 

kegiatan sehingga manajemen dapat mengukur 

keberhasilan unit kerja. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI  

1. BPS Prov. Gorontalo belum mendapat 

penghargaan terkait dengan inovasi. Sedangkan 

tahun 2017, BPS Prov. Gorontalo tidak menjadi 

nominasi satker BPS yang diusulkan sebagai 

satker menuju WBK/WBBM oleh BPS RI. 

  

BPS Prov.Gorontalo memperoleh predikat 

WBK/WBBM dari Kemenpan & RB dan 

penghargaan-penghargaan lainnya. 
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HASIL EVALUASI  

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

24.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Riau 

24.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

24.3 Hasil Penilaian : 69,20 

24.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam 

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, 

namun pemanfaatannya terbatas pada 

pelaporan atau dokumentasi semata tanpa 

tindakan nyata selanjutnya. 

Sebaiknya rencana aksi dimanfaatkan sebagai 

acuan untuk melakukan tindakan selanjutnya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. SOP belum mengakomodir prosedur  perbaikan 

ketika terjadi kesalahan data 

 

Seharusnya terdapat SOP perbaikan yang jelas 

jika terjadi kesalahan data. 

2. Belum terdapat ukuran indikator kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

Seharusnya terdapat IKU individu yang 

merupakan breakdown dari IKU atasannya 

IKU individu menjadi penyebab (memiliki 

hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja 

utama atasannya 

3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara 

berjenjang 

Pengukuran kinerja seharusnya dilakukan 

secara berjenjang dengan alur penjenjangan 

kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai 

dengan staf operasional. 

4. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan kinerja baru menyajikan sebatas 

informasi keuangan atas program.  

Seharusnya laporan kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran. 

D. EVALUASI KINERJA 

  

 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Pencapaian kinerja belum sebaik dari tahun 

sebelumnya 

Seharusnya pencapaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

25.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sumatera Barat 

25.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

25.3 Hasil Penilaian : 69,19 

25.4 Rincian Penilaian :              

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan secara 

baik.  

 Beberapa indikator dalam dokumen Renstra 

2015-2019 memiliki target yang tetap (flat) 

sampai dengan akhir periode (2019) sehingga 

kurang mendorong adanya peningkatan kinerja, 

seperti indikator Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan kualitas data statistik 

sebesar 90% (2016 s.d 2019) dan indikator 

Persentase konsumen yang selalu menjadikan 

data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan 

utama sebesar 88% (2016 s.d 2019).  

 Beberapa indikator dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja (PK) 2017 justru memiliki target yang 

menurun (pesimistic) dan realisasinya telah 

dicapai pada tahun sebelumnya, seperti 

indikator Persentase konsumen yang selalu 

menjadikan data dan informasi statistik BPS 

sebagai rujukan utama diberi target 84% 

sedangkan target di tahun 2016 sebesar 88% 

dengan realisasinya 84,66%. 

 Terdapat indikator dalam PK 2017 yang memiliki 

target berbeda  antara atasan dengan 

bawahannya (tidak konsisten), yakni pada 

indikator Persentase konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS (target Kepala BPS 

Provinsi 90%, sedangkan Kabid IPDS 88% dan 

Kasie DLS juga 88%). 

Penentuan target kinerja seharusnya 

memenuhi  kriteria target yang baik, yakni: 

 Menggambarkan suatu tingkatan 

tertentu yang seharusnya dapat dicapai 

(optimistic);  

 Selaras dengan Renstra BPS;  

 Berdasarkan indikator yang SMART;  

 Berdasarkan basis data yang memadai; 

serta  

 Berdasarkan argumen dan perhitungan 

yang logis. 

2. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kurang 

didukung oleh anggaran, baik bersifat langsung 

ataupun tidak langsung, secara  memadai. 

 

Setiap sasaran yang telah ditetapkan 

seharusnya sudah dapat diidentifikasi-kan 

kegiatan dan anggarannya, sehingga 

memungkinkan dalam pencapaiannya. 

3. Target kinerja yang diperjanjikan kurang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan. 

Kriteria pemanfaatan target kinerja untuk 

mengukur keberhasilan, yakni:  

 Capaian target kinerja dijadikan dasar 
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untuk memberikan penghargaan 

(reward);  

 Capaian target kinerja dijadikan dasar 

untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang/tidak 

berkinerja;  

 Capaian target kinerja digunakan 

sebagai cara untuk menyimpulkan atau 

memberikan predikat (baik/ 

cukup/kurang, berhasil/gagal, dlsb) 

suatu kondisi atau keadaan. 

 

4. Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya 

dimonitor pencapaiannya secara berkala 

Monitoring pencapaian target secara 

periodik yakni:  

 Capaian target dalam rencana aksi 

secara periodik (minimal setiap 3 bulan) 

dipantau kemajuannya;  

 Setiap ada deviasi segera dilakukan 

analisis dan dicarikan alternatif 

solusinya;  

 Terdapat mekanisme yang 

memungkinkan pimpinan untuk 

mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance);  

 Terdapat mekanisme dan implementasi 

reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapain 

target kinerja. 

 

5. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan 

untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai 

kepada tingkatan di bawahnya.  

Terdapat indikator yang belum di-breakdown, yakni: 

indikator Persentase konsumen yang menggunakan 

data BPS dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan (hanya ada di PK Kepala BPS Provinsi). 

 

Kriteria keselarasan perjanjian kinerja atasan 

dengan bawahan, yakni:  

 Target-target kinerja dalam PK atasan 

telah selaras dengan target kinerja  

bawahan; 

 Sasaran, indikator dan target kinerja 

bawahan menjadi penyebab 

terwujudnya outcome atau hasil-hasil 

program yang ada di PK atasan 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Belum terdapat indikator kinerja individu (IKI) yang 

mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya. 

IKI seharusnya merupakan breakdown dari 

IKU atasannya; dan IKI menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya 

kinerja utama atasannya. IKI lebih 

menggambarkan pada kinerja/hasil, tidak 
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sekedar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. 

2. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

Kriteria digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan, yakni:  

 Hasil pengukuran RA menjadi dasar 

untuk menyimpulkan kemajuan 

(progress) kinerja;  

 Hasil pengukuran RA menjadi dasar 

untuk mengambil tindakan (action) 

dalam rangka mencapai target kinerja 

yang ditetapkan;   

 Hasil pengukuran RA menjadi dasar 

tindak lanjut dalam penyesuaian 

strategi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran. 

3. IKU kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

memenuhi kriteria: 

 Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja 

 Capaian IKU dijadikan dasar reward 

atau punishment 

 Capaian IKU dijadikan dasar promosi 

atau kenaikan/penurunan peringkat 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja kurang menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja, analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya, dan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi. 

 

Laporan Kinerja seharusnya: 

 Menguraikan hasil evaluasi dan analisis 

tentang capaian kinerja yang bersifat 

outcome atau output penting, bukan 

hanya proses atau realisasi dari 

kegiatan yang ada di dokumen 

anggaran, 

 Menyajikan besaran efisiensi yang 

terjadi dalam rangka pencapaian 

kinerja, dan 

 Mampu menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan 

seluruh pencapaian sasaran (outcome). 

2. Hanya menyajikan informasi keuangan atas program 

(DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi; 

 

Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian 

sasaran (outcome), artinya dapat diketahui 

berapa anggaran yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan/sasaran. 

 

3 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk 

penilaian kinerja 

 

Informasi capaian kinerja yang disajikan 

dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk 

menilai dan menyimpulkan kinerja, serta 
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dijadikan dasar reward dan punishment.  

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja belum sepenuhnya memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen 

kinerja yang dapat dilaksanakan. 

 

Catatan: 

Evaluasi kinerja sudah dilakukan 1 (satu) kali yakni 

untuk Triwulan II 2017 pada 1 Agustus 2017, namun 

belum mencakup evaluasi pencapaian kinerja Kepala 

BPS Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat. 

 

 Evaluasi kinerja seharusnya dilakukan 

terhadap pejabat struktural dan staf 

untuk mempercepat pelaksanaan 

manajemen kinerja dan mendorong 

tumbuhnya budaya kinerja suatu 

organisasi.  

 Hasil evaluasi kinerja tersebut 

digunakan untuk perbaikan 

perencanaan, bahan pengukuran 

keberhasilan unit kerja dan perbaikan 

penerapan manajemen kinerja.  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Sebagian besar target kinerja triwulan I dan II tahun 

2017 telah tercapai, namun beberapa capaiannya 

lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja 

triwulanan I dan II tahun sebelumnya, yakni: Jumlah 

pengunjung eksternal yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website BPS. 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dijadikan 

sebagai pembelajaran yang dapat 

mendorong peningkatan capaian kinerja dan 

keberhasilan organisasi. 

2. BPS Provinsi Sumatera Barat memperoleh Peringkat 

3 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi 

Vertikal dari KIP namun Inisiatif dalam 

pemberantasan korupsi belum optimal, yakni BPS 

Provinsi Sumatera Barat belum memperoleh predikat 

WBK/WBBM dari Kemen PAN-RB ataupun dari 

internal BPS. 

Inisiatif dalam pemberantasan korupsi 

dilakukan secara intensif dan berkelanjutan 

sehingga menjadi  optimal. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

26.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Timur 

26.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

26.3 Hasil Penilaian : 69,12 

26.4 Rincian Penilaian :              

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

BPS Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki dokumen 

– dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, 

Renstra Review, Perjanjian Kinerja (PK), serta Indikator 

Kinerja Utama (IKU), namun terdapat kelemahan 

sebagai berikut : 

 

 a. Capaian target kinerja yang ada belum 

sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk 

memberikan penilaian kinerja 

b. Belum adanya mekanisme penetapan reward 

and punishment atas capaian target kinerja 

Capaian target kinerja  harus dapat dijadikan 

dasar penilaian kinerja, dan dapat dijadikan 

dasar kebijakan dalam menetapkan 

mekanisme reward and punishment 

B. PENGUKURAN KINERJA 

BPS Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan 

pengukuran kinerja, namun terdapat kelemahan sebagai 

berikut : 

 

 Indikator Kinerja Individu (IKI) telah disusun, 

namun secara substansi belum mencerminkan 

indikator pengukuran sebenarnya pada tiap level 

pegawai, hanya sebatas pemenuhan 

Indikator Kinerja Individu (IKI) agar dapat 

mencerminkan Indikator Kinerja di tiap level 

pegawai 

C. PELAPORAN KINERJA 

BPS Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016, namun 

terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

 a. LKIP belum menyajikan informasi terkait 

kendala dan analisis mengenai capaian kinerja 

b. Informasi pada LKIP belum sepenuhnya 

digunakan untuk melakukan perbaikan dalam 

pelaksanaan kegiatan   

c. Informasi capaian kinerja pada LKIP belum 

sepenuhnya digunakan untuk menetapkan 

mekanisme reward and punishment 

 

 

LKIP agar menyajikan informasi terkait 

kendala, solusi dan analisis mengenai capaian 

kinerja. 

Informasi pada LKIP agar digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan perbaikan 

pelaksanaan kegiatan 

Informasi capaian kinerja pada LKIP dapat 

dijadikan dasar dalam menetapkan 

mekanisme reward and punishment 
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D. EVALUASI KINERJA 

BPS Provinsi Kalimantan Timur  telah melakukan evaluasi 

kinerja 

 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Provinsi Kalimantan Timur telah dapat mencapai 

target kinerjanya 

 

 Terdapat inovasi yang telah dilakukan dalam 

manajemen, namun belum mendapatkan 

penghargaan 

Satker agar selalu meningkatkan inovasi dalam 

manajemen agar dapat memperoleh 

penghargaan 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

27.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Maluku 

27.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

27.3 Hasil Penilaian : 69,06 

27.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.  PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Maluku sudah menyusun dokumen 

perencanaan seperti Review Renstra dan review 

Perjanjian Kinerja (PK) dengan sangat baik 

karena terdapat keselarasan antara Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dengan dokumen-dokumen 

tersebut. Selain itu, BPS Provinsi Maluku juga 

sudah melakukan penginputan pencapaian 

kinerja dan monitoring rencana aksi per bulan.  

Reviu Renstra yang dilakukan berguna untuk 

mengetahui apakah target pada Renstra masih 

update atau tidak dan sudah tertuang dalam 

notulensi rapat capaian kinerja. 

Sudah Sesuai 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Maluku sudah memiliki mekanisme 

(SOP) pengumpulan data kinerja yang cukup 

baik. Namun masih ditemukan beberapa 

kekurangan ; 

 Walaupun jadwal pengumpulan data 

kinerja sudah ditetapkan setiap tanggal 5 

setiap bulan akan tetapi belum 

dicantumkan di SOP , sehingga masih 

terdapat pengumpulan data kinerja yang 

tidak tepat waktu  

 Terdapat kesulitan penelusuran akses data 

kinerja bagi pihak yang berkepentingan 

 

Penerapan mekanisme pengumpulan 

data kinerja yang memadai yang harus 

memenuhi kriteria: 

 Terdapat pedoman atau SOP 

pengumpulan data kinerja yang up to 

date; 

 Informasi capaian kinerja berdasarkan 

fakta sebenarnya atau bukti yang 

memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

 Data yang dikumpulkan didasarkan suatu 

mekanisme yang memadai atau 

terstruktur (jelas mekanisme 

pengumpulan datanya, siapa yang 

mengumpulkan data, siapa yang 

mencatat, dan siapa yang mensupervisi, 

serta didukung oleh sumber data valid); 

 Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

 Data yang dikumpulkan memiliki tingkat 

kesalahan yang minimal; 
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 Terdapat kemudahan untuk menelusuri 

sumber data kinerja yang valid; 

 Terdapat kemudahan untuk mengakses 

data kinerja bagi pihak yang 

berkepentingan; 

 Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

 Terdapat kejelasan terkait batas waktu 

penyampaian informasi kinerja; 

 Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data. 

 

2 Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C.   PELAPORAN KINERJA 

   

D.   EVALUASI KINERJA 

1 Mekanisme evaluasi kinerja sudah berjalan 

dengan baik, dan dilakukan secara rutin setiap 

triwulan serta terdokumentasi dengan baik 

didukung oleh evaluasi kinerja pada setiap 

bidang sehingga selaras dengan pencapaian 

target rencana aksi. 

Sudah sesuai 

E.    PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1  Pencapaian sasaran dan kinerja BPS Provinsi 

Maluku telah dilaporkan ke dalam LAKIN.  

 Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2017 

lebih rendah daripada capaian kinerja pada 

triwulan II tahun 2016, diantaranya: 

Indikator 

Capaian 

kinerja 

s.d TW II 

2016 

Capaian 

kinerja 

s.d TW II 

2017 

Jumlah release data yang 

tepat waktu 
57% 54% 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 

rumah tangga 

64% 58% 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 

usaha 

96% 19% 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 

40% 38% 

 Perlu meningkatkan kualitas monitoring 

pencapaian kinerja secara periodik. 

 Manajemen harus mempunyai  inisiatif pada 

komitmen pemberantasan korupsi sebagai 

bentuk penerapan akuntabilitas dalam 

penggunaan anggaran. 
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non usaha dan non rumah 

tangga 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik 

melalui website BPS 

62% 54% 

 

 Pada tahun 2016 BPS Provinsi Maluku telah 

memperoleh penghargaan UAPPA-W dengan 

LKPP Terbaik kedua tahun 2016 se-Provinsi 

Maluku. 

 Mengikuti perlombaan Inovasi dalam 

manajemen kinerja dengan aplikasi 

“SIMODAR” (Sistem Monitoring Daya Serap 

Anggaran) 

 BPS Provinsi Maluku belum memperoleh 

penghargaan Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi sebagai bentuk penerapan 

akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

28.1 Satuan Kerja :   BPS Provinsi Papua 

28.2 Sistem Evaluasi :   Evaluasi Lapangan/field evaluation 

28.3 Hasil Penilaian :   68,98 

28.4 Rincian Penilaian :  

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.   PERENCANAAN KINERJA 

1. Perjanjian Kinerja (Reviu) tahun 2017 telah 

disusun, namun masih terdapat kekurangan, 

antara lain: 

 Penetapan target kinerja dalam 

perjanjian kinerja belum ditetapkan 

dengan baik, karena belum 

terdokumentasinya  basis data yang 

memadai, argumen dan perhitungan 

yang logis, dan berbeda-beda target 

dalam berbagai dokumen perencanaan, 

sehingga menyulitkan monitoring-nya. 

Monitoring capaian kinerja Triwulanan digunakan 

dalam penetapan target dokumen perencanaan 

periode selanjutnya. 

Kriteria target kinerja ditetapkan dengan baik :  

 Menggambarkan suatu tingkatan tertentu 

yang seharusnya dicapai (termasuk 

tingkatan yang standar, generally accepted); 

 Selaras dengan Renstra; 

 Berdasarkan (relevan dengan) indikator 

yang SMART; 

 Berdasarkan basis data yang memadai; 

 Berdasarkan argumen dan perhitungan yang 

logis. 

 Target yang ditetapkan konsisten antar 

dokumen perencanaan. 

 

2. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 telah 

disusun ditemukan kekurangan yaitu: 

 Belum sepenuhnya selaras dengan 

Perjanjian Kinerja  tahun 2017, Belum 

menjadi acuan dalam penyusunan 

dokumen perjanjian kinerja, karena 

terdapat ketidakkonsistenan target 

dalam dokumen Rencana Strategis 

tahun 2015 – 2019 dengan target dalam 

Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara 

lain : 

 
No Indikator Kinerja 

Sasaran 
Target 

PK 
Target 

Renstra 

1 Persentase 
konsumen yang  

merasa puas 
dengan kualitas 

90 95 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 

2019 seharusnya: 

 Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan 

perjanjian kinerja sehingga harus selaras 

antara kedua dokumen tersebut; 
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data statistic 

2 Persentase 
konsumen yang 
selalu menjadikan 
data dan 

informasi statistic 
BPS sebagai 
rujukan utama 

92 86 

3 Jumlah Release 
data yang  tepat 
waktu 

16 28 

4 Jumlah 

publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

32 34 

5 Jumlah 
Publikasi/laporan 
sensus yang terbit 
tepat waktu 

2 1 

6 Persentase 
kepuasan 
konsumen 
terhadap 

pelayanan data 
BPS 

90 84 

7 Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 

mengakses data 
dan informasi 
statistic melalui 
website 

45.000 50.000 

8 Persentase 
pengguna layanan 

yang merasa puas 
terhadap 
pemenuhan 

sarana dan 
prasarana 

85 84 

9 Hasil  Penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

70 55 

 

 Penentuan Target dalam Rencana 

Strategis belum sepenuhnya ditetapkan 

secara baik karena belum 

terdokumentasi dengan baik, belum 

berdasarkan basis data yang memadai 

dan belum berdasarkan argumen dan 

perhitungan yang logis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengkaji ulang dalam penentuan targetnya, 

tetapkan target yang menantang namun 

dapat dicapai. 

Kriteria Target Kinerja ditetapkan dengan 

baik, yaitu : 

 Menggambarkan suatu tingkatan 

tertentu yang seharusnya dicapai 
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Beberapa Indikator memiliki target yang 

tetap (flat) selama 5 tahun sehingga 

kurang mendorong adanya peningkatan 

kinerja. 

Indikator Kinerja 

Sasaran 

2016 2017 2018 2019 

Persentase 

konsumen yang 

merasa puas dengan 

kualitas data statistic 

95 95 95 95 

Jumlah Release data 

yang tepat waktu 

28 28 28 28 

     
 

(termasuk tingkatan yang standar, 

generally accepted) 

 Selaras dengan BPS; 

 Berdasarkan (relevan dgn) indikator 

yang SMART; 

 Berdasarkan basis data yang 

memadai; 

 Berdasarkan argumen dan 

perhitungan yang logis. 

 

3. Terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang 

ditandatangani telah diukur yang dibreakdown 

dalam bentuk rencana aksi dan hasil 

pengukuran telah diketahui oleh atasan 

(pemberi amanah) dalam bentuk Monitoring 

capaian kinerja tahun 2016 namun masih 

terdapat kekurangan : 

 Monitoring dilakukan terbatas pada 

penyerahan atau pengumpulan hasil 

pengukuran capaian kinerja yang 

dilakukan oleh penangungjawab masing-

masing subject matter, dan dikompilasi 

oleh binagram. 

 Belum terdapat bukti yang cukup adanya 

analisis dan alternatif solusi jika terdapat 

deviasi antara target triwulanan dengan 

realisasi triwulanannya 

 Belum terdapat SOP yang jelas tentang 

mekanisme monitoring capaian kinerja 

secara periodik; 

 

Menyusun SOP atas monitoring pencapaian 

kinerja secara berkala, yang didalamnya terdapat 

unsur-unsur penanggung jawab, dan jadwal 

secara periodik. 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

1. Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date 

namun berupa mekanisme monitoring CKP-T 

menjadi CKP-R, bukan SOP yang dapat 

dihubungkan dengan Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja Sasaran. 

 

Data Kinerja yang dikumpulkan didasarkan suatu 

mekanisme yang memadai (dapat dihubungkan 

dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 

Sasaran) dan  terstruktur (jelas mekanisme 

pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan 

data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta 

sumber data valid); 

2. Mekanisme pengumpulan data belum 

memadai karena: 

 Belum terdokumentasi waktu delivery-

nya; 

Kriteria Mekanisme pengumpulan data yang 

memadai, antara lain: 

 Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date; 
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 Belum sepenuhnya mudah untuk 

mengakses data bagi pihak yang 

berkepentingan; 

 Sulit untuk menelusuri sumber data 

yang valid karena tidak terdokumentasi 

dengan baik. 

 

 

 

 Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 

 Ada kemudahan untuk mengakses data bagi 

pihak yang berkepentingan; 

 Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

 Jelas waktu delivery-nya 

 Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data. 

 

3. Telah mempunyai Indikator Kinerja Individu, 

namun belum termanfaatkannya indikator 

kinerja individu tersebut dalam penilaian 

kinerja pegawainya. 

 

Indikator Kinerja Individu menjadi acuan dalam 

penilaian kinerja pegawai. 

4. BPS Provinsi Papua melakukan pengukuran 

kinerja secara berjenjang mulai dari staf, 

pejabat struktural sampai kepada Kepala BPS 

Provinsi Papua namun pengukuran tersebut 

tidak menggunakan bantuan Teknologi 

Informasi, belum ada sistem yang 

menghubungkan masing-masing 

penanggungjawab sehingga meminimalisir 

kesalahan dalam pengukuran. 

Dalam melakukan pengukuran kinerja secara 

berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai 

kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi 

dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan 

teknologi sehingga capaian atau progres kinerja 

dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. 

Memudahkan atasasn ataupun pihak-pihak yang 

berkepentingan memperoleh informasi kinerja 

up to date; 

5. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk 

menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja,dan 

hasil pengukuran RA menjadi dasar 

(ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan 

(action) dalam rangka mencapai target kinerja 

yang ditetapkan. 

 

6. Hasil pengukuran CAPKIN mulai dari setingkat 

eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan 

(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) 

reward dan punishment. 

Hasil pengukuran CAPKIN mulai dari setingkat 

eselon IV ke atas seharusnya dapat dikaitkan 

(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward 

dan punishment 

 

7. Pengukuran rencana aksi/CAPKIN belum 

sepenuhnya digunakan untuk pengendalian 

dan pemantauan kinerja secara berkala. 

Agar dibuatkan monitoring dan dilakukan evaluasi 

atas capaian kinerja dari masing masing unit kerja 

yang  dibahas dalam pertemuan dan dibuktikan 

dengan dokumen dokumen sehingga pengukuran 

rencana aksi digunakan untuk pengendalian. 

 

C.  PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain: 

LKIP yang disusun seharusnya : 

 Menyajikan Indikator Kinerja Utama tahun 
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 LKIP Belum menyajikan IKU tahun 

2016, yaitu belum menyajikan 

Indikator “persentase konsumen 

yang menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi 

Pembangunan Nasional 

 Belum menyajikan  Kendala dan 

solusi hasil evaluasi dan analisis 

tentang capaian-capaian kinerja 

outcome atau output penting; 

 Hanya menyajikan pembandingan 

Realisasi vs Target (Per tujuan dan 

sasaran) tahun 2016, dan belum 

menyajikan perbandingan antara 

Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan 

Realisasi Kinerja tahun 2015 dan 

belum dijelaskan secara rinci tentang 

perbandingan tersebut; 

 Belum menyajikan info tentang 

upaya efisiensi yang dilakukan, 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS misalnya 

tentang efisiensi pemeliharaan BMN, 

efisiensi air, telepon dan listrik, 

efisiensi pelatihan, dll 

 Hanya menyajikan informasi 

keuangan atas program (DMPTL, 

PSPA, dan PPIS) dan belum 

menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi; 

 

 Informasi kinerja yang disajikan 

dalam LKIP belum sepenuhnya dapat 

diandalkan karena 6 dari 17 target 

indikator tidakkonsisten dalam Target 

antara yang disajikan dalam LKIP 

dengan Perjanjian Kinerja, hanya 

64,70% yang sesuai dengan target 

perjanjian kinerja: 

No Indikator Kinerja 

Sasaran 

Target 

PK 

Target 

LKIP 

1 Persentase 

Pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

100 80 

2016 

 Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan 

secara rinci Menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja (kendala dan 

solusi) tiap indikator selama tahun 2016 dan 

telah dimonitor secara triwulanan. 

 Menyajikan dan menjelaskan secara rinci 

tentang sasaran outcome, realisasi vs target, 

realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya, dan realisasi sampai dengan 

tahun berjalan vs target jangka menengah; 

 Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dapat dikuantifikasikan dan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan; 

 Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian 

sasaran (outcome), artinya dapat diketahui 

berapa angaran yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan/sasaran. 

 Menyajikan Informasi kinerja yang 

merupakan hasil pengumpulan data kinerja 

triwulanan yang dimonitoring dan dievaluasi 

pencapaiannya (terjadwal) serta dokumen 

sumbernya dapat ditelusuri dengan mudah 

serta dapat dikaitkan hingga sasaran dan 

indikator sasarannya; 

 Informasi kinerja dapat digunakan untuk 

penilaian kinerja, artinya informasi capaian 

kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk 

menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar reward dan Punishment. 

 Secara ekstensif dan menyeluruh digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan organisasi artinya 

informasi yang disajikan akan 

mengakibatkan perbaikan dalam 

pengelolaan program dan kegiatan dan 

dapat menyimpulkan keberhasilan atau 

kegagalan program secara terukur; 

 Secara ekstensif dan menyeluruh digunakan 

dalam perbaikan perencanaan dan 

pengelolaan program/kegiatan secara 

terukur, serta perbaikan capaian kinerja 

organisasi yang lebih baik pada periode 

berikutnya. 
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2 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

95,10 99,91 

3 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

dengan pendekatan 

usaha 

60,10 99,92 

4 Persentase 

pemasukan dokumen  

(response rate) survey 

dengan pendekatan 

non rumah tangga 

non usaha 

89,36 99,37 

5 Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

90,18 80 

6 Persentase konsumen 

yang puas terhadap 

akses data BPS 

99,24 75 

 

 Informasi yang disajikan belum 

digunakan untuk penilaian kinerja. 

 Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan; 

 Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam  peningkatan 

kinerja karena terdapat penurunan 

untuk target tahun 2017;  

 

 

D.   EVALUASI KINERJA 

1. BPS Provinsi Papua telah melakukan evaluasi 

atas kinerja untuk semua kegiatan teknis 

secara periodik dan telah dilengkapi dengan 

notulen. 

Namun belum sepenuhnya dapat dikaitkan 

dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

organisasi dan evaluasi berupa hasil 

pemantauan mengenai kemajuan kinerja 

beserta hambatannya yang dilaksanakan 

hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan 

belum berfokus pada kinerja atas sasaran dan 

program-program BPS Provinsi Papua.    

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian 

kinerja beserta hambatannya, artinya: 

mengidentifikasikan, mencatat (membuat 

catatan), mencari tahu, mengadministrasikan 

kemajuan (progress) kinerja; 

 

Setiap evaluasi atas pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja (per triwulanan) beserta 

hambatannya, hendaknya: 

 Terdokumentasi berupa notulen 

pembahasan artinya mengidentifikasikan, 

mencatat (membuat catatan), mencari tahu, 

mengadministrasikan kemajuan (progress) 
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kinerja; 

 Dapat menjawab atau menyimpulkan posisi 

(prestasi atau capaian) kinerja terakhir; 

 Pembahasan bukan hanya kinerja kegiatan 

namun mengarah pada tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja sasaran; 

 Memuat kendala dan solusi atas masalah 

yang dihadapi; 

 Mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja; 

 Melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan 

 

Kriteria evaluasi Rencana aksi telah dilakukan, 

antara lain : 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil-

hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

2. Hasil evaluasi kegiatan telah disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, namun belum berfokus pada 

target kinerja yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kinerja dan belum 

terdokumentasikan. 

Kriteria  Hasil evaluasi disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

 Apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau 

dibahas dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan);  

 Terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi 

hasil evaluasi; 

 Kesepakatan tersebut secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Papua menunjukkan telah 

mencapai target yang memadai hal yang perlu 

ditingkatkan adalah capaian target kinerja 

organisasi dapat dijadikan dasar dalam 

Target kinerja yang diperjanjikan  dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan, 

misalnya: capaian kinerja dijadikan dasar untuk 

memilih dan memilah yang berkinerja dengan 
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pemberian reward kepada pegawai. 

 

 

 

yang kurang berkinerja sehingga bisa  dijadikan 

dasar dalam pemberian reward maupun 

punishment. 

 

2. BPS Provinsi Papua telah memperoleh plakat 

dari Pemerintah Kota Jayapura kategori 

Perkantoran 6 November 2016, namun belum 

ada pencapaian atas kineja lainya berupa :  

 Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal 

BPS); 

 Penghargaan inovasi tingkat internal BPS. 

 

Agar ditingkatkan lagi prestasinya dalam 

penilaian WBK/WBBM atau Inovasi. 

 

3. Monitoring capaian Kinerja tahun 2016 dan 

triwulan I dan II tahun 2017 belum 

sepenuhnya dapat diandalkan. 

Kriteria dapat diandalkan : 

 Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) 

yang valid; 

 Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang 

dapat dipercaya (kompeten); 

 Dapat ditelusuri sumber datanya; 

 dapat diverifikasi; 

 Up to date. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

29.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Bangka Belitung 

29.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

29.3 Hasil Penilaian : 68,94 

29.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.   PERENCANAAN KINERJA 

 -  

B.   PENGUKURAN KINERJA 

   

1. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja 

IKU telah dimanfaatkan sepenuhnya 

sebagaimana kriteria yang ditetapkan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

A. Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja 

B. Capaian IKU dijadikan dasar reward atau 

punishment 

C. Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat 

2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C.  PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan 

Pada Laporan Kinerja (Bab III) seharusya 

terdapat informasi yang menyajikan seluruh 

pembandingan sebagaimana yang tercakup 

dalam kriteria dibawah (per tujuan dan per 

sasaran) 

2. Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi namun Laporan Kinerja hanya 

menyajikan informasi keuangan atas > 50% 

sasaran atau hanya menyajikan informasi 

keuangan atas program 

Laporan Kinerja seharusnya mampu menyajikan 

informasi keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome) 

3. Laporan Kinerja belum menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

Laporan Kinerja hanya menyajikan 

pembandingan Realisasi vs Target (per tujuan 

dan sasaran) atau apabila Laporan Kinerja 

menyajikan seluruh pembandingan 
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diperlukan  sebagaimana yang tercakup dalam kriteria 

dibawah (per tujuan / per sasaran) 

4. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya 

Laporan Kinerja seharusnya mengungkapkan 

besaran efisiensi yang terjadi dapat 

dikuantifikasikan 

5. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi. 

Laporan Kinerja BPS Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  menyajikan informasi keuangan atas > 

50% sasaran atau hanya menyajikan informasi 

keuangan atas program. 

Laporan Kinerja BPS Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  seharusnya menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome). 

6. Keandalan informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

baru mencapai 75% 

*Cek data monitoring dari Bidang IPDS 

Keandalan informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

seharusnya lebih dari 90% realisasi kinerja 

dapat diandalkan sesuai dengan kriteria 

7. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk 

menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi hanya bersifat sebagian. 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk 

menilai dan memperbaiki pelaksanaan  kegiatan 

organisasi bersifat ekstensif dan menyeluruh, 

artinya informasi yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam 

pengelolaan program dan kegiatan dan dapat 

menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan 

program secara terukur. 

D.   EVALUASI KINERJA 

1. Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja 

namun tidak terdapat informasi yang 

menjelaskan rencana tindak lanjut.  

 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

terdapat pemantauan kemajuan pencapaian 

kinerja beserta hambatanny/sudah dilakukan 

pemantauan namun hanya melalui pertemuan-

pertemuan yang terdokumentasi. 

2. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum 

ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah 

nyata 

Hasil evaluasi Rencana Aksi seharusnya 

ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah 

nyata dan terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatanny/sudah 

dilakukan pemantauan namun hanya melalui 

pertemuan-pertemuan yang terdokumentasi. 

E.   PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  telah 

mendapatkan penghargaan satker terbaik 

kedua dalam penyusunan Laporan Keuangan 

tingkat Unit Akuntansi Pembantu pengguna 

Anggaran Wilayah Tahun Anggaran 2016 

kategori UAPPA-W Instansi Vertikal Tipe A1 dari 

KAnwil DJPB Provinsi Kepulauan Bangka 

Semua inovasi terkait manajemen kinerja agar 

diinventarisir dan dibuatkan formalitas, seperti 

dibuatkan surat pengesahan dari Kepala BPS 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penjelasan 

inovasi dan buku panduan, dan sebagainya. 
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Belitung.  

dan selanjutnya sudah terdapat Inovasi dalam 

Manajemen Kinerja seperti Simonalisa dan 

Saber Susenas, namun belum diformalkan.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

30.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 

30.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

30.3 Hasil Penilaian : 68,85 

30.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

 -  

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja sudah ada namun belum 

terdapat mekanisme atau SOP yang jelas. 

 

Pengukuran kinerja secara berjenjang 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 Terdapat alur penjenjangan kinerja 

yang jelas mulai dari pimpinan sampai 

dengan staf operasional (individu); 

 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

target-target terukur 

 Terdapat hubungan kausalitas antara 

setiap jenjang atau tingkatan 

 Terdapat pengukuran kinerja pada 

setiap jenjangnya 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi 

atau ditelusuri sampai ke sumbernya 

 Hasil pengukuran berjenjang tersebut 

sudah divalidasi 

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya 

dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. 

IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja; 

 Capaian IKU dijadikan dasar reward 

atau punishment 

 Capaian IKU dijadikan dasar promosi 

atau kenaikan/ penurunan peringkat. 

3. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor 

pencapaiannya namun belum terdapat dokumen 

pembahasan hasil monitoring tersebut. 

 Monitoring target (kinerja) mengacu 

pada prasyarat sebagai berikut : 

 Terdapat breakdown target kinerja 

tahunan ke dalam target-target 

bulanan/periodik yang selaras dan 

terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan 
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dan yang memonitor kinerja secara 

periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme 

monitoring kinerja secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil 

monitoring  

 Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

4. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja menyajikan informasi kinerja yang 

sebatas berorientasi pada  realisasi anggaran. 

Laporan Kinerja seharusnya menyajikan 

informasi pencapaian sasaran yang 

berorientasi outcome. 

2. Laporan Kinerja telah menyajikan pembandingan 

data kinerja namun belum cukup memadai. 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan 

data kinerja yang memadai antara realisasi 

tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang diperlukan 

dengan kriteria sebagai berikut : 

 Laporan Kinerja menyajikan sasaran 

outcome 

 Target vs Realisasi; 

 Realisasi tahun berjalan vs realisasi 

tahun sebelumnya; 

 Realisasi sampai dengan tahun 

berjalan vs target jangka menengah; 

3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya  dengan menuangkan secara 

kuantitatif di dalamnya. 

4. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi baru sekedar menyajikan informasi 

keuangan atas program. 

Pada dokumen Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi. 

5. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum 

sepenuhnya dapat diandalkan karena tidak dapat 

ditelusuri ke dokumen sumber yang kompeten. 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja 

dapat diandalkan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

 datanya valid 

 dapat ditelusuri ke sumber datanya 

 diperoleh dari sumber yang kompeten 

 dapat diverifikasi 

 konsisten 
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6. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya 

digunakan untuk penilaian kinerja 

Informasi telah digunakan untuk penilaian 

kinerja, artinya: informasi capaian kinerja 

yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

dijadikan dasar untuk menilai dan 

menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar 

reward dan punishment. 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian 

kinerja beserta hambatannya namun belum cukup 

memadai. 

Pemantauan mengenai kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatannya, 

artinya:  

 Mengidentifikasikan, mencatat 

(membuat catatan), mencari tahu, 

mengadministrasikan kemajuan 

(progress) kinerja; 

 dapat menjawab atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 

terakhir; 

 mengambil langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja; 

 melaporkan hasil pemantauan 

tersebut kepada pimpinan. 

2. Evaluasi Kinerja atas   Kabupaten/Kota  oleh BPS  

Prov. NTT telah dilakukan namun hanya melalui 

pertemuan yang tidak dokumentasi secara 

memadai. 

Agar dilakukan periodik minimal triwulan 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya melalui pertemuan-

pertemuan yang terdokumentasi secara 

memadai dengan kriteria : 

 Terdapat informasi tentang capaian 

hasil-hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau 

agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan 

tentang kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai 

tentang keberhasilan rencana atau 

agenda 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun 

sebelumnya 

Berdasarkan telaah perbandingkan antara 

monitoring rencana aksi capaian kinerja 
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(output) triwulan II tahun 2016 dan triwulan 

II tahun 2017, dan wawancara seharusnya 

capaian kinerja lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

2. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum 

memperoleh penghargaan inovasi dalam 

manajemen kinerja namun telah memiliki inisiatif 

dalam pemberantasan korupsi dengan mengikuti 

penilaian self assessment program WBK serta 

memperoleh penghargaan lainnya dibuktikan 

dengan sertifikat/piagam penghargaan yaitu 1 

(satu) penghargaaan juara I Infografis se-BPS Tahun 

2016. 

Untuk selanjutnya agar memperbaiki 

manajemen kinerja organisasi sehingga 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

31.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sumatera Utara 

31.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

31.3 Hasil Penilaian : 68,62 

31.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 

dokumen-dokumen perencanaan kinerja, antara 

lain yaitu Rencana Strategis (Renstra) reviu 2015-

2019, Perjanjian Kinerja (PK) reviu 2016 dan 2017, 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator 

Kinerja Individu (IKI) namun dokumen-dokumen 

tersebut hanya sekadar memenuhi unsur 

pemenuhan dokumen. 

Dokumen perencanaan kinerja dibuat dan 

diimplementasikan ke dalam kegiatan serta 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

strategis. 

2. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala tetapi belum 

dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan.  

 

 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan meliputi 

kriteria yaitu: 

 Target dalam rencana aksi dijadikan 

dasar (acuan) untuk (memulai) 

pelaksanaan setiap kegiatan. 

 Target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output kegiatan. 

 Target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan  

 Terdapat hubungan yang logis antara 

setiap output kegiatan dengan sasaran 

(outcome) yang akan dicapai. 

 Terdapat analisis progress kinerja, 

pendelegasian wewenang serta simpulan 

keberhasilan/ketidakber-hasilan suatu 

kegiatan. 

3. Target kinerja yang diperjanjikan belum 

sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan organisasi. 

Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur 

keberhasilan suatu organisasi apabila  : 

 Dijadikan dasar untuk memberikan 

penghargaan (reward). 

 Dijadikan dasar untuk memilih dan 
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memilah yang berkinerja dengan yang 

kurang (tidak) berkinerja. 

 Digunakan sebagai cara untuk 

menyimpulkan atau memberikan 

predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, 

tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu 

kondisi atau keadaan. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. IKI sudah dibuat namun belum selaras dengan 

IKU.  

Penyusunan IKI harus selaras dengan IKU 

organisasi. 

2 Indikator Kinerja Individu (IKI) belum 

dimanfaatkan untuk membuat laporan capaian 

kinerja yang dibuat secara periodik. 

Laporan capaian kinerja pegawai seharusnya 

berisi tentang capaian Indikator Kinerja 

Individu (IKI) yang telah ditetapkan. 

3. IKU belum dimanfaatkan dalam penilaian kinerja 

karena CKP dan SKP pegawai belum sepenuhnya 

mengacu pada IKU. 

CKP dan SKP pegawai seharusnya mengacu 

pada IKU. 

4. Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum   

didukung dengan dokumen sumber yang 

memadai serta digunakan untuk pengendalian 

dan pemantauan kinerja secara berkala. 

Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar 

untuk menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja, mengambil tindakan (action) dalam 

rangka mencapai target kinerja yang 

ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

5. Capaian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward dan punishment. 

Informasi capaian kinerja dapat dijadikan 

dasar dalam implementasikan mekanisme 

reward and punishment. 

6. Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi tidak 

dijadikan dasar promosi/ kenaikan ataupun 

penurunan pangkat selain itu juga tidak terdapat 

laporan yang berisi analisis tentang pejabat yang 

berkinerja baik/ buruk, pejabat yang mencapai 

target/ tidak, dan pejabat yang telah selesai tepat 

waktu/ belum. 

Manajemen dalam membuat notulen/laporan 

capaian kinerja bukan hanya melaporkan 

capaian kinerja, kendala yang ditemui dan 

tindak lanjut perbaikan, namun juga analisis 

tentang pejabat yang berkinerja baik/buruk, 

pejabat yang mencapai target/tidak, dan 

pejabat yang telah selesai tepat waktu/ belum 

dan dijadikan dasar promosi/ kenaikan 

ataupun penurunan pangkat. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP belum memadai dalam menyajikan 

pembandingan data kinerja karena belum 

membandingkan  realisasi tahun ini dengan 

realisasi tahun sebelumnya. 

Dalam LKIP menyajikan informasi 

perbandiangan data kinerja tahun yang lalu 

dangan realisasi tahun ini. 

2. Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan, 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 

Informasi tentang pencapaian kinerja utama 

dan analisisnya yang tertuang dalam LKIP, 

seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan program/ 

kegiatan serta peningkatan kinerja organisasi. 

3. Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan Manajemen menyusun SOP pelaporan kinerja 
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dalam penerapan reward and punishment, 

karena masih sebatas penilaian CKP/ tunjangan 

kinerja. 

dilengkapi dengan mekanisme reward and 

punishment atas pencapaian kinerja. 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dapat 

ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

mengukur keberhasilan unit kerja.  

Hasil evaluasi kinerja dapat ditindaklanjuti 

dengan perbaikan penerapan manajemen 

kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja 

karena laporan evaluasi kinerja merinci 

kemajuan kinerja, langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan, dan rekomendasi 

perbaikan. 

2. Evaluasi monitoring capaian kinerja telah dibuat 

dan disampaikan ke Bina Program setiap triwulan, 

namun dokumen pendukung belum 

terdokumentasi dengan baik. 

Informasi capaian kinerja harus didukung 

dengan dokumen sumber yang valid untuk 

mengisi monitoring capaian kinerja triwulanan 

serta terdokumentasi dengan baik. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

3. Target dapat dicapai, tetapi pencapaian tahun ini 

lebih rendah dari pencapaian pada tahun 

sebelumnya. 

Memperbaiki kinerja agar capaian kinerja 

pada tahun ini harus lebih baik pada tahun 

sebelumnya, apabila ada target yang belum 

dapat terpenuhi pada triwulan II, target agar 

direvisi/ direviu sehingga tidak mengurangi 

nilai capaian kinerja. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

32.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Maluku Utara 

32.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

32.3 Hasil Penilaian : 68,28 

32.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.     PERENCANAAN KINERJA 

 -  

A.  PENGUKURAN KINERJA 

1. Rencana aksi atas kinerja telah terjadwal dan 

dimonitor pencapaiannya namun terbatas pada 

solusinya saja  

Rencana aksi atas kinerja harus termonitor 

hingga tuntas. Solusi yang menjadi kesepakatan 

dalam hasil rapat harus terdokumentasi dengan 

laporan tindak lanjut atas solusi tersebut. 

 

2. Capaian kinerja belum sepenuhnya 

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward 

dan punishment. 

Informasi capaian kinerja dapat dijadikan dasar 

dalam implementasikan mekanisme reward and 

punishment. 

C.     PELAPORAN KINERJA 

1. Informasi pelaporan kinerja yang disajikan 

belum sepenuhnya digunakan untuk menilai 

dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi. 

 

Informasi tentang pencapaian kinerja utama 

dan analisisnya yang tertuang dalam LKIP, 

seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan serta peningkatan kinerja 

organisasi 

 

2. LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain: 

Belum menyajikan  Kendala dan solusi hasil 

evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian 

kinerja outcome atau output penting; 

 

 

 

 

LKIP yang disusun seharusnya : 

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan secara 

rinci evaluasi dan analisis mengenai capaian 

kinerja (kendala dan solusi) tiap indikator 

selama tahun 2016 berdasarkan monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan triwulan. 

Terdapat Analisa dan evaluasi harus bisa 

menjawab kenapa (why), capaian IKS meningkat 

atau menurun. 

3. Belum menyajikan perbandingan yang memadai 

 

Menyajikan dan menjelaskan secara rinci 

tentang sasaran outcome, realisasi vs target, 

realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya, dan realisasi sampai dengan tahun 

berjalan vs target jangka menengah; 

4. Belum menyajikan info tentang upaya efisiensi 

yang dilakukan.  

Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi dapat 

dikuantifikasikan dan analisis efisiensi 
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 penggunaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan. informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam mencapai 

tujuan BPS misalnya tentang efisiensi 

pemeliharaan BMN, efisiensi air, telepon dan 

listrik, efisiensi pelatihan, dll 

 

5. Hanya menyajikan informasi keuangan atas 

program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; 

 

Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian sasaran 

(outcome), artinya dapat diketahui berapa 

anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 

6. Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan 

dalam penerapan reward and punishment, 

karena masih sebatas penilaian CKP/ tunjangan 

kinerja. 

Manajemen menyusun SOP pelaporan kinerja 

dilengkapi dengan mekanisme reward and 

punishment atas pencapaian kinerja. 

 

D.    EVALUASI KINERJA 

1. Monitoring kemajuan pencapaian kinerja belum 

sepenuhnya diimplementasikan 

Monitoring kemajuan kinerja memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

 Dapat diidentifikasi dan mengadminstrasi-

kan 

 Dapat meresponse atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 

 Mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi kendala dan 

disimpulkan dalam laporan monitoring TL 

 Melaporkan hasil monitoring tersebut 

kepada pimpinan 

E.    PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Seluruh pelaksanaan kinerja organisasi telah 

dilaksanakan dengan baik dan telah 

memperoleh Penghargaan dari Kanwil DJPB 

Negara Provinsi Maluku Utara sebagai Satker 

terbaik ke 3 atas penilaian laporan keuangan, 

namun perlu komunikasi kepada seluruh 

pegawai terhadap pencapaian kinerja sehingga 

dapat bermanfaat bagi semua. 

BPS Provinsi Maluku Utara perlu sosialisasi hasil 

evaluasi kinerja kepada seluruh pegawai secara 

berkala sebagai tindaklanjut terhadap target 

dan pencapaian kinerja kegiatannya. 

 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  125 
 

HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

33.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Utara 

33.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

33.3 Hasil Penilaian : 68,24 

33.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1. BPS Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki 

indikator kinerja individu. 

BPS Sulawesi Utara agar dapat segera 

menyusun indikator kinerja individu yang 

dapat digunakan sebagai alat ukur 

keberhasilan seorang individu. 

2. Anggaran tidak di breakdown per sasaran. 

 

Anggaran dalam RKA seharusnya dapat 

dibreakdown sesuai dengan sasaran strategis 

dalam renstra. 

3. Belum terdapat mekanisme dan implementasi 

reward dan punishment terhadap keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian target  kinerja. 

Mekanisme dan implementasi reward dan 

punishment terhadap keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian target kinerja 

seharusnya dibuat. 

4 Rapat evaluasi kinerja belum didukung dengan 

notulen rapat seperti evaluasi pencapaian target 

rencana aksi (terdapat kendala dan solusi) Tahun 

2016. 

Rapat evaluasi kinerja seharusnya didukung 

dengan notulen rapat seperti evaluasi 

pencapaian target rencana aksi (terdapat 

kendala dan solusi) Tahun 2016. 

B. PENGUKURAN KINERJA  

1. IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja; 

 

2. IKU belum dijadikan dasar reward dan 

punishment. 

IKU dapat dijadikan sebagai dasar reward dan 

punishment. 

 

3. IKU belum dijadikan dasar untuk promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat. 

Promosi atau pun kenaikan/penurunan 

peringkat seharusnya dapat menggunakan 

IKU. 

 

4. Pengukuran kinerja belum mempunyai sistem 

(teknologi informasi) 

 

Pengukuran kinerja sebaiknya mempunyai 

sistem (teknologi informasi). 
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C. PELAPORAN KINERJA  

1. LKIP tidak menyajikan kendala dan solusi hasil 

evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian 

kinerja outcome atau output penting, bukan 

hanya proses atau realisasi kegiatan yang ada di 

dokumen anggaran (DIPA) 

LKIP seharusnya menyajikan kendala dan 

solusi hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau output 

penting, bukan hanya proses atau realisasi 

kegiatan yang ada di dokumen anggaran 

(DIPA) 

 

2. Informasi kinerja dalam  LKIP secara menyeluruh 

dan ektensif belum digunakan dalam penentuan 

reward dan punishment  

 

Informasi kinerja dalam  LKIP secara 

menyeluruh dan ektensif agar digunakan 

dalam penentuan reward dan punishment  

D. EVALUASI KINERJA  

1. Hasil evaluasi kinerja belum dapat diyakini apakah 

telah ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dapat 

digunakan untuk perbaikan manajemen. 

2. Hasil evaluasi kinerja belum dapat diyakini apakah 

telah ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan unit 

kerja. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 
 

1. Informasi capaian kinerja cukup diandalkan Informasi capaian kinerja dapat diandalkan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

34.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

34.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

34.3 Hasil Penilaian : 68,12 

34.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.   PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki 

dokumen-dokumen perencanaan kinerja berupa 

Rencana Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja 

(PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU), namun 

masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai 

berikut: 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala sampai triwulan 1 

tahun 2017, untuk triwulan 2 tahun 2017 belum 

monitor capaian kinerjanya. 

Monitoring capaian kinerja sebaiknya dilakukan 

pemantauan secara periodik dengan dilengkapi 

SOP dan penanggung jawab kegiatan.  

Selain itu, rencana aksi harus dimonitor 

pencapaiannya secara berkala agar dapat 

dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan, sehingga terdapat 

mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru 

(up dated performance). 

 

B.   PENGUKURAN KINERJA 

1. Komponen pengukuran kinerja perlu adanya 

perhatian  untuk menyiapkan pengukuran kinerja 

individu atau setidaknya melakukan persiapan 

untuk penjabaran lebih lanjut Indikator Kinerja 

Utama organisasi kedalam ukuran kinerja unit 

atau jabatan yang lebih rendah bahkan sampai 

kepada tingkat individu. 

Menyiapakan penjabaran lebih lanjut indikator 

kinerja utama organisasi kedalam ukuran 

kinerja unit atau jabatan yang lebih rendah 

bahkan sampai kepada individu (Indikator 

Kinerja Individu). 

2. Akuntabilitas Kinerja LKIP tahun 2016 yang 

disusun BPS Provinsi Kalimantan Selatan telah 

menyajikan informasi keuangan, akan tetapi 

informasi keuangan tersebut masih sebatas 

informasi keuangan per program tidak terkait 

dengan pencapaian kinerja. 

Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan 

analisis tentang capaian kinerja outcome atau 

output penting, bukan hanya proses atau 

realisasi kegiatan2 yang ada di dokumen 

anggaran (DIPA). 

Anggaran bisa dibreakdown disetiap tujuan 

maupun sasaran strategis yang akan dicapai/ 

terkait dengan pencapaian kinerja. 

C.  PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP belum seluruhnya menjelaskan penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan. 

LKIP memuat informasi yang memaparkan 

hambatan maupun solusi yang dihadapi dalam 

capaian kinerja yang akan dituju.  

 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

128                INSPEKTORAT UTAMA BPS 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

2. LKIP belum menjelaskan analisis dan evaluasi 

untuk seluruh sasaran. 

LKIP menyajikan informasi analisis dan evaluasi 

mengenai capaian kinerja per sasaran.  

D.  EVALUASI KINERJA 

1. Pemanfaatan dokumen rencana aksi dalam 

bentuk SKP dan CKP cenderung hanya sebatas 

untuk pemberian tunjangan kinerja dan belum 

sepenuhnya digunakan sebagai pedoman agenda 

kegiatan maupun untuk memonitor kinerja 

individu pegawai. 

Dokumen rencana aksi dalam bentuk SKP dan 

CKP agar dimanfaatkan sebagai acuan dalam 

melakukan penilaian kinerja pegawai dan 

diselaraskan dengan capaian kinerja unit kerja 

secara berjenjang. 

2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan secara substantif 

kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan 

capaian kinerja atas program, rencana aksi, 

kegiatan-kegiatan utama BPS beserta hambatan-

hambatannya terlaksana dengan baik dan efektif 

dan hasilnya telah dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak terkait. 

 

Hasil pemantauan kemajuan program/kegiatan 

dan hambatannya harus didokumentasikan 

dengan baik dan dibuat secara formal. 

Dokumen tersebut selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian 

reward dan punishment dikemudian hari. 

Untuk tertibnya kegiatan tersebut maka 

diperlukan perbaruan dari SOP yang ada 

tentang rapat pertemuan baik tingkat 

pimpinan, struktural maupun seluruh staf, 

sehingga jelas dokumentasi dan 

tindaklanjutnya. 

E.  PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Belum terdapatnya penghargaan dari pihak 

eksternal maupun interrnal BPS dalam hal 

pemberantasan korupsi (WBK/WBBM), kinerja 

manajemen, serta kinerja lainnya 

 Penilaian kinerja dari pihak luar berupa 

penghargaan sangat mempengaruhi 

keberadaan instansi, seperti pada 

pelayanan dan transparasi atas 

pengelolaan program dan kegiatan, 

sehingga perlu dipertahankan/ ditingkatkan 

capaian yang sudah ada. 

 Capaian kinerja lainnya, seperti 

penghargaan yang diperoleh ataupun 

kegiatan lain yang dilakukan di luar APBN 

agar disajikan dalam LKIP BPS Provinsi 

Kalimantan Selatan, karena ini merupakan 

prestasi tersendiri yang dapat memberikan 

penilaian dalam evaluasi LKIP. 

 Memastikan tersedianya SDM yang 

memahami Sistem AKIP di seluruh satker 

BPS Provinsi Kalimantani Selatan dalam hal 

implementasi dan evaluasi manajemen 

kinerja. Untuk mempercepat terwujudnya 

pemerintahan yang berkinerja dan 

akuntabel. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2016-2017 

 

35.1 Satuan Kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)  

35.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

35.3 Hasil Penilaian : 61,09 

35.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 telah 

disusun, namun ditemukan kekurangan yaitu: 

 Belum selaras sesuai dengan Perka IKU 

BPS Nomor 2 Tahun 2016, terlihat dari 

beberapa indikator yang disajikan dalam 

Renstra tidak sesuai dengan IKU; 

 Belum menyusun dan meng-upload 

Review Renstra 2015-2019; 

 Belum sepenuhnya selaras dengan 

Perjanjian Kinerja  tahun 2017; 

 Dalam Penentuan Target dalam Rencana 

Strategis belum sepenuhnya ditetapkan 

secara baik dan belum selaras dengan 

target dalam dokumen Perjanjian Kinerja 

dan LKIPnya; 

 Renstra 2015-2019 tidak menyajikan 

target tahunan; 

 

 Rencana Strategis menyajikan IKU yang 

terbaru; 

 Renstra dimonitoring dan direview  secara 

berkala selaras dengan perubahan IKU, dan 

di-upload ke website 

 Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan 

perjanjian kinerja sehingga harus selaras 

antara kedua dokumen tersebut; 

 Mengkaji ulang penentuan targetnya, 

tetapkan target yang menantang namun 

dapat dicapai, selaraskan dengan 

perjanjian kinerjanya. Didukung dengan 

bukti penetapan target, misalnya : notulen 

rapat pembahasan target kinerja; 

 Renstra menyajikan target tahunan 

 

 

2. Target jangka menengah dalam Renstra telah 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan namun monitoring target JM dilakukan 

secara insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP atau 

mekanisme yang jelas. 

Monitoring target (kinerja) jangka menengah 

mengacu pada kriteria sebagai berikut: 

 Terdapat breakdown target kinerja jangka 

menegah kedalam target-target tahunan 

dan periodik yang selaras dan terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang 

jelas tentang mekanisme monitoring 

Renstra secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ 

capaian kinerja jangka menengah 

dilaporkan progressnya dalam laporan 

kinerja;   

 Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 
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3. Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas pada 

pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada 

tindakan nyata selanjutnya; 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria 

sbb: 

a. Target-target dalam rencana aksi dijadikan 

dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan 

setiap kegiatan; 

b. Target-target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output2 kegiatan; 

c. Target-target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan  

d. Terdapat hubungan yang logis antara setiap 

output kegiatan dengan sasaran (outcome) 

yang akan dicapai; 

 

4. Terdapat kegiatan monitoring capaian target 

secara periodik, namun belum dikaitkan dengan 

target jangka menengah dalam Renstra. 

Target kinerja jangka menengah dalam Renstra 

seharusnya dimonitor pencapaiannya secara 

periodik sampai dengan tahun berjalan. 

 

5. STIS telah melakukan inputasi pencapaian 

kinerja, namun hanya sebatas penyerahan atau 

pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja 

dan belum sampai kepada pembuatan simpulan 

keberhasilan dan menjadi dasar dalam 

implementasi reward/punishment dan rencana 

tindak lanjut atas kendala yang diidentifikasi, 

dan belum dilaporkan dan didokumentasikan 

sebagai kesatuan dokumen SAKIP STIS. Sehingga 

Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya 

dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Progres tindak lanjut atas kendala yang 

diidentifikasikan harus dilaporkan, dimonitor, 

dan didokumentasikan. Selanjutnya hasil 

Capaian kinerja subject matter harus menjadi 

dasar terhadap kesimpulan atas keberhasilan 

atau kegagalan, dan menjadi objek atas 

implementasi reward and punishment. 

Monitoring pencapaian target secara periodik 

dimaksudkan untuk:  

 Memantau progress capaian target dalam 

rencana aksi secara periodik (minimal 

triwulanan); 

 Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis 

dan dicarikan alternatif solusinya; serta 

 Terdapat mekanisme yang memungkinkan 

kemungkinan pimpinan untuk mengetahui 

progress kinerja yang terbaru (up dated 

performance) 

 Terdapat mekanisme dan implementasi 

reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapain 

target kinerja. 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum 

sepenuhnya dapat diandalkan, dengan analisa 

sebagai berikut: 

 Data kinerja dalam LKIP dikumpulkan 

hanya menjelang penyusunan laporan, 

bukan secara periodik (misalnya tiap 

triwulan). 

 Belum terdapat pihak yang jelas sebagai 

penanggung jawab dalam kegiatan 

pengumpulan data kinerja. 

 Tidak ada verifikasi atas data kinerja yang 

dilaporkan oleh masing-masing subject 

matter.  

 SOP Pengumpulan data telah dibuat, 

namun belum menjelaskan bila terjadi 

kesalahan data, siapa yang 

mengumpulkan, belum menyajikan kapan 

pelaksanaan dan target penyelesaiannya. 

 

Mekanisme pengumpulan data kinerja 

seharusnya disusun/dibuat dengan 

menggambarkan bahwa pengumpulan data 

kinerja dilakukan secara periodik, jelas waktu 

delivery-nya, ada pihak yang bertanggung 

jawab, dan ada kemudahan dalam penelusuran 

data kinerja ke sumber datanya sehingga data 

kinerja yang dihasilkan lebih dapat diandalkan. 

2. Indikator kinerja individu (IKI) Fungsional Dosen 

STIS, dan Bagian Administrasi Umum telah 

disusun yang merupakan breakdown dari IKU 

atasannya, namun belum disusun Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.  

 

Indikator kinerja individu (IKI) harus disusun dan 

mengacu pada IKU organisasi (dapat dikaitkan 

dengan sasaran dan indikator sasarannya). 

3. Pengukuran Kinerja belum didukung dengan 

sistem yang menghubungkan masing-masing 

penanggungjawab sehingga meminimalisir 

kesalahan dalam pengukuran. 

 

Pengukuran kinerja sebaiknya dikembangkan 

dengan menggunakan teknologi informasi. 

4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya 

dilakukan secara berjenjang karena belum 

menyusun CKP per bulan. Kinerja individu masih 

diukur dalam bentuk SKP dan belum 

dibreakdown tiap bulan dalam CKP sehingga 

belum dapat ditelusuri secara jelas 

keselarasannya dengan dokumen IKU 

organisasi. 

Kriteria Pengukuran kinerja dilakukan secara 

berjenjang, antara lain: 

 Indikator-indikator yang ada sudah SMART 

dan cukup  

 terdapat alur penjenjangan kinerja yang 

jelas mulai dari pimpinan sampai dengan 

staf operasional (individu); 

 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

indikator kinerja SMART yang formal; 

 setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

target-target terukur; 

 terdapat hubungan kausalitas antara setiap 

jenjang atau tingkatan; 

 Terdapat pengukuran kinerja pada setiap 
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jenjangnya; 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau 

ditelusuri sampai ke sumbernya; 

 Hasil pengukuran berjenjang tersebut 

sudah divalidasi. 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1.. Laporan Kinerja (LKIP) telah disusun, namun 

terdapat beberapa kekurangan, antara lain: 

a. LKIP yang diupload ke dalam website 

belum ditandatangani oleh Ketua STIS; 

b. LKIP belum menyajikan capaian Perjanjian 

Kinerjanya, karena belum menyajikan 

lampiran “Pengukuran Kinerja Sasaran” 

dan belum menyajikannya Sasaran dan 

Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian 

Kinerja  tahun 2016 

c. Belum menyajikan  Kendala dan Solusi 

hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-

capaian kinerja outcome atau output 

penting; 

d. Belum menyajikan perbandingan yang 

memadai;  

e. Hanya menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan dan belum 

menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS; 

f. Hanya menyajikan informasi keuangan 

atas program (DMPTL, dan PSPA) dan 

belum menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi; 

g. Informasi kinerja yang disajikan dalam 

LKIP belum sepenuhnya dapat diandalkan; 

h. Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan; 

i. Informasi yang disajikan belum digunakan 

untuk penilaian kinerja. 

 

 

 

LKIP yang disusun seharusnya : 

 Mengupload Laporan Kinerja yang telah 

sesuai dengan kinerja STIS dan telah 

disahkan oleh Ketua STIS. 

 Menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian 

Kinerja tahun tersebut dan didukung 

dengan lampiran “Pengukuran Kinerja 

Sasaran” yang berisi target, realisasi dan 

capaian kinerja setiap Indikator Kinerja 

sasarannya. 

 Kriteria Informasi Laporan Kinerja 

berorientasi outcome: 

 Informasi yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja menggambarkan hasil-hasil 

(termasuk output-output penting) yang 

telah dicapai dan seharusnya tercapai 

sampai dengan saat ini; 

 Laporan Kinerja tidak hanya berfokus 

pada informasi tentang kegiatan atau 

proses yang telah dilaksanakan pada 

tahun yang bersangkutan; 

 Laporan Kinerja tidak berorientasi 

hanya pada informasi tentang realisasi 

seluruh anggaran yang telah digunakan. 

 Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja per masing-masing 

indikator; bukan hanya proses atau 

realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di 

dokumen anggaran (DIPA). 

 Menyajikan perbandingan yang memadai, 

mencakup: 

 Laporan Kinerja menyajikan sasaran 

outcome; 

 Target vs Realisasi; 

 Realisasi tahun berjalan vs realisasi 

tahun sebelumnya; 

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan 

vs target jangka menengah 
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 Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dapat dikuantifikasikan dan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan; 

 Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian 

sasaran (outcome); 

 Menyajikan Informasi kinerja yang 

merupakan hasil pengumpulan data kinerja 

triwulanan yang dimonitoring dan dievaluasi 

pencapaiannya (terjadwal) serta dokumen 

sumbernya dapat ditelusuri dengan mudah 

serta dapat dikaitkan hingga sasaran dan 

indikator sasarannya; 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja 

dapat diandalkan dengan kriteria: 

 datanya valid; 

 dapat ditelusuri kesumber datanya; 

 diperoleh dari sumber yang 

kompeten; 

 dapat diverifikasi; 

 konsisten. 

 Secara ekstensif dan menyeluruh digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan organisasi artinya 

informasi yang disajikan akan 

mengakibatkan perbaikan dalam 

pengelolaan program dan kegiatan dan 

dapat menyimpulkan keberhasilan atau 

kegagalan program secara terukur; 

 Informasi kinerja dapat digunakan untuk 

penilaian kinerja, artinya informasi capaian 

kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk 

menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar reward dan Punishment. 

 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1. STIS telah melakukan evaluasi atas kinerja untuk 

semua kegiatan teknis secara periodik dan telah 

dilengkapi dengan notulen. 

Namun belum sepenuhnya dapat dikaitkan 

dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

organisasi dan evaluasi berupa hasil 

pemantauan mengenai kemajuan kinerja 

Setiap evaluasi atas pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja (per triwulanan) beserta 

hambatannya, hendaknya: 

 Terdokumentasi berupa notulen 

pembahasan artinya mengidentifikasikan, 

mencatat (membuat catatan), mencari 

tahu, mengadministrasikan kemajuan 
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beserta hambatannya yang dilaksanakan hanya 

sebatas pelaksanaan kegiatan dan belum 

berfokus pada kinerja atas sasaran dan 

program-program STIS.    

(progress) kinerja; 

 Dapat menjawab atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 

terakhir; 

 Mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja; 

 Melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan 

 

Kriteria evaluasi Rencana aksi telah dilakukan, 

antara lain : 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil-

hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

 

2. Hasil evaluasi kegiatan telah disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, namun belum berfokus pada 

target kinerja yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kinerja dan belum 

terdokumentasikan. 

Kriteria  Hasil evaluasi disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

 Apabila hasil evaluasi telah disampaikan 

atau dibahas dengan  pihak yang dievaluasi 

(yang berkepentingan);  

 Terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi; 

 Kesepakatan tersebut secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

3 Hasil evaluasi belum sepenuhnya disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Hasil evaluasi sepatutnya telah disampaikan 

atau dibahas dengan  pihak yang dievaluasi 

(yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan 

dengan pihak yang terkait langsung dengan 

temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan 

tersebut secara formal menjelaskan siapa dan 

kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti. 

 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  135 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

4. Pelaksanaan evaluasi kinerja belum disupervisi 

dengan baik melalui pembahasan-pembahasan 

yang reguler dan bertahap. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja disupervisi dengan 

baik melalui pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap. 

5. Evaluasi kinerja belum memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. 

Evaluasi kinerja memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja 

yang dapat dilaksanakan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Informasi mengenai kinerja triwulan II tahun 

2017 belum dapat diandalkan. 

  

Informasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus  

dapat diandalkan berdasarkan pada : 

 Dasar perhitungan data yang valid; 

 Dapat ditelusuri ke dokumen sumber; 

 Diperoleh dari sumber yang kompeten; 

 Dapat diverifikasi; 

 Konsisten. 

2 Monitoring capaian kinerja triwulan 2 tahun 

2016 tidak dilaksanakan, sehingga tidak dapat 

dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun 

sebelumnya. 

Target Kinerja dimonitor realisasi dan 

capaiannya secara triwulanan.  

3. Belum memperoleh pencapaian atas kineja 

lainya berupa :  

 Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM 

(berdasarkan penilaian Kemenpan & 

RB dan internal BPS); 

 Penghargaan inovasi tingkat internal 

BPS 

 

Agar ditingkatkan lagi prestasinya dalam 

penilaian WBK/WBBM atau Inovasi. 
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LAPORAN HASIL EVALUASI 

BPS KABUPATEN/KOTA - SETINGKAT ESELON III 

TAHUN 2016 – 2017 

 

1. BPS KOTA CILEGON 63,02 ( B ) 

2. BPS KABUPATEN KONAWE SELATAN 62,88 ( B ) 

3. BPS KABUPATEN SUMEDANG 62,60 ( B ) 

4. BPS KOTA BUKIT TINGGI 62,30 ( B ) 

5. BPS KABUPATEN PULANG PISAU 62,26 ( B ) 

6. BPS KABUPATEN KULONPROGO 62,25 ( B ) 

7. BPS KOTA BENGKULU 62,07 ( B ) 

8. BPS KABUPATEN BANGLI 61,86 ( B ) 

9. BPS KABUPATEN KLATEN 61,78 ( B ) 

10. BPS KABUPATEN MAJENE 61,57 ( B ) 

11. BPS KABUPATEN MERAUKE 60,82 ( B ) 

12. BPS KABUPATEN LINGGA 60,78 ( B ) 

13. BPS KABUPATEN KAMPAR 59,93 (CC) 

14. BPS BPS KABUPATEN BOALEMO 59,57 (CC) 

15. BPS KABUPATEN BELITUNG TIMUR 59,53 (CC) 

16. BPS KABUPATEN MOJOKERTO 59,36 (CC) 

17. BPS KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN 59,29 (CC) 

18. BPS KABUPATEN BONTANG 59,16 (CC) 

19. BPS KABUPATEN LOMBOK BARAT 59,13 (CC) 

20. BPS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 59,11 (CC) 

21. BPS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 59,09 (CC) 

22. BPS KABUPATEN KUBU RAYA 58,84 (CC) 

23. BPS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 58,47 (CC) 

24. BPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT 58,11 (CC) 

25. BPS KABUPATEN MINAHASA 58,29 (CC) 

26. BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 57,76 (CC) 

27. BPS KOTA JAKARTA SELATAN 57,22 (CC) 

28. BPS KABUPATEN LAHAT 57,05 (CC) 

29. BPS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 56,27 (CC) 

30. BPS KABUPATEN SORONG 55,32 (CC) 

31. BPS KABUPATEN DONGGALA 55,23 (CC) 

32. BPS KABUPATEN TANGGAMUS 54,46 (CC) 

33. BPS KABUPATEN ACEH BESAR 52,87 (CC) 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

1.1. Satuan Kerja : BPS Kota Cilegon 

1.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

1.3. Hasil Penilaian : 63,02 

1.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Kota Cilegon belum memanfaatkan teknologi 

informasi dalam pengukuran kinerja 

Bila BPS belum membuatkan system terkait hal 

tersebut, maka dibutuhkan inovasi oleh setiap 

satker untuk melaksanakan pembuatan system 

yang memudahkan pengukuran kinerja setiap 

pegawai yang menandatangani PK melalui 

teknologi informasi yang dimiliki oleh satker 

ybs. 

 

2. BPS Kota Cilegon dalam pelaksanaan pengukuran 

dan monitoring kinerja sebagian besar telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun 

demikian dalam kegiatan promosi atau kenaikan/ 

penurunan belum memanfaatkan capaian IKU 

sebagai dasar hal  tersebut. Hal ini disebabkan 

karena ketiadaan wewenang dalam kegiatan 

promosi dan pertimbangan psikologis bila ada 

penerapan Hukuman Disiplin atas kesalahan yang 

masih dapat ditolerir kepada pegawai di lingkup 

BPS Kota Cilegon. 

 

Walaupun memiliki kewenangan terbatas 

dalam kegiatan promosi, namun tiada salahnya 

mengajukan nominasi bila ada pegawai yang 

memiliki kinerja terbaik  untuk dapat diusulkan 

kepada BPS Provinsi Banten agar 

dipertimbangkan. Demikian pula dengan 

penaikan/penurunan pangkat pegawai agar 

mengacu kepada kinerja. 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS Kota 

Cilegon sebagian besar telah memuat aktivitas 

yang telah mendukung Tujuan dan Sasaran dalam 

Renstra dan PK yang meliputi juga adanya 

pencapaian target yang dapat dilaksanakan sesuai 

ketentuan. Namun demikian, masih ada yang 

perlu dibenahi dalam pelaporan kinerja tahun 

berikutnya, yaitu: 

a. Belum menyajikan pembandingan data 

kinerja yang memadai antara realisasi 

Untuk yang akan datang, dalam melakukan 

analisis penggunaan sumber daya tidak hanya 

berasal dari efisiensi anggaran saja, namun bisa 

dikaitkan dengan sumber daya lain, misal 

manusia, peralatan dan metode kinerja. 

Selain itu diharapkan Lakin yang memuat hasil 

kinerja setiap Tujuan dan Sasaran dapat 

digunakan dalam penilaian kinerja juga 

pembandingan data kinerja tahun sebelumnya. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan secara 
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tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain 

yang diperlukan. 

b. Penajaman analisis terhadap adanya 

efisiensi penggunaan sumber daya yang 

dimiliki, informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya 

secara rinci dan detil, hanya sebatas 

pengakuan adanya efisiensi tanpa dirinci 

jenis kegiatan dan anggaran yang 

diefisiensikan. Selain itu, efisiensi yang 

tidak terkait anggaran juga belum 

diungkap. 

c. Belum menyajikan  Kendala dan solusi 

hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau 

output penting; 

d. Hanya menyajikan informasi keuangan 

atas program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) 

dan belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi; 

 

rinci evaluasi dan analisis mengenai capaian 

kinerja (kendala dan solusi) tiap indikator 

selama tahun 2016 berdasarkan monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan triwulan. 

Terdapat Analisa dan evaluasi harus bisa 

menjawab kenapa (why), capaian IKS meningkat 

atau menurun. 

 

 

Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian sasaran 

(outcome), artinya dapat diketahui berapa 

anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 

 

D. EVALUASI KINERJA  

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Kota Cilegon dalam perbandingan pencapaian 

kinerja antara Triwulan II Tahun 2017 dengan 

Triwulan II Tahun 2016, baik untuk output 

maupun outcome, hanya memiliki poin 87,50% 

Hal ini terkait dengan kegiatan yang tidak sama 

antara tahun 2016 dengan tahun 2017 terutama 

dalam penentuan target triwulannya. 

 

- 

 

2. BPS Kota Cilegon telah mendapatkan piagam 

juara umum kedua BPS KabKot dilingkup Provinsi 

Banten yang diberikan oleh BPS Provinsi  Banten 

dan telah mengikuti self assessment WBK/WBBM, 

namun belum memperoleh penghargaan dalam 

kegiatan inisiatif dalam pemberantasan korupsi 

dan inovasi dalam manajemen kinerja.  

Lebih intensif lagi dalam mengerahkan seluruh 

segenap Sumber Daya Manusia di lingkup BPS 

Kota Cilegon dalam mencapai target perolehan 

penghargaan, baik dari Instansi Pemerintah, 

Instansi Daerah maupun Swasta terutama dari 

Kementerian PAN & RB, KPK, Ombusdman, BPS 

dan BPS Provinsi. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

2.1. Satuan Kerja : BPS Kabupaten Konawe Selatan 

2.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

2.3. Hasil Penilaian : 62,88 

2.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1.  BPS Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan 

monitoring terhadap rencana aksi secara 

triwulanan namun masih terbatas pada penyerahan 

atau pengumpulan hasil pengukuran capaian 

kinerja, belum digunakan sebagai instrumen untuk 

memonitor pencapaian kinerja dari setiap Seksi. Hal 

ini dikarenakan masing-masing Seksi hanya diminta 

untuk mengisi target dan realisasi dalam rencana 

aksi (dalam bentuk hardcopy) sehingga monitoring 

pencapaian kinerja dari setiap indikator kinerja 

yang melekat pada setiap Seksi belum 

termonitoring dengan baik. 

Rencana aksi sebagai instrumen untuk 

memonitor pencapaian kinerja dalam satu 

tahun sehingga setiap seksi diharuskan untuk 

selalu memantau pencapaian kinerja (per 

triwulan)     

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. IKI Seksi Nerwilis telah disusun namun hanya 

terbatas pada indikator “Persentase pemasukan 

dokumen (response rate)....”   

Penyusunan IKI harus dilakukan secara 

komprehensif pada setiap Seksi dan setiap 

indikator kinerja yang mendukung kinerja 

atasannya (bukan hanya pada satu indikator) 

IKI yang disusun harus mengacu/selaras 

dengan IKU atasannya. 

Kriteria keselarasan IKU: 

 IKI merupakan breakdown dari IKU 

atasannya 

 IKI menjadi penyebab terwujudnya 

kinerja utama atasannya; 

 

2. BPS Kabupaten Konawe Selatan belum 

mengembangkan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja 

Dibutuhkan inovasi oleh setiap satker untuk 

mengembangkan sistem yang memudahkan 

pengukuran kinerja setiap pegawai, sehingga 

pengukuran indikator kinerja individu dapat 

dimonitoring secara berkala.  

 

3. BPS Kabupaten Konawe Selatan telah memiliki SOP 

Pengumpulan data kinerja namun SOP yang ada 

belum menunjukkan kondisi sesuai dengan 

SOP digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pengumpulan data kinerja. Jika  

SOP yang ada dianggap tidak relevan dengan 
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keadaan sebenernya kondisi saat ini maka SOP harus direview.  

C. PELAPORAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Konawe Selatan  telah menyusun 

Laporan Kinerja Tahun 2016 yang telah menyajikan 

pencapaian kinerja namun masih ada beberapa 

kelemahan yaitu:  

 Belum menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi 

 Kurangnya informasi mengenai efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki 

secara rinci dan detil 

 

 

 

 Laporan kinerja seharusnya menyajikan 

realisasi per sasaran bukan hanya proses 

atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada 

di dokumen anggaran (DIPA) serta 

informasi mengenai efisiensi secara detail 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan 

evaluasi berupa rapat koordinasi yang substansi 

pembahasan pada tingkat kegiatan dan belum 

menjelaskan kendala dan solusi (evaluasi) pada 

indikator kinerja yang belum tercapai dan analisis 

pada indikator yang telah tercapai. Hal tersebut 

diketahui jika ada perubahan sampel yang 

mempengaruhi target di rencana aksi dilakukan 

bukan melalui rapat kinerja melainkan pemberian 

informasi secara langsung dari seksi ke penanggung 

jawab SAKIP.  

Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan 

dengan pembahasan pencapaian dari 

indikator kinerja yang telah ditetapkan 

(masing-masing bidang).  

Jika realisasi lebih kecil dari target maka perlu 

ada pembahasan kendala dan solusi. 

Jika realisasi sama dengan atau lebih besar 

dari target  maka ada analisis.  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Secara umum pencapaian kinerja BPS Kabupaten 

Konawe Selatan pada TW 2 Tahun 2017 baik namun 

terdapat hal-hal yang peru diperbaiki yaitu:   

 Indikator kinerja yang pencapaiannya 

masih dibawa 100% yaitu: 

 Persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan rumah 

tangga 

 Persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan usaha 

 Persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

 Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS 

 Pencapaian TW 2 Tahun 2017 tidak lebih 

Dalam penetapan target setiap tahun merujuk 

pada realisasi pada tahun sebelumnya dan 

mempertimbangkan kondisi pada tahun 

berjalan. 

Terkait peningkatan/penurunan capaian 

kinerja dijelaskan pada LKIP. 
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baik dari pencapaian TW 2 Tahun 2016 

yaitu pada indikator: 

 Persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan rumah 

tangga 

 Persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan usaha 

 Persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

 Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS 

 

2. BPS Kabupaten Konawe Selatan belum berhasil 

mendapatkan penghargaan baik dalam inisiatif 

pemberantasan korupsi dan inovasi dalam 

manajemen kinerja serta penghargaan lainnya 

Berusaha untuk menjadi satker berpredikat 

WBK/WBBM dan mengikuti lomba inovasi 

yang diadakan oleh BPS 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

3.1. Satuan Kerja : BPS Kabupaten Sumedang 

3.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

3.3. Hasil Penilaian : 62,60 

3.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

BPS Kabupaten Sumedang telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra 2015-

2019, Renstra 2015-2019 Review, Perjanjian Kinerja (PK) 

2015 dan 2016, serta  Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Review-nya, namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan sebagai berikut: 

 

a. Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

kinerja tahun berjalan. Hal ini dapat dilihat dari 

tidak selarasnya target dalam Renstra dengan 

dokumen PK. Perbedaan target ini dapat 

disebabkan karena penentuan target yang kurang 

memadai atau berdasar argumen yang logis. 

Renstra merupakan dokumen sumber dalam 

penyusunan dokumen perencanaan tahunan 

dan target kinerjanya ditetapkan dengan baik 

seperti berdasarkan basis data yang memadai 

atau terdapat kesepakatan dengan dasar 

argumen yang logis. 

b. Perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai 

sasaran telah didukung oleh anggaran yang 

memadai, namun belum dapat diidentifikasi 

secara jelas kaitan antara anggaran tersebut 

dengan sasaran hingga indikator kinerja 

sasarannya. 

Anggaran seharusnya dapat diuraikan bukan 

hanya per kegiatan saja, tetapi juga sampai 

pada sasaran dan indikator kinerja sasarannya 

agar pertanggungjawaban kinerja sejalan 

dengan anggarannya. 

c. Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan 

target secara periodik, namun dalam penetapan 

target periodik tersebut masih belum sepenuhnya 

memadai. Selain itu, monitoring rencana aksi 

(triwulanan) yang dilakukan belum melalui 

evaluasi yang menyeluruh dalam forum rapat 

evaluasi. 

Penetapan target dalam rencana aksi 

seharusnya berdasarkan data yang akurat, 

argumen dan perhitungan yang logis. Rencana 

aksi dimonitor dan dievaluasi pencapaiannya 

secara berkala (sampai level PK, Renstra) 

sehingga dapat menjadi acuan dalam 

peningkatan kinerja berikutnya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja telah dilakukan pada BPS Kabupaten 

Sumedang,  namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan sebagai berikut: 

 

a. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum 

sepenuhnya dapat diandalkan, dengan analisa 

sebagai berikut: 

6. Pengumpulan data kinerja sebagai bahan 

Mekanisme pengumpulan data kinerja 

seharusnya disusun/dibuat dengan 

menggambarkan bahwa pengumpulan data 

kinerja dilakukan secara periodik, jelas waktu 
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penyusunan LKIP telah dilakukan secara 

berkala (triwulanan), namun evaluasi secara 

menyeluruh pada sasaran dan indikatornya 

belum dilakukan. 

7. SOP pengumpulan data kinerja telah disusun, 

namun belum sepenuhnya diterapkan 

8. Belum terdapat pihak yang jelas sebagai 

penanggung jawab dalam kegiatan 

pengumpulan data kinerja. 

 

delivery-nya, ada pihak yang bertanggung 

jawab, dan ada kemudahan dalam 

penelusuran data kinerja ke sumber datanya 

sehingga data kinerja yang dihasilkan lebih 

dapat diandalkan. 

b. Indikator kinerja individu (IKI) belum disusun. 

Kinerja individu masih diukur dalam bentuk SKP 

dan dibreakdown tiap bulan dalam CKP sehingga 

belum dapat ditelusuri secara jelas 

keselarasannya ke dokumen IKU organisasi. 

 

Indikator kinerja individu (IKI) harus disusun 

dan mengacu pada IKU organisasi (dapat 

dikaitkan dengan sasaran dan indikator kinerja 

sasarannya). 

c. Pengukuran kinerja secara berjenjang sudah 

dilakukan, namun masih secara manual, belum 

ada sistem yang menghubungkan masing-masing 

penanggungjawab dalam kegiatan pengukuran 

dan pengumpulan data kinerja sehingga 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

pengukuran. 

 

Pengukuran kinerja sebaiknya dikembangkan 

dengan menggunakan teknologi informasi. 

d. IKU belum dimanfaatkan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan. Hal ini dapat dilihat 

ketika IKU sudah direview namun Renstra belum 

disesuaikan dengan IKU-nya. 

 

IKU merupakan indikator utama organisasi 

dan menjadi sumber untuk dokumen 

perencanaan. 

C. PELAPORAN KINERJA 

BPS Kabupaten Sumedang telah menyusun LKIP (Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2016, namun masih 

terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 

 

a. LKIP telah menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja tujuan, sasaran dan 

indikatornya, namun masih belum menyeluruh 

dan terdapat inkonsistensi jumlah target dengan 

dokumen sumbernya (Renstra, PK). 

LKIP menyajikan evaluasi dan analisa 

mengenai capaian kinerja tujuan, sasaran dan 

indikatornya dengan tetap memperhatikan 

konsistensinya dengan dokumen sumber. 

 

b. LKIP telah menyajikan perbandingan data kinerja, 

namun perbandingan data kinerja tahun berjalan 

(2016) dengan tahun sebelumnya (2015) belum 

disajikan. 

LKIP menyajikan perbandingan data kinerja 

pada tahun berjalan antara target dan 

realisasi, perbandingan realisasi tahun 

berjalan dengan tahun sebelumnya, dan 

perbandingan realisasi tahun berjalan dengan 

jangka menengahnya. 
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c. LKIP telah menyajikan upaya efisiensi anggaran, 

namun belum dapat diidentifikasi efisiensi per 

sasarannya. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan anggaran per 

sasarannya. 

 

d. LKIP belum sepenuhnya menyajikan informasi 

mengenai keuangan yang terkait dengan 

pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja 

sasaran instansi (informasi keuangan hanya 

disebutkan secara garis besar dalam program 

DMPTL, PSPA, dan PPIS). 

 

LKIP menyajikan informasi keuangan yang 

terkait hingga pencapaian tujuan, sasaran, dan 

indikator kinerja sasaran. 

D. EVALUASI KINERJA 

BPS Kabupaten Sumedang telah melakukan evaluasi 

kinerja, namun masih terdapat kelemahan sebagai 

berikut: 

 

a. Evaluasi atas kinerja telah dilakukan rutin, namun 

masih terbatas pada kegiatan-kegiatan, belum 

mengarah pada evaluasi tujuan, sasaran dan 

indikatornya. 

Evaluasi kinerja atas tujuan, sasaran, dan 

indikatornya hingga sampai kegiatan rinci 

harus dilakukan untuk memantau pencapaian 

kinerja yang hasilnya dapat digunakan untuk 

penilaian dan peningkatan kinerja. 

 

b. Dokumentasi evaluasi atas kinerja masih berupa 

notulen rapat yang membahas kegiatan teknis, 

belum sepenuhnya dapat dikaitkan dengan 

tujuan, sasaran, dan indikator kinerja organisasi.  

 

Setiap evaluasi atas kinerja hendaknya 

mengarah pada tujuan, sasaran, dan 

indikatornya serta memuat kendala, solusi, 

dan tindak lanjutnya sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja ke 

depannya. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Kabupaten Sumedang telah dapat mencapai target 

kinerjanya, namun masih terdapat target yang belum 

tercapai. Selain itu informasi mengenai kinerjanya belum 

sepenuhnya dapat diandalkan berkaitan dengan cara 

pengumpulan kinerjanya dan sumber data kinerjanya. 

Memperoleh penghargaan BMN dari KPKNL  

Pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh 

perencanaan yang baik sehingga setiap target 

akan terealisasi. Data pencapaian target 

kinerja diperoleh dengan mekanisme 

pengumpulan data kinerja yang memadai dan 

sumber data yang dapat diandalkan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

4.1. Satuan Kerja : BPS Kota Bukit Tinggi 

4.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

4.3. Hasil Penilaian : 62,30 

4.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan 

secara baik.  

a) Beberapa indikator dalam dokumen Renstra 

2015-2019 memiliki target yang tetap (flat) 

sampai dengan akhir periode (2019) sehingga 

kurang mendorong adanya peningkatan 

kinerja, seperti indikator Persentase 

pengguna layanan yang merasa puas 

terhadap pemenuhan sarana dan prasarana 

BPS sebesar 85% (2017 s.d 2019) dan 

indikator Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS sebanyak 5.000 orang 

(2015 s.d 2019).  

b) Beberapa indikator dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) 2017 memiliki target 

yang lebih kecil dari realisasi tahun 

sebelumnya (pesimistic), seperti indikator 

Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan kualitas data statistik diberi target 

80% sedangkan realisasi tahun sebelumnya 

sudah 85%, dan indikator Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS ditarget 5.500 

orang sedangkan realisasi tahun 2016 

sebanyak 8.546 orang.  

c) Terdapat indikator dalam PK 2017 yang 

memiliki target berbeda antara atasan 

dengan bawahannya (tidak konsisten), yakni 

pada indikator Persentase pengguna layanan 

yang merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS (target Kepala BPS 

Kota 89%, sedangkan Kasub TU 85%). 

 

 

Penentuan target kinerja seharusnya 

memenuhi  kriteria target yang baik, yakni: 

 Menggambarkan suatu tingkatan tertentu 

yang seharusnya dapat dicapai 

(optimistic);  

 Selaras dengan Renstra BPS;  

 Berdasarkan indikator yang SMART;  

 Berdasarkan basis data yang memadai; 

serta  

 Berdasarkan argumen dan perhitungan 

yang logis. 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

146                INSPEKTORAT UTAMA BPS 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

2 Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kurang 

didukung oleh anggaran, baik bersifat langsung 

ataupun tidak langsung, secara  memadai. 

 

Setiap sasaran yang telah ditetapkan 

seharusnya sudah dapat diidentifikasi-kan 

kegiatan dan anggarannya, sehingga 

memungkinkan dalam pencapaiannya. 

3 Target kinerja yang diperjanjikan kurang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan. 

Kriteria pemanfaatan target kinerja untuk 

mengukur keberhasilan, yakni:  

 Capaian target kinerja dijadikan dasar 

untuk memberikan penghargaan (reward);  

 Capaian target kinerja dijadikan dasar 

untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang/tidak 

berkinerja;  

 Capaian target kinerja digunakan sebagai 

cara untuk menyimpulkan atau 

memberikan predikat (baik/cukup/kurang, 

berhasil/gagal, dlsb) suatu kondisi atau 

keadaan. 

 

4 Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya 

dimonitor pencapaiannya secara berkala 

Monitoring pencapaian target secara periodik 

yakni:  

 Capaian target dalam rencana aksi secara 

periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau 

kemajuannya;  

 Setiap ada deviasi segera dilakukan 

analisis dan dicarikan alternatif solusinya;  

 Terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progress 

kinerja yang terbaru (up dated 

performance);  

 Terdapat mekanisme dan implementasi 

reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapain 

target kinerja. 

 

5 Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya 

dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) 

kinerja sampai kepada tingkatan di bawahnya.  

Terdapat indikator yang belum di-breakdown, 

yakni: indikator Persentase konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan (hanya ada di PK Kepala 

BPS Kota). 

 

Kriteria keselarasan perjanjian kinerja atasan 

dengan bawahan, yakni:  

 Target-target kinerja dalam PK atasan 

telah selaras dengan target kinerja  

bawahan; 

 Sasaran, indikator dan target kinerja 

bawahan menjadi penyebab terwujudnya 

outcome atau hasil-hasil program yang 

ada di PK atasan 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Belum terdapat indikator kinerja individu (IKI) 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya. 

 

 

IKI seharusnya merupakan breakdown dari IKU 

atasannya; dan IKI menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya 

kinerja utama atasannya. IKI lebih 

menggambarkan pada kinerja/hasil, tidak 

sekedar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. 

 

2 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

Kriteria digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan, yakni:  

 Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk 

menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja;  

 Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk 

mengambil tindakan (action) dalam rangka 

mencapai target kinerja yang ditetapkan;   

 Hasil pengukuran RA menjadi dasar tindak 

lanjut dalam penyesuaian strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

 

3 IKU kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

memenuhi kriteria: 

 Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja 

 Capaian IKU dijadikan dasar reward atau 

punishment 

 Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Laporan Kinerja kurang menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai antara 

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan. 

Pembandingan data kinerja yang memadai, 

mencakup:  

 Penyajian sasaran/outcome;  

 Target vs Realisasi;  

 Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya;   

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs 

target jangka menengah, 

 Capaian kinerja vs realisasi anggarannya. 

 

2 Laporan Kinerja kurang menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja, analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

Laporan Kinerja seharusnya: 

 Menguraikan hasil evaluasi dan analisis 

tentang capaian kinerja yang bersifat 

outcome atau output penting, bukan 

hanya proses atau realisasi dari kegiatan 
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 yang ada di dokumen anggaran, 

 Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dalam rangka pencapaian kinerja, dan 

 Mampu menyajikan informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome). 

 

3 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk 

penilaian kinerja 

 

Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam 

Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai 

dan menyimpulkan kinerja, serta dijadikan 

dasar reward dan punishment.  

 

4 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih 

menyajikan informasi penggunaan anggaran per 

program 

 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum 

sepenuhnya dilakukan 

Rencana Aksi telah dievaluasi, dengan kriteria: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil-

hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana.  

 

2 Evaluasi kinerja belum sepenuhnya memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen 

kinerja yang dapat dilaksanakan. 

 

 

 Evaluasi kinerja seharusnya dilakukan 

terhadap pejabat struktural dan staf untuk 

mempercepat pelaksanaan manajemen 

kinerja dan mendorong tumbuhnya 

budaya kinerja suatu organisasi.  

 Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan 

untuk perbaikan perencanaan, bahan 

pengukuran keberhasilan unit kerja dan 

perbaikan penerapan manajemen kinerja.  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Inisiatif dalam pemberantasan korupsi belum 

optimal, yakni BPS Kota Bukittinggi belum 

memperoleh predikat WBK/ WBBM dari Kemen 

PAN-RB ataupun dari internal BPS. 

Inisiatif dalam pemberantasan korupsi 

dilakukan secara intensif dan berkelanjutan 

sehingga menjadi  optimal. 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  149 
 

 

HASIL EVALUASI 
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5.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Pulang Pisau 

5.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

5.3 Hasil Penilaian : 62,26 

5.4 Rincian Penilaian : 
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A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki 

dokumen-dokumen perencanaan kinerja, antara 

lain yaitu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, 

dan Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) 2017, 

serta Indikator Kinerja Utama (IKU), namun : 

a). Dokumen-dokumen perencanaan kinerja 

belum sepenuhnya diimplementasikan 

dan digunakan untuk mengukur 

keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran strategis. 

 

b). Target kinerja yang diperjanjikan belum 

sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan organisasi. 

 

 

 

 

 

 

a. Dokumen perencanaan kinerja dibuat dan 

diimplementasikan ke dalam kegiatan 

serta digunakan untuk mengukur 

keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran strategis. 

 

b. Pemanfaatan target kinerja untuk 

mengukur keberhasilan suatu organisasi 

apabila  : 

- Dijadikan dasar untuk memberikan 

penghargaan (reward). 

- Dijadikan dasar untuk memilih dan 

memilah yang berkinerja dengan yang 

kurang (tidak) berkinerja. 

- Digunakan sebagai cara untuk 

menyimpulkan atau memberikan 

predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, 

tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu 

kondisi atau keadaan. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan 

pengukuran kinerja, hal tersebut terlihat dari 

adanya Pengukuran Kinerja Sasaran, Pengukuran 

Kinerja Kegiatan, dan progress report, namun 

masih terdapat kelemahan yaitu : 

a. IKI pada seksi sosial telah selaras dengan IKU 

BPS Kabupaten Pulang Pisau, namun belum 

diimplementasikan pada CKP dan SKP dan 

 

 

 

 

 

a. Penyusunan IKI harus selaras dengan IKU 

organisasi dan terjelaskan pada CKP dan 

SKP pegawai serta diterapkan pada seluruh 
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Belum semua unit kerja memiliki IKI. 

 

b. Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi 

tidak dijadikan dasar pemberian reward dan 

punishment, promosi/ kenaikan ataupun 

penurunan pangkat serta analisis tentang 

pejabat yang berkinerja baik/ buruk. 

 

c. Proses pengukuran kinerja belum  dilakukan 

pada setiap jenjang yang terukur namun baru 

sebatas pada Eselon IV. 

 

d. BPS Kabupaten Pulang Pisau belum 

mengembangkan teknologi informasi (TI) 

dalam pengukuran kinerja. 

 

 

 

e. Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum   

didukung dengan dokumen sumber yang 

memadai serta digunakan untuk 

pengendalian dan pemantauan kinerja secara 

berkala. 

 

 

 

 

unit kerja di BPS Kabupaten Pulang Pisau. 

 

b. Informasi dalam laporan capaian kinerja 

memuat tentang kendala yang ditemui dan 

tindak lanjut perbaikan, analisis tentang 

pejabat yang berkinerja baik/buruk, 

pejabat yang mencapai target/tidak, dan 

dasar pemberian reward and punishment. 

 

c. Pengukuran berjenjang dilakukan dengan 

alur yang jelas mulai dari pimpinan sampai 

dengan staf operasional (individu). 

 

d. Dibutuhkan inovasi oleh setiap satker 

untuk mengembangkan sistem yang 

memudahkan pengukuran kinerja setiap 

pegawai, sehingga pengukuran indikator 

kinerja individu dapat dimonitoring secara 

berkala. 

 

e. Hasil pengukuran rencana aksi menjadi 

dasar untuk menyimpulkan kemajuan 

(progress) kinerja, mengambil tindakan 

(action) dalam rangka mencapai target 

kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan 

strategi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun LKIP 

2016,  namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan  yaitu sebagai berikut : 

a. Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan 

perencanaan, pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi. 

 

 

 

b. Penyajian informasi capaian indikator kinerja 

utama belum menyajikan analisis yang 

memadai dan belum menjelaskan masalah 

dan upaya perbaikan ke depannya . 

 

 

 

 

a. Informasi tentang pencapaian kinerja 

utama dan analisisnya yang tertuang 

dalam LKIP, seharusnya dimanfaatkan 

untuk perbaikan perencanaan dan 

pelaksanaan program/kegiatan serta 

peningkatan kinerja organisasi. 

 

b. LKIP menyajikan informasi capaian kinerja 

utama organisasi berikut dengan 

analisisnya, masalah dan upaya-upaya 

perbaikan yang telah dilakukan maupun di 

masa yang akan datang.  
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2 Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS 

Kabupaten Pulang Pisau sebagian besar telah 

memuat aktivitas yang telah mendukung tujuan 

dan sasaran dalam Renstra dan PK yang meliputi 

juga adanya pencapaian target yang dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun masih ada 

kelemahan yaitu: 

a) Analisis yang belum  mendalam terhadap 

adanya efisiensi penggunaan sumber daya 

yang dimiliki 

b) Belum mengungkap efisiensi yang terkait 

dengan anggaran. 

c) Belum menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja 

d) Belum menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi. 

 

Laporan kinerja harus menjelaskan kendala 

dan solusi hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau output 

penting. 

3 Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan, 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 

Informasi tentang pencapaian kinerja utama 

dan analisisnya yang tertuang dalam LKIP, 

seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan program/ 

kegiatan serta peningkatan kinerja organisasi. 

 

4 Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan 

dalam penerapan reward and punishment, karena 

masih sebatas penilaian CKP/ tunjangan kinerja. 

Manajemen menyusun SOP pelaporan kinerja 

dilengkapi dengan mekanisme reward and 

punishment atas pencapaian kinerja. 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan 

evaluasi kinerja namun masih terdapat 

kelemahan yaitu: 

a. Hasil evaluasi kinerja tersebut belum 

dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan 

organisasi dan penerapan manajemen 

kinerja. 

 

b. Evaluasi monitoring capaian kinerja telah 

dibuat dan disampaikan ke Bina Program 

setiap triwulan, namun belum didukung 

dengan dokumen sumber yang memadai. 

 

 

 

 

a. Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan 

untuk perbaikan perencanaan, bahan 

pengukuran keberhasilan unit kerja dan 

perbaikan penerapan manajemen kinerja. 

 

b. Informasi capaian kinerja harus didukung 

dengan dokumen sumber yang valid untuk 

mengisi monitoring capaian kinerja 

triwulanan serta terdokumentasi dengan 

baik 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 
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1 Secara umum pencapaian kinerja BPS Kabupaten 

Pulang Pisau  pada triwulan 2 (dua) tahun 2017 

baik namun pada pencapaian kinerja lainnya 

belum berkontribusi sebagai nominasi satker 

berpredikat WBK/WBBM. 

 

Penghargaan yang diperoleh BPS Kabupaten 

Pulang Pisau dari pihak eksternal BPS yaitu 

penghargaan sebagai satker dengan kinerja 

pelaksanaan anggaran semester I tahun 2016 

kategori 5 terbaik dari Kementerian Keuangan RI 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor 

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi tidak 

hanya berupa capaian kinerja output dan 

outcome tetapi juga unsur kinerja lainnya 

antara lain dalam hal : 

- Inisiatif dalam pemberantasan korupsi. 

- Inovasi dalam manajemen kinerja. 

- Penghargaan lainnya dari pihak ekternal 

maupun internal BPS.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

6.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Kulon Progo 

6.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

6.3 Hasil Penilaian : 62,25 

6.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Belum terdapat mekanisme pengumpulan data 

kinerja. 

 

a. Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date; 

b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 

c. Ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan; 

d. Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

e. jelas waktu deliverynya 

f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data. 

2 Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya. 

 

1. IKU individu merupakan breakdown dari 

IKU atasannya; 

2. Indikator Kinerja Utama individu menjadi 

penyebab (memiliki hubungan kausalitas) 
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terwujudnya kinerja utama atasannya 

3 IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja 

 

a. Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja 

b. Capaian IKU dijadikan dasar reward atau 

punishment 

c. Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat 

4 Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Menggunakan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

Dalam bab III laporan kinerja menjelaskan 

Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome); 

2 LKIP belum menyajikan info tentang efisiensi 

penggunaan sumber daya 

Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi dapat 

dikuantifikasikan dan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan. informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam mencapai 

tujuan BPS misalnya tentang efisiensi 

pemeliharaan BMN, efisiensi air, telepon dan 

listrik, efisiensi pelatihan, dll 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi yang 

dilaksanakan setiap triwulan masih diperlukan 

perbaikan 

Dalam melakukan evaluasi triwulanan belum 

tersusun dengan sempurna kendala, solusi dan 

monitoring atas solusi 

2. Evaluasi kinerja belum digunakan sebagai dasar 

penilaian kinerja 

Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja 

seperti reward atau punishment dan promosi 

atau kenaikan/penurunan peringkat 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Informasi mengenai pengukuran kinerja belum 

dapat diandalkan 

Pengukuran kinerja harus memenuhi kriteria  

 

2 Kinerja Lainnya 

Manajemen belum mendapatkan penghargaan 

inovasi manajemen serta penghargaan-

penghargaan lainnya 

 

Manajemen lebih aktif dalam melakukan inovasi 

dan mewujudkan WBK WBBM sehingga 

mendapatkan predikat dari Menpan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

7.1 Satuan Kerja : BPS Kota Bengkulu 

7.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

7.3 Hasil Penilaian : 62,07 

7.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS  Kota  Bengkulu  belum  menggunakan  

target  kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. 

Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani 

tidak dimanfaatkan untuk monitoring, 

sehingga hasil pengukuran tidak diketahui. 

Target kinerja dalam PK seharusnya digunakan 

untuk mengukur keberhasilan, yaitu: 

- (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk 

memberikan penghargaan (reward); 

- (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk 

memilih dan memilah yang berkinerja 

dengan yang kurang (tidak) berkinerja; 

- (Capaian)  target  kinerja  digunakan  sebagai 

cara  untuk  menyimpulkan atau  

memberikan predikat (baik, cukup, kurang, 

tercapai, tidak tercapai,  berhasil,  gagal,  dll)  

suatu  kondisi atau keadaan 

2 BPS   Kota   Bengkulu  belum   sepenuhnya  

memanfaatkan rencana aksi dalam 

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, 

pemanfaatan rencana aksi terbatas pada 

pelaporan atau dokumentasi semata tanpa 

ada tindakan nyata selanjutnya. 

Rencana aksi  dimanfaatkan dalam 

pengarahan dan pengorganisasian meliputi 

kriteria: 

- Target-target  dalam  rencana  aksi  dijadikan 

dasar (acuan) untuk memulai pelaksanaan 

setiap kegiatan; 

- Target-target   kinerja   dalam   rencana   aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian 

output-output kegiatan; 

- Target-target   kinerja   dalam   rencana   aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi 

dan eksekusi diteruskan atau ditundanya 

suatu kegiatan; 

- Terdapat hubungan yang  logis  antara  

setiap output  kegiatan  dengan  sasaran  

(outcome) yang akan dicapai. 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS     Kota     Bengkulu     telah     memiliki     

mekanisme pengumpulan data  kinerja  

berupa  SOP  pengumpulan dan monitoring 

evaluasi pencapaian data  kinerja, namun  

SOP tersebut  belum  mengakomodir  

mekanisme  prosedur perbaikan ketika terjadi 

kesalahan data dan belum terdapat 

monitoring kinerja rencana aksi sehingga 

belum dapat diyakini validitas datanya. 

Mekanisme  pengumpulan  data   kinerja   

yang memadai minimal adalah sebagai berikut: 

- Terdapat    pedoman    atau     SOP     

tentang pengumpulan data kinerja yang up to 

date; 

- Ada  kemudahan  untuk  menelusuri  

sumber datanya yang valid; 

- Ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan; 

- Jelas waktu deliverynya; 

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan 

data. 

2 BPS  Kota  Bengkulu  dalam  pelaksanaan  

pengukuran  dan monitoring  kinerja  serta  

saat  pengumpulan  data  kinerja sebagian 

besar telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan, namun demikian pengukuran dan 

monitoring kinerja belum memanfaatkan IKU 

untuk penilaian kinerja 

Pengukuran, monitoring dan pengumpulan 

data kinerja sebaiknya memanfaatkan IKU 

sebagai penilaian kinerja, karena: 

- Capaian    IKU    dijadikan    dasar    penilaian 

kinerja; 

- Capaian  IKU  dijadikan  dasar  reward  atau 

punishment; 

- Capaian  IKU  dijadikan  dasar  promosi  atau 

kenaikan/penurunan peringkat. 

3 BPS Kota Bengkulu telah melakukan 

monitoring pencapaian target  kinerja  namun  

belum  ada  rekomendasi  dan  tindak lanjut 

atas monitoring tersebut dan 

didokumentasikan. 

Monitoring pencapaian target kinerja 

sebaiknya 

mengacu pada prasyarat sebagai berikut: 

- Terdapat  breakdown  target  kinerja  tahunan 

kedalam target-target bulanan/periodik yang 

selaras dan terukur; 

- Terdapat      pihak      atau      bagian      yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

- Terdapat jadual, mekanisme atau SOP  

yang jelas tentang mekanisme monitoring 
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kinerja secara periodik; 

- Terdapat dokumentasi hasil monitoring 

- Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 

4 BPS  Kota  Bengkulu  telah  membuat  

P engukuran  kinerja rencana  aksi,  namun  

belum  sepenuhnya  digunakan  untuk 

pengendalian dan pemantauan kinerja secara 

berkala. 

Pengendalian dan pemantauan atas rencana 

aksI yang telah dibuat seharusnya digunakan 

untuk: 

- Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar 

untuk menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja; 

- Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar 

(ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan 

(action) dalam rangka mencapai target 

kinerja yang ditetapkan; 

- Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar 

(ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi 

untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Pelaporan kinerja (LAKIP) yang dibuat oleh 

BPS Kota Bengkulu sebagian besar telah 

memuat aktivitas yang telah mendukung 

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra dan PK 

yang meliputi juga adanya pencapaian target 

yang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. 

Namun demikian, masih ada yang   perlu   

dibenahi   dalam   pelaporan   kinerja   

tahun berikutnya, yaitu: 

a. LAKIP  BPS  Kota  Bengkulu  Tahun  

2016  belum menyajikan   informasi   

mengenai   evaluasi   dan analisis 

mengenai capaian kinerja (sasaran 

dan/atau indikator kinerja sasaran). 

b. Informasi  tentang  analisis  efisiensi  

penggunaan sumber daya belum 

dijelaskan secara rinci dan detil, hanya 

sebatas pengakuan adanya efisiensi 

program tanpa dirinci jenis kegiatan 

dan anggaran yang diefisiensikan. 

Selain itu, efisiensi yang tidak terkait 

anggaran juga belum diungkap. 

LAKIP    seharusnya    menyajikan    informasi 

mengenai: 

a. Uraian hasil evaluasi dan analisis 

tentang capaian-capaian kinerja 

outcome atau output penting, bukan 

hanya proses atau realisasi kegiatan-

kegiatan  yang  ada  di  dokumen 

anggaran (DIPA). 

b. Uraian  hasil  analisis  penggunaan  

sumber daya tidak hanya berasal dari 

efisiensi anggaran saja, namun bisa 

dikaitkan dengan sumber daya lain, 

misal manusia, peralatan dan metode 

kinerja. 

c. LAKIP    seharusnya    menyajikan    

informasi mengenai uraian hasil 

evaluasi dan analisis tentang capaian-

capaian kinerja outcome atau output   

penting,   bukan   hanya   proses   atau 

realisasi kegiatan2 yang ada di 

dokumen anggaran (DIPA). 
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c. Informasi mengenai evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja 

(sasaran dan/atau indikator kinerja 

sasaran). 

d. Informasi   keuangan   terkait   

dengan   pencapaian sasaran kinerja 

instansi belum dijelaskan. 

d. Laporan   Kinerja   mampu   menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian 

sasaran (outcome). 

2. BPS Kota Bengkulu belum memanfaatkan 

informasi kinerja yang  disajikan  dalam  

LAKIN  untuk  menilai  dan memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan organisasi, untuk 

peningkatan kinerja dan untuk penilaian 

kinerja. 

BPS Kota Bengkulu seharusnya memanfaatkan 

LAKIN sebagai: 

- LAKIN   digunakan   untuk   menilai   dan 

memperbaiki pengelolaan program dan 

kegiatan dan dapat menyimpulkan 

keberhasilan atau kegagalan program secara 

terukur; 

- LAKIN digunakan untuk peningkatan dan 

perbaikan capaian kinerja organisasi yang 

lebih baik periode berikutnya; 

- LAKIN digunakan untuk penilaian kinerja 

dengan cara informasi capaian kinerja yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan 

dasar   untuk   menilai   dan   menyimpulkan 

kinerja serta dijadikan dasar reward dan 

punishment. 

- Penilaian     LAKIN     dibarengi     dengan 

membangun sistem  pengukuran kinerja  

dan hasilnya dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar pemberian Reward and 

Punishment. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Seluruh pelaksanaan evaluasi kinerja BPS 

Kota Bengkulu telah dilaksanakan dengan 

baik, namun demikian perlu dilakukan 

evaluasi atas pelaksanaan kinerja yang telah 

dilakukan (dibuat di rencana aksi), bukan 

hanya sekedar pemenuhan dokumen 

triwulanan saja dan perlunya ketertiban 

dalam dokumentasi bukti pendukung data 

kinerja triwulanan terkait  komunikasi  yang  

intensif  oleh  Para  Penanggung Jawab 

Pengumpul Data Kinerja pada setiap Subject 

BPS Kota Bengkulu seharusnya menggunakan 

data  pada  rencana  aksi  dan  perlu  

melakukan evaluasi atas rencana aksi yang 

terdiri dari: 

- Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil 

rencana atau agenda; 

- Terdapat      simpulan      keberhasilan     atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

- Terdapat   analisis   dan   simpulan   tentang 
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Matter atas  kegiatan  tersebut.  Selain  itu,  

perlunya  komunikasi kepada   seluruh   

pegawai   terhadap   pencapaian   kinerja 

sehingga dapat bermanfaat bagi semua. 

kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

suatu rencana atau agenda 

- Terdapat   ukuran   yang   memadai   tentang 

keberhasilan rencana atau agenda;  

- Terdapat   supervisi   atas   evaluasi   kinerja 

melalui    pembahasan    yang    regular    dan 

bertahap oleh seluruh pejabat struktural; 

- Terdapat rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan 

Selain itu, BPS Kota Bengkulu senantiasa 

melaksanakan sosialisasi hasil evaluasi kinerja 

kepada seluruh pegawai secara berkala 

sebagai tindaklanjut terhadap target dan 

pencapaian kinerja kegiatannya. 

2 Kualitas evaluasi data kinerja BPS Kota 

Bengkulu belum sepenuhnya dilaksanakan 

dengan benar, antara lain: 

a. Evaluasi  kinerja  atas  pelaksanaan  

rencana  aksi belum dilakukan; 

b. Evaluasi kinerja belum melalui 

pembahasan yang regular dan bertahap; 

c. Evaluasi     kinerja     belum 

mendokumentasikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen 

kinerja yang dapat dilaksanakan; 

d. Pemantauan   rencana   aksi   belum 

memberikan alternatif perbaikan  yang  

dapat  dilaksnakan  serta belum 

didokumentasikan. 

e. Hasil evaluasi kinerja belum dapat 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (hanya 

sebatas pemenuhan dokumen). 

f. Tindak  lanjut  hasil  evaluasi  belum  

sepenuhnya diukur untuk keberhasilan 

satuan kerja (satker). 

g. Hasil    evaluasi    rencana    aksi    hanya    

Pelaksanaan     evaluasi     kinerja     seharusnya 

dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a.   Evaluasi     kinerja     dilakukan     kegiatan 

supervisi dan terdapat dokumentasi 

komunikasi yang reguler (teratur); 

b. Evaluasi    kinerja    disertai    dengan 

rekomendasi perbaikan dan rekomendasi 

tersebut dapat dilaksanakan; 

c. Pemantauan  rencana  aksi   dilakukan 

sebulan sekali paling minimal; 

d. Pemantauan     rencana     aksi     dapat 

memberikan alternatif rekomendasi 

perbaikan yang dapat dilaksanakan 

e. Hasil       evaluasi       kinerja       telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja; 

f. Capaian     kinerja     digunakan     dan 

dimanfaatkan untuk mengukur 

keberhasilan maupun kegagalan satker 

sebagai dasar reward dan punishment; 

g. Seluruh kegiatan hasil evaluasi rencana aksi   

ditindaklanjuti   dalam   langkah nyata dan 
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sebatas pemenuhan dokumen, belum 

ditindaklanjuti dalam bentuk langkah 

nyata. 

dapat didokumentasikan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 BPS Kota Bengkulu belum memperoleh 

penghargaan dalam kegiatan inisiatif dalam 

pemberantasan korupsi, penghargaan inovasi 

dalam manajemen kinerja, atau 

penghargaan- penghargaan lainnya. 

Mengerahkan seluruh segenap Sumber Daya 

Manusia di lingkup BPS Kota Bengkulu agar 

dapat  meningkatkan  pencapaian  target 

perolehan penghargaan, baik dari Instansi 

Pemerintah, Instansi Daerah maupun Swasta 

terutama dari Kementerian PAN & RB, KPK, 

Ombusdman, dan intern BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

8.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Bangli 

8.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

8.3 Hasil Penilaian : 61,86 

8.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. 

 

 

BPS Kabupaten Bangli telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan kinerja Perjanjian Kinerja 

(PK) serta IKU namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan sebagai berikut:  

Renstra BPS Kabupaten Bangli belum selaras 

dengan dokumen Renstra BPS. 

a) Renstra BPS Kabupaten Bangli telah direviu 

secara berkala dan diukur dengan berbagai 

indikator kinerja beserta target kinerjanya. 

Namun reviu Renstra yang kedua pada 

indikator kinerja sasaran strategis yang 

disertai target kinerja belum sesuai dengan 

Perka BPS No.2 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Perka BPS No. 3 Tahun 2015 

tentang Indikator Kinerja Utama di BPS. 

b) Sasaran, indikator kinerja sasaran dalam 

target yang ditetapkan dalam Renstra BPS 

Kabupaten Bangli menjadi penyebab 

(mempunyai hubungan kausalitas) 

terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di 

Renstra BPS. 

2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten 

Bangli belum selaras dengan Renstra BPS. 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten 

Bangli seharusnya selaras dengan Renstra BPS. 

Renstra disusun dan direviu karena adanya 

perubahan perencanaan. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Indikator Kinerja Utama telah dimanfaatkan 

untuk penilaian kinerja namun target kinerja yang 

telah dimonitor melalui rapat evaluasi kinerja 

belum mencerminkan pembahasan secara khusus 

(terdapat pembahasan kendala dan solusi dalam 

pencapaian target rencana aksi di tahun 2016) 

 

Pembahasan dan monitor dan pencapaian target 

kinerja (eselon III dan IV) dilaksanakan secara 

rutin dan disertai notulen hasil kinerja walaupun 

digabung dengan rapat rutin yang lain. Sehingga 

diketahui tindak lanjut atas monitoring. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. LKIP  BPS Kabupaten Bangli tahun 2016 belum 

selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) maupun 

Indikator Kinerja utama (IKU) karena Laporan 

Kinerja yang disusun pada tanggal 28 Februari 

2017 tidak merujuk pada Perka BPS No. 2 Tahun 

2016.  

Penyusunan Laporan Kinerja terdapat perbedaan  

pada sasaran kedua (tidak adanya pengukuran 

target maupun realisasi pada persentase 

konsumen yang  menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional) dan  munculnya indikator kinerja yang 

merujuk pada draft reviu IKU BPS. 
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1. Akuntabilitas kinerja LKIP tahun 2016 yang 

disusun BPS Kabupaten Bangli telah menyajikan 

informasi keuangan, namun informasi keuangan 

tersebut masih sebatas informasi keuangan per 

program tidak terkait dengan pencapaian kinerja. 

Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan 

analisis tentang capaian kinerja outcome tentang 

output yang penting, bukan hanya proses atau 

realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen 

anggaran (DIPA). 

Anggaran bisa di breakdown disetiap tujuan 

maupun sasaran strategis yang akan 

dicapai/terkait dengan pencapaian kinerja. 

 

 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program; 

 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi 

2. LKIP  BPS Kabupaten Bangli tahun 2016 sudah 

menyajikan informasi keuangan, namun belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. 

Setiap program, tujuan ataupun sasaran 

seharusnya menyajikan informasi capaiaan 

kinerja dan pembiayaannya. Sehingga dapat 

diketahui efesien dan efektif dalam 

pelaksanaannya 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Kualitas Evaluasi Tahun 2016. 

 

Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat 

struktural, namun semua hal yang dibahas dalam 

rapat/evaluasi kinerja tersebut belum 

sepenuhnya tertuang dalam notulen secara rinci, 

misalnya identifikasi kemajuan (progress) kinerja,  

posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir, 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi 

hambatan pencapaian kinerja, rekomendasi, dan 

batas waktu penyelesaian tindak lanjutnya. 

 

Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat 

struktural atau penanggung jawab kegiatan yang 

sudah ditunjuk dan semua hal yang dibahas 

dalam rapat/evaluasi kinerja tersebut tertuang 

dalam notulen secara rinci, misalnya identifikasi 

kemajuan (progress) kinerja,  posisi (prestasi atau 

capaian) kinerja terakhir, langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja, 

rekomendasi, dan batas waktu penyelesaian 

tindak lanjutnya. 

2. Pendukung evaluasi  kinerja telah ditindaklanjuti 

untuk mengukur keberhasilan unit kerja, namun 

kurang terdokumentasi dengan baik. 

Pendukung evaluasi kinerja ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja, dan 

terdokumentasi dengan baik, seperti perjanjian 

kinerja/IKU direviu secara berkala/jika terdapat 

reviu atasan. Selain itu perjanjian kinerja/IKU 

dijilid dalam bentuk buku. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja BPS Kabupaten Bangli lebih baik 

dari tahun sebelumnya, hal ini terutama pada 

meningkatnya kualitas hubungan dengan 

pengguna data (user engagement), namun masih 

a) Capaian kinerja sebaiknya juga 

mempertimbangkan capaian tahun 

sebelumnya. 

b) Penghargaan merupakan bentuk pengakuan 
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kurang di sasaran kualitas hubungan dengan 

sumber data (responden engagement). Hal ini 

dikarenakan beberapa survei belum selesai di 

triwulan II Tahun 2017. 

Selain itu, BPS Kabupaten Bangli sudah meraih 

penghargaan peringkat 2 atas kinerja dan 

partisipasi pada TA 2016 dalam penyusunan LK 

dan telah mengikuti self assessment WBK, namun 

belum terdapatnya penghargaan dari pihak 

eksternal maupun interrnal BPS dalam hal 

pemberantasan korupsi (WBK/WBBM). 

atas kepuasan pihak luar terhadap kinerja 

organisasi.  

Capaian kinerja lainnya, seperti penghargaan 

yang diperoleh agar disajikan dalam LKIP BPS 

Kabupaten Bangli, karena ini merupakan 

prestasi tersendiri yang dapat memberikan 

penilaian dalam evaluasi SAKIP, disamping  

prestasi secara operasional dan administrasi. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

9.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Klaten 

9.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

9.3 Hasil Penilaian : 61,78 

9.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Klaten  

2016 telah diupload di website namun belum 

ditandatangani Kepala BPS Provinsi  Jawa 

Tengah, sedangkan bentuk hardcopy  (buku) 

telah ditandatangani 

Dokumen PK yang diupload maupun hardcopy 

harus ditandatangani pejabat yang berwenang 

2. Penyusunan PK tahun 2017 belum selaras 

dengan Renstra 2015-2019 (reviu) dan IKU 

dimana pada PK 2017 memuat 4 (empat) tujuan 

sedangkan Renstra dan IKU memuat 3 (tiga) 

tujuan yaitu: 

Renstra dan IKU PK 2017 

1. Peningkatan kualitas 
data 

1.Peningkatan 
kualitas data 

2. Peningkatan 
pelayanan prima hasil 

kegiatan statistic 

2.Peningkatan 
pelayanan prima 

hasil kegiatan 
statistic 

3. Peningkatan 
penyelenggaraan 

birokrasi yang 
akuntabel 

3.Peningkatan 
Sistem Statistik 

Nasional melalui 
koordinasi dan 
pembinaan yang 

efektif di bidang 
statistic 

 4. Peningkatan 
penyelenggaraan 

birokrasi yang 
akuntabel 

 

Dokumen Perencanaan menyajikan Tujuan, 

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator 

Kinerja Sasaran yang selaras dengan Indikator 

Kinerja Utama BPS Provinsi atau BPS 

Kabupaten/Kota (disesuaikan dengan Perka IKU 

terbaru) dan selaras dengan dokumen 

perencanaan atasannya 

3. Target dokumen PK 2015,  2016, dan 2017 

belum selaras dengan dokumen Renstra 2015-

2019 antara lain: 

Indikator Renstra PK 

Persentase pemasukan 

dokumen (respon rate) 
survei dengan pendekatan 
rumah tangga 

98% 100% 

Persentase pemasukan 

dokumen (respon rate) 
survei dengan pendekatan 
usaha 

96% 100% 

Persentase pemasukan 96% 100% 

PK merupakan turunan dari Renstra dan IKU 

sehingga harus selaras antara Sasaran, 

indikator,  dan target 
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dokumen (respon rate) 
survei dengan pendekatan 

rumah tangga non rumah 
tangga non usaha 

 

4. BPS Kabupaten Klaten belum memiliki dokumen 

Indikator Kinerja Individu (IKI) yang merupakan 

breakdown dari PK atasannya (Kepala) 

mencakup sasaran, indikator kinerja sasaran, 

dan  target. 

IKI yang selaras dengan PK atasannya 

merupakan breakdown dari sasaran, indikator, 

dan target kinerja yang menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya 

outcome atau hasil-hasil program yang ada di 

PK atasannya 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja 

yang dilakukan BPS Kabupaten Klaten belum 

optimal, dibuktikan dengan belum 

mengakomodir prosedur perbaikan ketika 

terjadi kesalahan data (tidak dapat diverifikasi) 

Mekanisme pengumpulan data kinerja 

memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, 

yaitu: 

- Terdapat SOP/pedoman tentang 

pengumpulan data yang up to date, 

- Kemudahan untuk menelusuri sumber data 

yang valid, 

- Kemudahan mengakses data bagi pihak yang 

berkepentingan, 

- Terdapat penanggungjawab yang jelas, 

- Jelas waktu deliverynya, 

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan 

data. 

 

2. BPS Kabupaten Klaten belum menjadikan IKU 

dan capaian target kinerjanya sebagai dasar 

promosi atau kenaikan/penurunan atau 

penghargaan (reward) atau punishment karena 

diberlakukan sistem seleksi terbatas di 

lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah dalam 

rangka promosi jabatan. 

Hendaknya dalam menyusun mekanisme dan 

SOP terkait pemberian reward and punishment 

terhadap adanya keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian target kinerja berlandaskan kepada 

IKU yang telah ditetapkan. 

 

 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Klaten belum menyajikan 

Laporan Kinerja yang membandingkan data 

kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

pembandingan lain yang diperlukan, yaitu 

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 

dengan Realisasi Kinerja tahun 2015, dan 

realisasi Kinerja sampai dengan 2016 dengan 

target jangka menengah (2019). 

Perbandingan data kinerja dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan atau penurunan 

capaian kinerja 

2. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Klaten baru 

sebatas menyajikan informasi tentang analisis 

Untuk yang akan datang, dalam melakukan 

analisis penggunaan sumber daya tidak hanya 
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efisiensi penggunaan sumber daya yaitu 

penghematan anggaran karena self blocking dan 

belum menginformasikan pengaruhnya 

terhadap capaian kinerja 

berasal dari efisiensi anggaran saja, namun bisa 

dikaitkan dengan sumber daya lain, misal 

manusia, peralatan dan metode kinerja. 

3. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Klaten belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi 

berupa Informasi penggunaaan anggaran (DIPA) 

per pencapaian sasaran kinerja instansi. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (outcome). 

4. Informasi yang disajikan BPS Kabupaten Klaten 

belum digunakan untuk penilaian kinerja, 

dibuktikan dengan belum terdapat penentuan 

Reward and Punishment menggunakan 

informasi kinerja dalam LKIP secara menyeluruh 

dan ekstensif. 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk 

menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar reward dan punishment. 

5.  Laporan Kinerja BPS Kabupaten Klaten belum 

menyajikan kendala dan solusi terhadap hasil 

evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran 

tetapi hanya secara umum. 

Kendala dan solusi hasil evaluasi dan analisis 

capaian-capaian kinerja harus diinformasikan 

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi 

masalah dan strategi-strategi organisasi untuk 

mencapai capaian sesuai target kinerja yang 

diperjanjikan 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Rapat evaluasi kinerja telah didukung dengan 

notulen pembahasan yang menginformasikan 

adanya kendala dan solusi atas capaian kinerja 

dalam bentuk kualitatif namun tidak 

menginformasikan capaian kinerja tersebut 

dalam angka (kuantitatif) indikator mana yang 

dievaluasi 

 

Notulen hasil pembahasan capaian kinerja 

seharusnya menjelaskan indikator kinerja yang 

dievaluasi dilengkapi dengan hasil analisis atas 

pencapaiannya. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Kabupaten Klaten belum memperoleh 

penghargaan WBK dari Kemenpan RB karena 

belum pernah menjadi sampel WBK/WBBM 

Satker memperoleh penghargaan WBK / WBBM 

(berdasarkan penilaian Kemenpan RB dan 

internal BPS) dengan melihat hasil capaian 

kinerja 

2 Selama tahun 2016 BPS Kabupaten Klaten 

belum memperoleh penghargaan inovasi 

manajemen kinerja. 

Satker memperoleh penghargaan perlombaan 

inovasi manajemen kinerja berdasarkan 

penilaian BPS dengan melihat hasil capaian 

kinerja 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

10.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Majene 

10.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

10.3 Hasil Penilaian :    61,57 

10.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran masih 

belum didukung oleh anggaran yang memadai. 

Kegiatan ddalam rangka mecapai sasaran 

seharusnya didukung dengan anggaran yang 

memadai. 

2. Target kinerja yang diperjanjikan belum 

digunakan untuk mengukur keberhasilan. 

Target-target yang telah diperjanjikan 

seharusnya telah dapat digunakan untuk 

mengukur.  

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Majene terdapat ukuran 

(indikator) kinerja individu (IKI) yang mengacu 

pada IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(didapat dari BPS Provinsi), tetapi belum 

diformalkan. 

BPS Kabupaten Majene mempunyai Indikator 

Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU 

unit kerja organisasi/atasannya yang sudah 

diformalkan. 

2. IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja. 

IKU seharusnya telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja. 

3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment. 

Capaian kinerja sudah seharusnya dijadikan 

sebagai dasar pemberian reward and 

punishment dan juga penilaian kinerja dari 

masing-masing individu (tidak hanya sekedar 

tingkat kehadiran). 

C. PELAPORAN KINERJA 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi atas kinerja telah dilakukan dengan 

mengadakan rapat-rapat rutin. Di dalam rapat 

tersebut dibahas tentang capaian kinerja yang 

telah dicapai beserta hambatan dan solusi dari 

masing-masing seksi. Tetapi pada rapat 

tersebut, pembahasan kinerja sebagian besar 

masih berupa pembahasan kualitatif, meski 

sudah ada yang menyebutkan angka capaian 

kinerja 

Pembahasan mengenai capaian kinerja yang 

diadakan rutin, selain membahas secara 

kualitatif, seharusnya membahas juga secara 

kuantitatifnya yang terhubung dengan LAKIN 

dan PK. Sebaiknya dibuat template rapat 

evaluasi kinerja yang mengharuskan adanya 

angka capaian, masalah dan solusi. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Kabupaten Majene belum memperoleh BPS Kabupaten Majene dapat mengusulkan 
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predikat WBK/WBBM dalam hal inisiatif 

pemberantasan korupsi. 

penilaian WBK/WBBM ke Inspektorat Utama. 

2. BPS Kabupaten Majene belum melakukan 

inovasi dalam hal manajemen kinerja. 

BPS Kabupaten Majene sebaiknya melakukan 

inovasi untuk menunjang perbaikan kinerja. 

3. BPS Kabupaten Majene baru memperoleh 

penghargaan sebatas penghargaan internal, 

yaitu BPS Kabupaten/Kota dengan kinerja 

terbaik se-Provinsi Sulawesi Barat diberikan 

tahun 2017 untuk kinerja tahun 2016. 

BPS Kabupaten Majene lebih ditingkatkan lagi 

kinerjanya untuk mendapatkan penghargaan, 

tidak hanya dari internal BPS, tapi juga 

eksternal. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

11.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Merauke 

11.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

11.3 Hasil Penilaian : 60,82 

11.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 (reviu) yang 

telah disusun ditemukan kekurangan yaitu: 

a. Belum sepenuhnya selaras dengan 

Perjanjian Kinerja  tahun 2017; 

b. Target dalam Renstra tidak selaras 

dengan Target dalam dokumen 

Perjanjian Kineja. 

 

c. Penentuan Target dalam Rencana 

Strategis belum sepenuhnya ditetapkan 

secara baik. Beberapa Indikator memiliki 

target yang tetap (flat) selama 5 tahun 

sehingga kurang mendorong adanya 

peningkatan kinerja. 

 

a. Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 

dan Reviu Renstra 2015-2019 harus 

ditandatangani KPA dan diupload ke 

dalam website; 

b. Renstra dijadikan acuan dalam 

penyusunan perjanjian kinerja sehingga 

harus selaras antara kedua dokumen 

tersebut; 

c. Dalam melakukan reviu Renstra perlu 

dilakukan pula penyesuaian target yang 

ada dalam Renstra dengan Perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan; 

d. Mengkaji ulang dalam penentuan 

targetnya, tetapkan target yang 

menantang namun dapat dicapai. 

2. Target jangka menengah dalam Renstra telah 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan namun monitoring target JM dilakukan 

secara insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP atau 

mekanisme yang jelas. 

Monitoring target (kinerja) jangka menengah 

mengacu pada kriteria sebagai berikut: 

 Terdapat breakdown target kinerja jangka 

menegah kedalam target-target tahunan 

dan periodik yang selaras dan terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme monitoring 

Renstra secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ 

capaian kinerja jangka menengah 

dilaporkan progressnya dalam laporan 

kinerja;   

 Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

3. Penentuan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 

2017 telah berdasarkan argumen yang logis, 

Penentuan target kinerja seharusnya 

memenuhi  kriteria target kinerja ditetapkan 
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berdasarkan basis data yang memadai dan 

perhitungan yang logis, namun belum 

terdokumentasikan. tidak ditetapkan dengan baik 

karena tidak selaras dengan target dalam renstra 

dan sebagian besar Sasaran dan Indikator Kinerja 

Sasaran tahun 2017 mengalami penurunan Target 

Perjanjian Kinerja sehingga tidak menantang 

(attainable) 

 

Indikator Kinerja Sasaran Target 

2016 

Target 

2017 

Persentase konsumen 
yang merasa puas dengan 

kualitas data Statistik 

99,79 93,51 

Persentase konsumen 
yang selalu menjadikamn 
data dan informasi 

statistic BPS sebagai 
rujukan utama 

96,55 80 

Jumlah publikasi/laporan 
sensus yang terbit tepat 

waktu 

2 1 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

97,59 87,56 

Persentase konsumen 
yang puas terhadap akses 
data BPS 

98,85 79,23 

Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

70 61,32 

Persentase  
pengguna layanan yang 
merasa puas terhadap 

pemenuhan sarana dan 
prasarana BPS 

89,66 83,46 

 

dengan baik, yakni: 

a. Menggambarkan suatu tingkatan tertentu 

yang seharusnya dicapai (termasuk 

tingkatan yang standar, generally 

accepted) 

b. Selaras dengan Renstra BPS; 

c. Berdasarkan (relevan dgn) indikator yang 

SMART; 

d. Berdasarkan basis data yang memadai 

e. Berdasarkan argumen dan perhitungan 

yang logis 

4. BPS Kabupaten Merauke telah melakukan 

inputasi pencapaian kinerja, namun hanya 

sebatas penyerahan atau pengumpulan hasil 

pengukuran capaian kinerja dan belum sampai 

kepada kepada pembuatan simpulan 

keberhasilan dan menjadi dasar dalam 

implementasi reward/punishment dan rencana 

tindak lanjut atas kendala yang diidentifikasi, dan 

belum dilaporkan dan didokumentasikan sebagai 

kesatuan dokumen SAKIP BPS Kabupaten 

Merauke. Sehingga Rencana Aksi atas Kinerja 

belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya 

secara berkala. 

Progres tindak lanjut atas kendala yang 

diidentifikasikan harus dilaporkan, dimonitor, 

dan didokumentasikan. Selanjutnya hasil 

Capaian kinerja subject matter harus menjadi 

dasar terhadap kesimpulan atas keberhasilan 

atau kegagalan, dan menjadi objek atas 

implementasi reward and punishment. 

Monitoring pencapaian target secara periodik 

dimaksudkan untuk:  

a. Memantau progress capaian target 

dalam rencana aksi secara periodik 

(minimal triwulanan); 

b. Setiap ada deviasi segera dilakukan 

analisis dan dicarikan alternatif 

solusinya; serta 

c. Terdapat mekanisme yang 
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memungkinkan kemungkinan 

pimpinan untuk mengetahui progress 

kinerja yang terbaru (up dated 

performance) 

d. Terdapat mekanisme dan 

implementasi reward and 

punishment terhadap keberhasilan 

atau kegagalan pencapain target 

kinerja. 

 

5. Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas pada 

pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada 

tindakan nyata selanjutnya 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan meliputi 

kriteria sbb: 

a. Target2 dalam rencana aksi dijadikan 

dasar (acuan) untuk (memulai) 

pelaksanaan setiap kegiatan; 

b. Target2 kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output2 kegiatan; 

c. Target2 kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  

atau ditundanya suatu kegiatan  

d. Terdapat hubungan yang logis antara 

setiap output kegiatan dengan 

sasaran (outcome) yang akan dicapai; 

 

6. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala namun monitoring 

dilakukan terbatas pada penyerahan atau 

pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja 

yang dilakukan oleh penangungjawab masing-

masing subject matter, dan dikompilasi oleh 

binagram. 

Kriteria Monitoring pencapaian target periodik 

memadai, antara lain: 

 Capaian target dalam rencana aksi secara 

periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau 

kemajuannya; 

 Setiap ada deviasi segera dilakukan 

analisis dan dicarikan alternatif solusinya; 

 Terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progress 

kinerja yang terbaru (up dated 

performance); 

 Terdapat mekanisme dan implementasi 

reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

target kinerja. 
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B. PENGUKURAN KINERJA  

1. Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date namun 

berupa mekanisme monitoring CKP-T menjadi 

CKP-R, bukan SOP yang dapat dihubungkan 

dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 

Sasaran. 

 

Data Kinerja yang dikumpulkan didasarkan 

suatu mekanisme yang memadai (dapat 

dihubungkan dengan Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja Sasaran) dan  terstruktur 

(jelas mekanisme pengumpulan datanya, 

siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan 

siapa yg mensupervisi, serta sumber data 

valid); 

2. BPS Kabupaten Merauke melakukan pengukuran 

kinerja secara berjenjang mulai dari staf, pejabat 

struktural sampai kepada kepala BPS Kabupaten 

Merauke namun pengukuran tersebut tidak 

menggunakan bantuan Teknologi Informasi, 

belum ada sistem yang menghubungkan masing-

masing penanggungjawab sehingga 

meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. 

Dalam melakukan pengukuran kinerja secara 

berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai 

kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi 

dan pengukuran tersebut menggunakan 

bantuan teknologi sehingga capaian atau 

progres kinerja dapat diidentifikasi secara 

lebih tepat dan cepat; 

3. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

digunakan untuk pengendalian dan pemantauan 

kinerja secara berkala. 

Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk 

menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja,dan hasil pengukuran RA menjadi 

dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil 

tindakan (action) dalam rangka mencapai 

target kinerja yang ditetapkan. 

 

C. PELAPORAN KINERJA  

1. LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain: 

a. Belum menyajikan  Kendala dan solusi 

hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau 

output penting; 

b. Hanya menyajikan pembandingan 

Realisasi vs Target (Per tujuan dan 

sasaran) tahun 2016, dan belum 

menyajikan perbandingan antara 

Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan 

Realisasi Kinerja tahun 2015; 

c. Hanya menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan dan belum 

menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS; 

d. Hanya menyajikan informasi keuangan 

LKIP yang disusun seharusnya : 

a. Menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja per 

masing-masing indikator; 

b. Menyajikan sasaran outcome, 

realisasi vs target, realisasi tahun 

berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya, dan realisasi sampai 

dengan tahun berjalan vs target 

jangka menengah; 

c. Menyajikan besaran efisiensi yang 

terjadi dapat dikuantifikasikan dan 

analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya yang telah dilaksanakan; 

d. Menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome); 
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atas program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) 

dan belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi; 

e. Informasi kinerja yang disajikan dalam 

LKIP belum sepenuhnya dapat 

diandalkan karena pengumpulan data 

kinerjanya yang dilakukan pada akhir 

periode; 

f. Informasi yang disajikan belum 

digunakan untuk menilai dan 

menyimpulkan kinerja serta dijadikan 

dasar reward dan punishment; 

g. Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan; 

h. Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam  peningkatan 

kinerja karena terdapat penurunan 

untuk target tahun 2017;  

 

 

 

 

 

 

 

e. Menyajikan Informasi kinerja yang 

merupakan hasil pengumpulan data 

kinerja triwulanan yang dimonitoring 

dan dievaluasi pencapaiannya 

(terjadwal) serta dokumen 

sumbernya dapat ditelusuri dengan 

mudah serta dapat dikaitkan hingga 

sasaran dan indikator sasarannya; 

f. Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan sebagai dasar pemberian 

reward dan punishment; 

g. Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi artinya informasi yang 

disajikan akan mengakibatkan 

perbaikan dalam pengelolaan 

program dan kegiatan dan dapat 

menyimpulkan keberhasilan atau 

kegagalan program secara terukur; 

h. Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan dalam perbaikan 

perencanaan dan pengelolaan 

program/kegiatan secara terukur, 

serta perbaikan capaian kinerja 

organisasi yang lebih baik pada 

periode berikutnya. 

 

D. EVALUASI KINERJA  

1. BPS Kabupaten Merauke telah melakukan 

evaluasi atas kinerja untuk semua kegiatan teknis 

secara periodik dan telah dilengkapi dengan 

notulen. 

 

Namun belum sepenuhnya dapat dikaitkan 

dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

organisasi dan evaluasi berupa hasil pemantauan 

mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya 

yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan 

kegiatan dan belum berfokus pada kinerja atas 

sasaran dan program-program BPS Kabupaten 

Merauke.    

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian 

kinerja beserta hambatannya, artinya: 

mengidentifikasikan, mencatat (membuat 

catatan), mencari tahu, mengadministrasikan 

kemajuan (progress) kinerja; 

 

Setiap evaluasi atas pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja (per triwulanan) beserta 

hambatannya, hendaknya: 

b. Terdokumentasi berupa notulen 

pembahasan artinya mengidentifikasikan, 

mencatat (membuat catatan), mencari 

tahu, mengadministrasikan kemajuan 

(progress) kinerja; 

c. Dapat menjawab atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 
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terakhir; 

d. Mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja; 

e. Melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan 

f. Pembahasan bukan hanya kinerja kegiatan 

namun mengarah pada tujuan, sasaran 

dan indikator kinerja sasaran; 

g. Memuat kendala dan solusi atas masalah 

yang dihadapi; 

h. Memuat Tindak lanjut sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja ke 

depannya.  

i. Mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja 

j. Melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan 

Kriteria evaluasi Rencana aksi telah dilakukan, 

antara lain : 

 Terdapat informasi tentang capaian 

hasil-hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

2. Hasil evaluasi kegiatan telah disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, namun belum berfokus pada 

target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian 

kinerja dan belum terdokumentasikan. 

Kriteria  Hasil evaluasi disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

 Apabila hasil evaluasi telah disampaikan 

atau dibahas dengan  pihak yang 

dievaluasi (yang berkepentingan);  

 Terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi; 

 Kesepakatan tersebut secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

E. CAPAIAN KINERJA  

1. BPS Kabupaten Merauke menunjukkan telah 

mencapai target yang memadai hal yang perlu 

Target kinerja yang diperjanjikan  dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan, 
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ditingkatkan adalah capaian target kinerja 

organisasi dapat dijadikan dasar dalam pemberian 

reward kepada pegawai. 

 

 

 

misalnya: capaian kinerja dijadikan dasar 

untuk memilih dan memilah yang berkinerja 

dengan yang kurang berkinerja sehingga bisa  

dijadikan dasar dalam pemberian reward 

maupun punishment 

2. BPS Kabupaten Merauke telah memperoleh 

piagam dari BPS Provinsi sebagai seksi statistik 

distribusi terbaik tahun 2017, namun belum ada 

pencapaian atas kineja lainya berupa :  

- Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal BPS); 

- Penghargaan inovasi tingkat internal BPS” 

Agar dilakukan perencaaan atau target-target 

tekait dengan program pencapaian atas 

kinerja lainnya. 

3. Monitoring capaian kinerja triwulan 2 tahun 2016 

tidak dilaksanakan, sehingga tidak dapat 

dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun 

sebelumnya. 

Target Kinerja  dimonitor realisasi dan 

capaiannya secara triwulanan.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

12.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Lingga 

12.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

12.3 Hasil Penilaian : 60,78 

12.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Target kinerja yang diperjanjikan belum 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

Taget-target kinerja pada dokumen 

perencanaan dapat digunakan untuk mengukur 

keberhasilan 

2 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara 

periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  

masih relevan dengan kondisi saat ini, bahkan 

ada tidak upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Tidak terdapat mekanisme pengumpulan data 

kinerja 

Mekanisme pengumpulan data kinerja dibuat 

dalam bentuk SOP dan 

diselenggarakan/dilaksanakan sesuai dengan 

SOP 

2. Tidak terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

BPS Kabupaten Lingga membuat ukuran 

(indikator) kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

3. Pengumpulan data kinerja belum dapat 

diandalkan, hal ini tercermin dari pengujian 

Pengumpulan data kinerja harus dapat 

diandalkan, dalam artian data-data kinerja yang 
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realisasi dan capaian kinerja dimana angka-

angka realisasi/capaian kinerja tersebut tidak 

sesuai dengan dokumen sumber yang ada. 

disajikan sesuai dengan dokumen sumber yang 

ada 

4. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja 

IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

5. Target kinerja eselon IV belum sepenuhnya 

dimonitoring pencapaiannya. Monitoring 

dilakukan baru sebatas pengugur kewajiban. 

Target kinerja eselon IV harus dimonitoring 

pencapaiannya melalui rapat-rapat kinerja yang 

dilakukan BPS Kabupaten Lingga 

6. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas dapat dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

7. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Dengan adanya teknologi informasi sebagai 

supporting system akan secara signifikan 

meningkatkan akuntabilitas pengukuran kinerja. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja belum menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan. 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data 

kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

pembandingan lain yang diperlukan. 

2. Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja 

Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja 

3. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi. Realisasi anggaran dibandingkan 

dengan indikator kinerja sasaran 

4. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk 

penilaian kinerja 

Informasi yang disajikan digunakan untuk 

penilaian kinerja 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja dilaksanakan bukan 

dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten. 

Tidak ada evaluasi secara berkala di BPS Kab. 

Lingga.  

Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan 

dilakukan langsung oleh Kepala BPS Kabupaen 

Lingga 

2. Pelaksanaan evaluasi kinerja tidak disupervisi 

dengan baik melalui pembahasan-pembahasan 

yang reguler dan bertahap 

Pelaksanaan evaluasi kinerja disupervisi dengan 

baik melalui pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap 

3. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan 

dalam rangka mengendalikan kinerja 

Pemantauan Rencana Aksi dapat dilaksanakan 

dalam rangka mengendalikan kinerja 

4. Hasil evaluasi  kinerja tidak ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja 

Hasil evaluasi  kinerja ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun 

sebelumnya 

Capaian kinerja lebih baik dari tahun 

sebelumnya 
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2. Inovasi dalam manajemen kinerja BPS 

Kabupaten Lingga belum dibuat. 

Untuk kedepan, BPS Kabupaten Lingga 

membuat inovasi yang bisa mendukung 

percepatan kinerja. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

13.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Kampar 

13.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

13.3 Hasil Penilaian : 59,93 

13.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Target kinerja yang diperjanjikan belum 

sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan 

Capaian target kinerja digunakan sebagai cara 

untuk menyimpulkan atau memberikan 

predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak 

tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau 

keadaan 

2 Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor 

pencapaiannya secara berkala 

Rencana aksi tidak hanya dilakukan monitoring, 

namun seharusnya terdapat analisis dan 

alternatif solusi/rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja, jika realisasi tidak sesuai 

dengan targetnya 

3 Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam 

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan 

Rencana Aksi seharusnya dimanfaatkan sebagai 

dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan, dan 

mengevaluasi capaian dari suatu output 

kegiatan serta dijadikan acuan oleh atasan 

untuk memberikan otorisasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan 

4 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 
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terbaru (up dated performance) 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Sudah terdapat SOP Pengumpulan data kinerja, 

namun belum mengakomodir prosedur  

perbaikan ketika terjadi kesalahan data 

SOP telah mengakomodir prosedur  perbaikan 

ketika terjadi kesalahan data 

2 Belum terdapat ukuran indikator kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

Seharusnya terdapat IKU individu yang 

merupakan breakdown dari IKU atasannya 

IKU individu menjadi penyebab (memiliki 

hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja 

utama atasannya 

3 Pengukuran kinerja belum dilakukan secara 

berjenjang 

Pengukuran kinerja seharusnya dilakukan 

secara berjenjang dengan alur penjenjangan 

kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai 

dengan staf operasional. 

4 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU seharusnya dijadikan dasar dalam penilaian 

kinerja pegawai 

5 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala 

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi 

digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Laporan kinerja baru menyajikan sebatas 

informasi keuangan atas program.  

Seharusnya laporan kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran. 

2 Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

mengenai pencapaian IKU tahun 2016 

Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai 

pencapaian IKU tahun 2016 

3 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum 

dapat diandalkan 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja 

seharusnya memiliki criteria : data yang valid, 

dapat ditelusuri ke sumber datanya, diperoleh 

dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi 

dan konsisten. 

4 Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

kurang dimanfaatkan sebagai acuan perbaikan 

dalam pengelolaan program serta belum 

dimanfaatkan sebagai simpulan keberhasilan dan 

kegagalam program  

Informasi dalam Laporan Kinerja seharusnya 

digunakan sebagai dasar perbaikan dalam 

pengelolaan program agar kedepannya kinerja 

menjadi lebih baik 

5 Informasi yang disajikan belum digunakan untuk 

penilaian kinerja 

Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam 

Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai 

dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar 

reward dan punishment 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja sudah 

dilakukan namun belum mengidentifikasi secara 

menyeluruh terkait kemajuan kinerja 

Pemantauan pencapaian kinerja harus 

dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan 

serta memberikan solusi terkait langkah-
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langkah yang harus dilakukan 

2 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi 

dilakukan, namun belum terdapat analisis dan 

simpulan terkait kegiatan yang dilakukan 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi 

mengandung unsur mengenai capaian hasil 

rencana, simpulan keberhasilan atau ketidak 

berhasilan, terdapat analisis dan simpulan serta 

terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana. 

3 Hasil evaluasi belum disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Inisiatif dalam pemberantasan korupsi belum ada Inisiatif dalam pemberantasan korupsi sudah 

ada 

2 Inovasi dalam manajemen kinerja belum ada Inovasi dalam manajemen kinerja sudah ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

182                INSPEKTORAT UTAMA BPS 
 

 

HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

14.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Boalemo 

14.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

14.3 Hasil Penilaian : 59,57 

14.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung dengan jadual, 

mekanisme atau SOP  tentang monitoring kinerja rencana 

aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat menunjukkan 

kondisi yang lebih baik atau  masih relevan dengan kondisi 

saat ini, bahkan ada tidak upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor pencapaiannya 

secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan capaian 

target dalam Rencana Aksi tidak dipantau kemajuannya 

secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk 

mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated 

performance) 

 

Pembahasan Rentra hendaknya  

didukung dengan dokumen yang 

memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti 

provinsi, maupun BPS RI 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor 

secara periodic (bulanan/ 

triwulanan/semester) dan dilaporkan 

pada pimpinan. 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA  

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

IKI belum dibuat. 

 

 

 

 

Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan 

teknologi informasi. 

 

 

 

 

 

 

IKI dibuat dan merupakan breakdown dari 

IKU atasannya.  IKI juga harus menjadi 

penyebab (memiliki hubungan kausalitas) 

terwujudnya kinerja utama atasannya. 

 

Pengukuran kinerja secara berjenjang 

mulai dari staf, manajerial sampai kepada 

pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan 

pengukuran tersebut menggunakan 

bantuan teknologi sehingga capaian atau 

progres kinerja dapat diidentifikasi secara 

lebih tepat dan cepat 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

Pengumpulan data kinerja kurang dapat diandalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon 

IV ke atas belum dimantaafkan sepenuhnya sebagai dasar 

pemberian reward & punishment. 

 

Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya 

secara berkala, namun monitoring tersebut belum 

sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi capaian kinerja berdasarkan 

fakta sebenarnya atau bukti yang 

memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  Data yang 

dikumpulkan melalui suatu mekanisme 

yang memadai atau terstruktur (jelas 

mekanisme pengumpulan datanya, siapa 

yg mengumpulkan data, mencatat, dan 

siapa yg mensupervisi, serta sumber data 

valid). Data kinerja yang diperoleh tepat 

waktu.  Sehingga diharapkan data yang 

dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan 

yang minimal.  Setiap laporan dari kinerja 

yang disampaikan staf harus diverifikasi 

dan dimintakan buktinya oleh atasan 

langsung.  Hal tersebut harus dilaksanakan 

secara berjenjang.  Untuk memudahkan 

proses verifikasi, dapat saja dilakukan 

dengan metode sampel. 

 

Hasil pengukuran capaian kinerja mulai 

dari setingkat eselon IV ke atas 

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian 

reward & punishment. 

 

Target kinerja dimonitor dan diukur 

secara berkala.  Hasil pengukuran 

Rencana Aksi menjadi dasar untuk 

menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja, selanjutnya menjadi dasar dalam 

mengambil tindakan dalam rangka 

mencapai target kinerja yang ditetapkan.   

 

Di samping itu, manajemen SAKIP juga 

harus menyusun: 

 jadual/kalender kerja pengelolaan 

SAKIP, 

 setiap kegiatan monitoring harus 

didokumentasi dan ditindaklanjuti. 

 

C. PELAPORAN KINERJA  

 

1. 

 

 

 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya, namun efisiensi tersebut 

disebabkan karena adanya pemotongan anggaran tahun 

 

Manajemen dalam pengelolaan kinerja 

juga harus berupaya melakukan efisiensi 

anggaran dengan motif penyederhanaan 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 

 

 

 

 

 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan  kegiatan 

organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mekanisme kerja, penghematan belaja 

operasional, dsb dengan tetap 

mempertahankan kualitas dan target PK.  

Efisiensi tersebut harus diuraikan pada 

LKIN dan nilainya sebaiknya dikuantifikasi. 

 

Informasi kinerja seharusnya digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan program dan kegiatan, 

artinya informasi yang disajikan dalam 

Laporan Kinerja diharapkan dapat 

memberikan dampak pada upaya 

perbaikan dalam pengelolaan program 

dan kegiatan dan dapat menyimpulkan 

keberhasilan atau kegagalan program 

secara terukur. 

 

3 Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS Kabupaten Boalemo 

sebagian besar telah memuat aktivitas yang telah 

mendukung tujuan dan sasaran dalam Renstra dan PK yang 

meliputi juga adanya pencapaian target yang dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun masih ada 

kelemahan yaitu: 

a) Belum menyajikan pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi 

tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan. 

b) Analisis yang belum  mendalam terhadap adanya 

efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki 

c) Belum mengungkap efisiensi yang terkait dengan 

anggaran. 

d) Belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja 

 

Laporan kinerja memuat hasil kinerja 

yang mendukung dengan tujuan dan 

sasaran dalam renstra dan PK yang dapat 

digunakan dalam penilaian kinerja, 

keterbandingan data kinerja serta analisis 

dalam penggunaan sumberdaya yang 

terbatas 

Laporan kinerja harus menjelaskan 

kendala dan solusi hasil evaluasi dan 

analisis tentang capaian-capaian kinerja 

outcome atau output penting. 

4 Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai 

bahan perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi. 

Informasi tentang pencapaian kinerja 

utama dan analisisnya yang tertuang 

dalam LKIP, seharusnya dimanfaatkan 

untuk perbaikan perencanaan dan 

pelaksanaan program/kegiatan serta 

peningkatan kinerja organisasi. 

5 Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam 

penerapan reward and punishment, karena masih sebatas 

penilaian CKP/ tunjangan kinerja. 

Manajemen menyusun SOP pelaporan 

kinerja dilengkapi dengan mekanisme 

reward and punishment atas pencapaian 
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kinerja. 

6 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi penggunaaan 

anggaran (DIPA) per pencapaian sasaran kinerja instansi, 

karena masih menyajikan informasi penggunaan anggaran 

per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi kinerja belum sepenuhnya memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja 

yang dapat dilaksanakan. 

 

Pelaksanaan evaluasi kinerja belum sepenuhnya  disupervisi 

dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler 

dan bertahap 

 

Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta 

hambatannya belum sepenuhnya diimplementasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya 

dilakukan.  pelaporan capaian rencana aksi masih sebatas 

memenuhi kewajiban dari Binagram BPS Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apabila telah dilakukan kegiatan supervisi 

dan terdapat dokumentasi komunikasi 

yang reguler (teratur) 

 

apabila telah dilakukan kegiatan supervisi 

dan terdapat dokumentasi komunikasi 

yang reguler (teratur) 

 

Pemantauan kemajuan kinerja dan 

hambatan yang ekstensif dan memenuhi 

kriteria: 

 mengidentifikasikan, mencatat 

(membuat catatan), mencari tahu, 

mengadministrasikan kemajuan 

(progress) kinerja. 

 dapat menjawab atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 

terakhir. 

 mengambil langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja. 

 melaporkan hasil pemantauan 

tersebut kepada pimpinan. 

Pemantauan rencana aksi dilakukan 

periodik minimal triwulan dan memenuhi 

kriteria-kriteria sbb: 

 Terdapat informasi tentang capaian 

hasil2 rencana atau agenda. 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau 

agenda. 

 Terdapat analisis dan simpulan 

tentang kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda. 

 Terdapat ukuran yang memadai 

tentang keberhasilan rencana atau 

agenda. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi rencana  aksi belum dilakukan secara periodik dan 

didokumentasikan dalam laporan/notulen secara rinci, 

misalnya identifikasi kemajuan kinerja, posisi kinerja 

terakhir, analisis dan simpulan keberhasilan/kegagalan 

suatu kegiatan sehingga manajemen dapat mengukur 

keberhasilan unit kerja 

Evaluasi rencana aksi didokumentasikan 

dan dilengkapi dengan notulen yang berisi 

informasi komprehensif atas pengelolaan 

kinerja satker. 

 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 

 

 

1. 

 

BPS Kab. Boalemo belum mendapat penghargaan terkait 

dengan inovasi dan WBK/WBBM.  Namun sudah 

mendapatkan pengharaan dari beberapa kategori lainnya. 

  

 

BPS Prov. memperoleh predikat 

WBK/WBBM dari Kemenpan & RB dan 

penghargaan-penghargaan lainnya. 

2 

 

Prestasi yang dicapai tahun 2016 Peringkat dua dalam hal 

Pengelolaan dan Wasdal Barang Milik Negara dari Drektorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

15.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Belitung Tmur 

15.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

15.3 Hasil Penilaian : 59,53 

15.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Renstra telah direviu secara berkala, namun belum 

mencerminkan upaya perbaikan yang signifikan. 

Seharusnya Renstra direviu secara berkala  

dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih 

baik, dimana terdapat inovasi-inovasi. 

2 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung dengan 

jadual, mekanisme atau SOP  tentang monitoring 

kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru 

(up dated performance) 

 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Belitung Timur telah menyusun 

mekanisme pengumpulan data kinerja, namun 

validitas data capaian realisasi kinerja baru 

mencapai 80%. 

Seharusnya mekanisme pengumpulan data yang 

memadai terdapat kriteria sebagai berikut : 

- terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date; 

- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 

- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi 

pihak yang berkepentingan; 

- Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

- jelas waktu deliverynya; 

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data 

2. Belum mengembangkan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja 

Dibutuhkan inovasi oleh setiap satker untuk 

mengembangkan sistem yang memudahkan 

pengukuran kinerja setiap pegawai, sehingga 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

pengukuran indikator kinerja individu dapat 

dimonitoring secara berkala.  

 

3. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya 

dapat diandalkan. 

Seharusnya pengumpulan data kinerja memuat 

: 

- Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta 

sebenarnya atau bukti yang memadai dan 

dapat dipertanggungjawabkan; 

- Data yang dikumpulkan didasarkan suatu 

mekanisme yang memadai atau terstruktur 

(jelas mekanisme pengumpulan datanya, 

siapa yg mengumpulkan data, mencatat, 

dan siapa yg mensupervisi, serta sumber 

data valid); 

- Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

- Data yang dikumpulkan memiliki tingkat 

kesalahan yang minimal; 

Yang dituangkan ke dalam table pengukuran 

capaian kinerja pada LAKIN. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai antara 

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan 

Pada Laporan Kinerja (Bab III) seharusya 

terdapat informasi yang menyajikan seluruh 

pembandingan sebagaimana yang tercakup 

dalam kriteria dibawah (per tujuan dan per 

sasaran) 

2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya 

Laporan Kinerja seharusnya mengungkapkan 

besaran efisiensi yang terjadi dapat 

dikuantifikasikan 

3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi. 

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Belitung Timur 

menyajikan informasi keuangan atas > 50% sasaran 

atau hanya menyajikan informasi keuangan atas 

program. 

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Belitung Timur 

seharusnya menyajikan informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome). 

4. Laporan Kinerja belum menyajikan Indikator Kinerja 

Utama tahun 2016  

Laporan Kinerja menyajikan capaian Indikator 

Kinerja Utama tahun 2016 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja belum memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan. 

Evaluasi kinerja seharusnya memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. 

Dimana terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatanny/sudah 

dilakukan pemantauan namun hanya melalui 

pertemuan-pertemuan yang terdokumentasi 
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(1) (2) (3) 

2. Hasil evaluasi  kinerja belum ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja. 

Hasil evaluasi  kinerja seharusnya ditindaklanjuti 

untuk mengukur keberhasilan unit kerja. 

Dimana terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatanny/sudah 

dilakukan pemantauan namun hanya melalui 

pertemuan-pertemuan yang terdokumentasi 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Kabupaten Belitung Timur belum mempunyai 

inovasi terkait manajemen kinerja. 

BPS Kabupaten Belitung Timur agar menyusun 

rancangan inovasi terkait manajemen kinerja.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

16.1 Satuan Kerja  : BPS Kota Mojokerto  

16.2 Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

16.3 Hasil Penilaian  : 59,36 

16.4 Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

 1. Renstra belum di upload di website: 

Mojokertokota.bps.go.id 

2. Monitoring rencana aksi tahun berjalan dan 

target jangka menengah telah dilakukan 

secara periodik (3 bulanan), akan tetapi SOP 

monitoring belum diformalkan, selain itu 

mekanisme penerapan reward and 

punishment, masih sebatas penilaian CKP/ 

tunjangan kinerja. 

   

3. Rencana aksi telah dimanfaat dalam 

pengarahan dan pengorganisasian pada saat 

rapat evaluasi bulanan, tetapi pada notulen 

rapat tidak terdapat simpulan keberhasilan/ 

ketidakberhasilan suatu kegiatan. 

 

1. Melakukan upload Renstra ke  website 

 

2. Manajemen menyusun SOP monitoring 

rencana aksi baik untuk tahun berjalan 

maupun terhadap target jangka menengah, 

SOP juga dilengkapi dengan mekanisme 

reward and punishment atas pencapaian 

kinerja 

 

3. Manajemen dalam membuat notulen bukan 

hanya melaporkan capaian kinerja, kendala 

yang ditemui dan tindak lanjut perbaikan, 

tetapi juga analisis progress kinerja, 

pendelegasian wewenang serta simpulan 

keberhasilan/ ketidakberhasilan suatu 

kegiatan 

B. PENGUKURAN KINERJA  

 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara 

periodik, tetapi SOP pengumpulan kinerjanya 

belum diformalkan dan hanya diketahui oleh 

Subbagian TU, selain itu penghitungan 

terhadap data kinerja tidak diverifikasi ke 

sumber data dan divalidasi secara berjenjang 

2. Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi 

tidak dijadikan dasar promosi/ kenaikan 

ataupun penurunan pangkat selain itu juga 

tidak terdapat laporan yang berisi analisis 

tentang pejabat yang berkinerja baik/ buruk, 

pejabat yang mencapai target/ tidak, dan 

pejabat yang telah selesai tepat waktu/ belum 

1. Manajemen membuat SOP pengumpulan 

data kinerja dilengkapi dengan mekanisme 

verifikasi ke sumber data dan validasi 

secara berjenjang. 

 

 

2. Manajemen dalam membuat 

notulen/laporan bukan hanya melaporkan 

capaian kinerja, kendala yang ditemui dan 

tindak lanjut perbaikan, tetapi juga analisis 

tentang pejabat yang berkinerja baik/ 

buruk, pejabat yang mencapai target/ tidak, 

dan pejabat yang telah selesai tepat waktu/ 

belum dan dijadikan dasar promosi/ 

kenaikan ataupun penurunan pangkat 
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C. PELAPORAN KINERJA  

1 Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan 

dalam penerapan reward and punishment, 

karena masih sebatas penilaian CKP/ tunjangan 

kinerja. 

Manajemen menyusun SOP pelaporan kinerja 

dilengkapi dengan mekanisme reward and 

punishment atas pencapaian kinerja 

2 LKIP belum menyajikan perbandingan yang 

memadai. 

Menyajikan dan menjelaskan secara rinci 

tentang sasaran outcome, realisasi vs target, 

realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya, dan realisasi sampai dengan 

tahun berjalan vs target jangka menengah; 

 

3 LKIP belum menyajikan info tentang upaya 

efisiensi; 

Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dapat dikuantifikasikan dan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan. informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS misalnya tentang 

efisiensi pemeliharaan BMN, efisiensi air, 

telepon dan listrik, efisiensi pelatihan, dll 

 

4 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA  

 1. Evaluasi rencana  aksi telah dilakukan secara 

periodik tetapi dalam laporan/ notulen tidak 

ditulis secara rinci, misalnya identifikasi 

kemajuan kinerja, posisi kinerja terakhir, 

analisis dan simpulan keberhasilan/ kegagalan 

suatu kegiatan sehingga manajemen tidak 

dapat mengukur keberhasilan unit kerja 

2. Evaluasi rencana aksi telah memberikan 

rekomendasi perbaikan tetapi tidak semua 

rekomendasi dapat langsung dilaksanakan, 

karena menunggu keputusan BPS Provinsi. 

 

1. Manajemen memperbaiki SOP evaluasi 

rencana aksi dan melengkapinya dengan 

identifikasi kemajuan kinerja,  posisi kinerja 

terakhir, analisis dan simpulan 

keberhasilan/ kegagalan suatu kegiatan  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 
 

 1. Terdapat realisasi capaian kinerja pada tahun 

ini (triwulan II 2017) yang lebih rendah dari 

pada target, misalnya “persentase pemasukan 

dokumen survei dengan pendekatan non RT 

1. Capaian kinerja pada tahun ini harus lebih 

baik pada tahun sebelumnya, apabila ada 

target yang belum dapat terpenuhi pada 

triwulan II, target agar direvisi/ direviu 
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(1) (2) (3) 

dan non usaha” dan “jumlah publikasi yang 

terbit tepat waktu”. 

2. Capaian kinerja tahun ini yang lebih rendah 

dari pada capaian kinerja tahun sebelumnya, 

misalnya “persentase pemasukan dokumen 

survei dengan pendekatan non RT dan non 

usaha” dan “jumlah publikasi yang terbit 

tepat waktu”. 

3. Informasi mengenai kinerja belum dapat 

diandalkan, karena informasi tersebut 

didapatkan dari monitoring rencana aksi, 

dimana dalam monitoring tersebut tidak  

dilakukan verifikasi perhitungan ke dokumen 

sumber serta tidak divalidasi  secara 

berjenjang. 

4. BPS Kota Mojokerto telah mendapat 

penghargaan lainnya dari KPPN, dan telah 

mengikuti self assesment WBK/WBBM tetapi 

belum dinominasikan oleh BPS Provinsi untuk 

mewakili wilayah Jawa Timur,  selain itu, juga 

belum mendapatkan penghargaan dari BPS 

Provinsi terkait dengan inovasi  

sehingga tidak mengurangi nilai capaian 

kinerja. 

2. Manajemen membuat SOP monitoring 

rencana aksi dilengkapi dengan mekanisme 

verifikasi ke sumber data dan validasi 

secara berjenjang. 

 

 

3. Tetap mengikuti self assesment WBK/ 

WBBM dan kompetisi inovasi  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

17.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

17.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

17.3 Hasil Penilaian : 59,29 

17.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1 Indikator pada renstra 2015-2019 BPS Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan belum selaras dengan 

IKU Perka no 3 tahun 2015 

Indikator pada renstra 2015-2019 BPS 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaras 

dengan IKU Perka no 3 tahun 2015 

2 Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten Pangkajene 

yang diupload di website berbeda dengan 

dokumen yang dijilid 

Renstra 2015-2019 yang diupload di website 

sama dengan dokumen yang dijilid 

3 Target Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten 

Pangkajene untuk eselon IV telah dibuat per 

tahun, per tujuan, per sasaran, dan per indikator. 

Namun untuk eselon III belum dibuat.  

Target pada dokumen renstra eselon IV 

merupakan turunan dari target eselon III. 

4 Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan belum direviu 

Renstra 2015-2019 agar direviu dan diupload 

ke website 

5 Target jangka menengah dalam renstra belum 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan 

Target jangka menengah dalam renstra agar 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan 

6 Target kinerja yang diperjanjikan belum 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

Target kinerja yang diperjanjikan agar 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

7 Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala, namun hanya 

sebatas pemenuhan dokumen 

Rencana aksi atas kinerja agar dimonitor 

pencapaiannya secara berkala dan 

dimanfaatkan  

8 Target-target dalam rencana aksi belum dijadikan 

dasar acuan untuk memulai setiap pelaksanaan 

kegiatan 

Target-target dalam rencana aksi agar 

dijadikan dasar acuan untuk memulai setiap 

pelaksanaan kegiatan 

9 Target-target kinerja dalam rencana aksi belum 

dijadikan acuan  untuk mengevaluasi capaian 

output-output kegiatan 

Target-target kinerja dalam rencana aksi agar 

dijadikan acuan  untuk mengevaluasi capaian 

output-output kegiatan 
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B. PENGUKURAN KINERJA  

1 PK 2016 belum selaras dengan IKU pada Perka no 

2 tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Tujuan 1 sasaran 1 

IKU 2016 Indikator pada PK 
2016 

(1) (2) 

Persentase konsumen 
yang merasa puas dengan  
kualitas data Statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan  kualitas data 
Statistik 

Persentase konsumen 

yang selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistic sebagai rujukan 
utama 

Persentase konsumen 

yang selalu 
menjadikan data dan 
informasi statistic 

sebagai rujukan 
utama 

Persentase pemutahiran 
data MFD dan MBS 

Persentase 
pemutahiran data 
MFD dan MBS 

Jumlah Publikasi/Laporan 
sensus yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah Presrilis data 
yang tepat waktu 

 

Jumlah Publikasi/ laporan 
yang terbit tepat waktu 

 

Jumlah Publikasi/ 
laporan yang terbit 
tepat waktu 

 

2. Tujuan 2 sasaran 1 

IKU 2016 Indikator pada PK 
2016 

(1) (2) 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

Jmlah pengunjung 
eksternal yang mengakses 
data dan informasi 

statistik melalui website 
BPS. 

Jmlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 

informasi statistik 
melalui website BPS. 

Persentase konsumen Persentase konsumen 

PK 2016 selaras dengan IKU pada Perka no 2 

tahun 2016 
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yang puas terhadap akses 
data BPS 

yang puas terhadap 
akses data BPS 

Persentase 
Kementrian/Lembaga 

yang menggunakan data 
BPS dalam perencanaan 
dan evaluasi 
pembangunan nasional 

Persentase 
Pengolahan data 

hasil kegiatan 
statistic yang dikirim 
ke Pusat tepat 
waktu. 

Persentase pengguna 

layanan yang merasa puas 
terhadap pemenuhan 
sarana dan prasarana BPS 

Persentase pengguna 

layanan yang merasa 
puas terhadap 
pemenuhan sarana 
dan prasarana BPS 

 

4 Indikator “Jumlah publikasi yang terbit tepat 

waktu” pada PK eselon III tidak sama dengan 

kumulatif publikasi yang berada pada PK eselon 

IV 

Jumlah publikasi 
pada Eselon III 

Eselon IV 
Jumlah 

publikasi 

(1) (2) (3) 

39 Sosial 2 

 Produksi 3 

 Distribusi 3 

 Nerwilis 19 

 IPDS 14 

  41 

 

Indikator “Jumlah publikasi yang terbit tepat 

waktu” pada PK eselon III agar dibuat sama 

dengan kumulatif publikasi yang berada pada 

PK eselon IV 

 

5 Indikator “Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan pendekatan rumah 

tangga, usaha, maupun non rumah tangga dan 

non usaha” satuannya dokumen 

Indikator “Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan pendekatan 

rumah tangga, usaha, maupun non rumah 

tangga dan non usaha” satuannya persen 

6 Indikator “Jumlah publikasi/laporan sensus” yang 

terdapat pada PK eselon IV yaitu seksi statistik 

distribusi belum ditarik kepada PK eselon III 

Indikator “Jumlah publikasi/laporan sensus” 

yang terdapat pada PK eselon IV yaitu seksi 

statistik distribusi merupakan IKU yang harus 

ditarik kepada PK eselon III 

7 SOP belum mengakomodir  prosedur perbaikan 

ketika terjadi kesalahan data. 

SOP prosedur perbaikan ketika terjadi 

kesalahan data agar disusun. 

8 Jadwal, mekanisme maupun SOP yang jelas 

tentang monitoring kinerja rencana aksi secara 

periodic telah dibuat, namun masih sebatas 

pemenuhan dokumen 

Jadwal, mekanisme maupun SOP yang jelas 

tentang monitoring kinerja rencana aksi 

secara periodic dievaluasi 
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9 Belum terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda 

Agar dibangun ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

10 Belum diperoleh dasar perhitungan yang valid 

untuk penetapan target pada beberapa indikator 

dalam dokumen PK 

Setiap perhitungan agar dilengkapi dasar 

perhitungan yang valid, misal dasar 

penghitungan response rate 

mempertimbangkan realisasi tahun 

sebelumnya, informasi dari SM di BPS provinsi 

maupun pusat, POK,  dan dimonitor dengan 

target pada renstra 

11 Belum ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan 

Perlu adanya kemudahan dalam mengakses 

data bagi pihak yang berkepentingan. 

12 Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang 

terbaru 

Agar dibuat Mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk 23mengetahui progres kinerja 

yang terbaru 

13 Setiap  jenjang atau tingkatan belum memiliki 

indikator kinerja individu(IKI) 

Setiap  jenjang atau tingkatan agar memiliki 

indikator kinerja (IKI) 

14 Tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring 

kinerja eselon III dan IV 

Dokumentasi hasil monitoring kinerja eselon 

III dan IV agar  dibuat 

15 Tidak terdapat tindak lanjut hasil monitoring 

kinerja eselon III dan IV 

Tidak terdapat tindak lanjut hasil monitoring 

kinerja eselon III dan IV 

C. PELAPORAN KINERJA  

1 Tujuan PK pada dokumen PK 2016 revisi 

sebanyak 3 tujuan, sedangkan PK pada dokumen 

LKIP 2016 halaman 10-11 sebanyak 4 tujuan  

Tujuan PK pada dokumen PK 2016 revisi 

dengan PK pada dokumen LKIP 2016 agar 

diselaraskan 

2 Sama seperti pada dokumen PK 2016 revisi, 

indikator “Persentase Kementrian/Lembaga yang 

menggunakan data BPS dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan nasional” belum ada. 

Indikator “Persentase Kementrian/Lembaga 

yang menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional” harus ada pada dokumen renstra 

reviu, PK 2016, LKIP 

3 Target PK pada dokumen PK 2016 revisi dengan 

PK pada dokumen LKIP 2016 tidak selaras: 

Indikator 

PK 

pada 

doku-

men PK 

2016 

revisi 

PK 

pada 

doku-

men 

LKIP 

2016 

BAB II 

PK pada 

ringkasan 

eksekutif 

LKIP 2016 

Target PK pada dokumen PK 2016 revisi 

dengan PK pada dokumen LKIP 2016 agar 

diselaraskN 
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(1) (2) (3) (4) 

Persentase 

konsumen yang 

merasapuas 

dengan kualitas 

data statistik 

90% 90% 90% 

Persentase 

konsumen yang 

selalu enjadikan 

data dan 

informasi 

statistik BPS 

sebagai rujukan 

85% 80% 80% 

Persentase 

pemutakhiran 

data MFD dan 

MBS 

100% 100% 100% 

Jumlah 

publikasi/lapora

n yang terbit 

tepat waktu 

39 1 44 

Jumlah 

publikasi/lapora

n sensus yang 

terbit tepat 

waktu 

-* 1 1 

Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan 

rumah tangga 

100 90% 100 

Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan 

usaha 

99% 90% 95% 

Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

100% 90% 100% 
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survei dengan 

pendekatan non 

rumah tangga 

non usaha  

Jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

dan informasi 

statistik melalui 

website BPS 

2000 80 80 

Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

terhadap akses 

data BPS 

90% 90% 90% 

Persentase 

pengguna 

layanan yang 

merasa puas 

terhadap 

pemenuhan 

Sarana dan 

prasarana BPS 

90% 90% 90% 

Persentase 

pegawai yang 

menduduki 

jabatan 

fungsional 

tertentu 

10% 4% 10% 

Persentase 

pegawai yang 

berpendidikan 

minimal 

Diploma IV atau 

Strata 1 

66% 62% 70% 

Hasil Penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

- 60 Tidak ada 

*Pada dokumen PK Kasie statistik distribusi ada 2 

publikasi hasil sensus 

4 Target dan realisasi 2016 antara pada iringkasan 

eksekutif  berbeda dengan halaman 17-18, begitu 

pun dengan halaman 30-31. 

Target dan realisasi 2016 agar disamakan 

pada saat membahas hal yang sama. 
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5 

Efisiensi dalam LKIP belum memasukkan efisiensi 

self blocking atau pemotongan anggaran. 

Efisiensi yang dituangkan di LKIP adalah 

efisiensi inisiatif satker dan dari self blocking 

atau pemotongan anggaran 

6 Capaian per indikator telah dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, namun per tujuan dan per 

sasaran belum dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya 

Capaian per indikator, per sasaran, dan per 

tujuan agar dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

7 Target kinerja 2016 belum dibandingkan dengan 

target jangka menengah pada renstra 2015-2019 

Target kinerja 2016 agar dibandingkan dengan 

target jangka menengah pada renstra 2015-

2019 

8 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA  

 

1 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana aksi belum 

dilakukan karena pada notulen rapat evaluasi 

kinerja belum tertuang capaian kinerja, 

hambatan dan solusinya  

Notulen rapat atas Evaluasi pelaksanaan 

Rencana aksi agar menuangkan tentang 

capaian kinerja, hambatan dan solusinya 

2 Hasil evaluasi belum  disampaikan dan belum 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan 

Hasil evaluasi agar disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan 

3 Informasi kinerja dalam LKIP 2016 belum 

sepenuhnya digunakan untuk perencanaan dan 

evaluasi. 

Informasi kinerja dalam LKIP 2016 agar 

digunakan secara ekstensif dan menyeluruh. 

4 Informasi kinerja belum digunakan dalam 

memberikan reward and punishment 

Informasi kinerja dapat digunakan dalam 

memberikan reward and punishment 

5 Tidak terdapat notulen yang menuangkan hasil 

rapat evaluasi kinerja yang berisi langkah yang 

diperlukan, capaian, rekomendasi dan lain lain 

Perlu dilengkapi notulen yang menuangkan 

hasil rapat evaluasi kinerja yang berisi langkah 

yang diperlukan, capaian, rekomendasi dan 

lain-lain 

6 Evaluasi kinerja masih pada level kegiatan belum 

pada level indikator, sasaran, maupun tujuan 

Evaluasi kinerja mulai diterapkan selain pada 

level kegiatan juga pada lever indikator, 

sasaran, dan tujuan. 

5 Rapat pengumpulan data kinerja/evaluasi kinerja 

belum didukung dengan notulen rapat 

Rapat pengumpulan data kinerja/evaluasi 

agar didukung dengan notulen rapat  yang 

berisi pencapaian target rencana aksi 

termasuk kendala dan solusinya 
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E.  PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 
 

1 Capaian sasaran/kinerja BPS Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan 

target, namun pada saat ada perubahan target 

tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga pada 

saat menghitung capaian masih menggunakan 

target sebelum direvisi. 

Capaian sasaran/kinerja agar disesuaikan 

dengan target yang telah direvisi. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

18.1 Satuan Kerja : BPS Kota Bontang 

18.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

18.3 Hasil Penilaian : 59,16 

18.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

BPS Kota Bontang telah memiliki dokumen – dokumen 

perencanaan kinerja berupa Renstra, Renstra review, 

Perjanjian Kinerja (PK), serta Indikator kInerja Utama 

(IKU), namun terdapat kelemahan sebagai berikut :  

 

1 BPS Kota Bontang belum memiliki indikator 

kinerja individu. 

BPS Kota Bontang agar dapat segera 

menyusun indikator kinerja  individu yang 

mendukung kinerja atasannya agar dapat 

digunakan sebagai alat ukur keberhasilan 

seorang individu . 

2 Anggaran belum di breakdown per-sasaran. 

 

Anggaran dalam RKA seharusnya dapat 

dibreakdown sesuai dengan sasaran strategis 

dalam  renstra. 

3 Belum terdapat mekanisme dan implementasi 

reward dan punishment terhadap keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian target  kinerja. 

Mekanisme dan Implementasi reward dan 

punishment terhadap keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian target kinerja 

seharusnya dibuat. 

4 Belum terdapat mekanisme yang 

memungkinkan pimpinan untuk mengetahui 

progress kinerja yang terbaru (up dated 

performance). 

Sebaiknya terdapat mekanisme yang 

memungkinkan pimpinan untuk mengetahui 

progress kinerja yang terbaru (up dated 

performance). 

B. PENGUKURAN KINERJA 

BPS Kota Bontang telah melakukan pengukuran kinerja, 

namun terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja. 

IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja. 

2 IKU belum dijadikan dasar reward dan 

punishment. 

IKU dapat dijadikan sebagai dasar reward dan 

punishment. 

3 IKU belum dijadikan dasar untuk promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat. 

Promosi atau pun kenaikan/penurunan 

peringkat seharusnya dapat menggunakan 

IKU. 
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4 Pengukuran data kinerja belum mempunyai 

sistem (teknologi informasi). 

Pengukuran data kinerja sebaiknya 

mempunyai sistem (teknologi informasi). 

5 Pedoman atau SOP telah ada tentang 

mekanisme pengumpulan data kinerja namun 

belum sepenuhnya memuhi kriteria 

Pedoman atau SOP mengenai mekanisme 

pengumpulan data kinerja sebaiknya 

memenuhi kriteria yang up to date, mudah 

ditelusuri ke sumber datanya, mudah 

mengakses bagi pihak yang berkepentingan, 

terdapat penanggungjawab yang jelas, jelas 

waktu deliverynya, dan terdapat SOP yang 

jelas jika terjadi kesalahan data 

6 Hasil pengukuran kinerja belum dilakukan 

secara berjenjang dan divalidasi. 

Hasil pengukuran kinerja harus dilakukan 

secara berjenjang dan sudah divalidasi. 

7 Hasil pengukuran Rencana Aksi per triwulan 

belum menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk 

menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan 

dan sasaran 

Hasil pengukuran Rencana Aksi per triwulan 

sebaiknya dijadikan dasar (ditindaklanjuti) 

untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran 

C. PELAPORAN KINERJA 

BPS Kota Bontang telah menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016, namun terdapat 

kelemahan sebagai berikut : 

 

1 LKIP tidak menyajikan kendala dan solusi hasil 

evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian 

kinerja outcome atau output penting, bukan 

hanya proses atau realisasi kegiatan yang ada di 

dokumen anggaran (DIPA). 

LKIPseharusnya menyajikan kendala dan solusi 

hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-

capaian kinerja outcome atau output penting, 

bukan hanya proses atau realisasi kegiatan 

yang ada di dokumen anggaran (DIPA). 

2 LKIP sudah menyajikan Informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam mencapai tujuan BPS Kota Bontang 

namun hanya dalam penghematan anggaran. 

LKIP seharusnya menyajikan Informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam mencapai tujuan BPS Kota Bontang 

untuk sumber daya yang lain. 

3 LKIP belum menyajikan Informasi penggunaaan 

anggaran (DIPA) per pencapaian sasaran kinerja 

instansi. 

LKIP seharusnya menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) bukan hanya 

per program namun sampai per pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

4 Informasi kinerja dalam  LKIP secara 

menyeluruh dan ektensif belum digunakan 

dalam penentuan reward dan punishment. 

 

Informasi kinerja dalam LKIP secara 

menyeluruh dan ektensif agar digunakan 

dalam penentuan reward dan punishment. 

D. EVALUASI KINERJA 
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BPS Kota Bontang telah melakukan evaluasi kinerja, 

namun terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Notulen Rapat sudah ada namun masih sebatas 

kegiatan belum membahas tentang Evaluasi 

Kinerja 

 

Notulen Rapat seharusnya membahas 

tentang Evaluasi Kinerja seperti evaluasi 

pencapaian target rencana aksi (terdapat 

kendala dan solusi) Tahun 2016. 

2 Rapat Kinerja belum terdapat kesepakatan 

secara formal dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, siapa 

dan kapan batas waktu untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 

Rapat Kinerja sebaiknya terdapat kesepakatan 

secara formal dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, siapa 

dan kapan batas waktu untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 

3 Rapat kinerja belum menggunakan Informasi 

Kinerja dalam LKIP 2016 (efisiensi, realisasi 

kinerja, kendala dan solusi, dan lain-lain) secara 

ekstensif dan menyeluruh, agar capaian kinerja 

lebih baik dari periode sebelumnya 

Rapat kinerja sebaiknya menggunakan 

Informasi Kinerja dalam LKIP 2016 (efisiensi, 

realisasi kinerja, kendala dan solusi, dan lain-

lain) secara ekstensif dan menyeluruh, agar 

capaian kinerja lebih baik dari periode 

sebelumnya 

4 Hasil evaluasi kinerja belum dapat diyakini 

apakah telah ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dapat 

digunakan untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja. 

5 Hasil evaluasi kinerja belum dapat diyakini 

apakah telah ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja. 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan unit 

kerja. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Kota Bontang telah dapat mencapai target 

kinerjanya, namun masih terdapat kelemahan sebagai 

berikut : 

 

1 Informasi capaian kinerja belum sepenuhnya 

dapat diandalkan. 

Informasi capaian kinerja sebaiknya dapat 

diandalkan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

19.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Lombok Barat  

19.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

19.3 Hasil Penilaian : 59,13 

19.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 (reviu) 

telah disusun, namun ditemukan kekurangan 

yaitu: 

a. Belum menyajikan IKU yang terbaru 

2016; 

b. Belum sepenuhnya selaras dengan 

Perjanjian Kinerja  tahun 2017; 

 

c. Target dalam Renstra tidak selaras 

dengan Target dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja dan LKIPnya; 

 

d. Penentuan Target dalam Rencana 

Strategis belum sepenuhnya ditetapkan 

secara baik.  

 

 

 

e. Belum direviu secara berkala, karena 

masih mengacu IKU tahun 2015 

 

 

 

 

a. Rencana Strategis (reviu) menyajikan 

IKU yang terbaru; 

b. Renstra dijadikan acuan dalam 

penyusunan perjanjian kinerja 

sehingga harus selaras antara kedua 

dokumen tersebut; 

c. Dalam melakukan reviu Renstra perlu 

dilakukan pula penyesuaian target 

yang ada dalam Renstra dengan 

Perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan; 

d. Mengkaji ulang dalam penentuan 

targetnya, tetapkan target yang 

menantang namun dapat dicapai. 

Didukung dengan bukti penetapan 

target, misalnya: notulen rapat 

pembahasan target kinerja. 

e. Renstra dimonitoring dan direviu 

secara berkala; 

2. Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah disusun, 

namun  terdapat beberapa kekurangan yaitu:   

a. Perjanjian Kinerja tahun 2017 

belum menyajikan IKU draft tahun 

2017; 

b. Target belum ditetapkan dengan 

baik karena belum didukung dengan 

alasan penentuannya dan beberapa 

kinerja belum ditetapkan targetnya; 

 

Dalam penentuan target melalui pembahasan 

yang intensif dengan pimpinan, dan didukung 

bukti yang memadai. Target harus 

menantang.  

Semua target dalam dokumen perencanaan 

dan laporan kinerja telah selaras. 

Kriteria target kinerja ditetapkan dengan baik : 

 Menggambarkan suatu tingkatan tertentu 

yang seharusnya dicapai (termasuk 

tingkatan yang standar, generally 

accepted) 

 Selaras dengan Renstra; 
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 Berdasarkan (relevan dgn) indikator yang 

SMART; 

 Berdasarkan basis data yang memadai; 

 Berdasarkan argumen dan perhitungan 

yang logis. 

 

3. Target jangka menengah dalam Renstra belum 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan; 

Monitoring target (kinerja) jangka menengah 

mengacu pada kriteria sebagai berikut: 

 Terdapat breakdown target kinerja jangka 

menegah kedalam target-target tahunan 

dan periodik yang selaras dan terukur; 

 Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme monitoring 

Renstra secara periodik; 

 Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ 

capaian kinerja jangka menengah 

dilaporkan progressnya dalam laporan 

kinerja;   

 Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

4. Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas pada 

pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada 

tindakan nyata selanjutnya; 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan meliputi 

kriteria sbb: 

a. Target-target dalam rencana aksi 

dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) 

pelaksanaan setiap kegiatan; 

b. Target-target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output2 kegiatan; 

c. Target-target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan  

d. Terdapat hubungan yang logis antara 

setiap output kegiatan dengan sasaran 

(outcome) yang akan dicapai; 

 

5. Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja telah ada dan 

telah mencantumkan sub kegiatan/komponen 

rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam 

rangka mencapai kinerja, dimonitor 

pencapaiannya secara berkala namun : 

Kriteria Monitoring pencapaian target periodik 

memadai, antara lain: 

 Capaian target dalam rencana aksi secara 

periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau 

kemajuannya; 
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a. Penetapan target indikator rencana aksi 

belum sepenuhnya selaras dengan target 

Indikator Kinerja Sasasran dalam dokumen 

PK. 

b. Monitoring dilakukan terbatas pada 

penyerahan atau pengumpulan hasil 

pengukuran capaian kinerja yang dilakukan 

oleh penangungjawab masing-masing subject 

matter, dan dikompilasi oleh binagram.  

c. Belum sampai kepada: 

1) Pembuatan simpulan keberhasilan dan 

menjadi dasar dalam implementasi 

reward/punishment; 

2) Rencana tindak lanjut atas kendala yang 

diidentifikasi,  

3) Dilaporkan dan didokumentasikan 

sebagai kesatuan dokumen SAKIP BPS 

Kabupaten Lombok Barat.  

4) Dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan 

 

 Setiap ada deviasi segera dilakukan 

analisis dan dicarikan alternatif solusinya; 

 Terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progress 

kinerja yang terbaru (up dated 

performance); 

 Terdapat mekanisme dan implementasi 

reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

target kinerja. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan 

menggunakan teknologi informasi yang 

menghubungkan masing-masing penanggung-

jawab sehingga meminimalisir kesalahan dalam 

pengukuran. 

Untuk memudahkan mendapatkan informasi 

pengukuran kinerja sebaiknya dibangun 

dengan menggunakan teknologi informasi 

sehingga memudahkan monitoring atau pun 

evaluasi. 

 

2. Belum ada  ukuran (indikator) kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya; 

 

Indikator Kinerja Individu disusun per jabatan 

dan merupakan breakdown dari Indikator 

Kinerja atasannya. 

3. Terdapat draft pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja, namun belum 

terdapat SOP jika ada kesalahan data.   

Data Kinerja yang dikumpulkan didasarkan 

suatu mekanisme yang memadai (dapat 

dihubungkan dengan Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja Sasaran) dan  terstruktur 

(jelas mekanisme pengumpulan datanya, 

siapa yang mengumpulkan data, mencatat, 

dan siapa yang mensupervisi, serta sumber 

data valid); 

4 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

digunakan untuk pengendalian dan pemantauan 

kinerja secara berkala. 

Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk 

menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja,dan hasil pengukuran RA menjadi 

dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil 

tindakan (action) dalam rangka mencapai 
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target kinerja yang ditetapkan. 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain: 

a. Belum menyajikan IKU tahun 2016; 

b. Belum menyajikan  Kendala dan solusi 

hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau 

output penting; 

 

 

c. Belum menyajikan analisis perbandingan 

realisasi tahun ini (2016) dengan realisasi 

sebelumnya (2015), dan realisasi dengan 

target jangka menengah; 

 

d. Belum menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan dan besarannya 

tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya dalam mencapai tujuan 

BPS; 

 

 

e. Hanya menyajikan informasi keuangan 

atas program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) 

dan belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi; 

 

 

 

 

 

f. Informasi yang disajikan belum 

digunakan untuk menilai dan 

menyimpulkan kinerja serta dijadikan 

dasar reward dan punishment; 

 

 

 

g. Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan; 

 

LKIP yang disusun seharusnya : 

a. Menyajikan IKU tahun 2016; 

b. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

menjelaskan secara rinci evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja 

(kendala dan solusi) tiap indikator 

selama tahun 2016 berdasarkan 

monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan triwulan. 

c. Terdapat Analisa dan evaluasi harus 

bisa menjawab kenapa (why), capaian 

IKS meningkat atau menurun. 

 

 

d. Menyajikan dan menjelaskan secara 

rinci tentang sasaran outcome, 

realisasi vs target, realisasi tahun 

berjalan vs realisasi tahun sebelumnya, 

dan realisasi sampai dengan tahun 

berjalan vs target jangka menengah; 

 

e. Menyajikan besaran efisiensi yang 

terjadi dapat dikuantifikasikan dan 

analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya yang telah dilaksanakan. 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS misalnya tentang 

efisiensi pemeliharaan BMN, efisiensi 

air, telepon dan listrik, efisiensi 

pelatihan, dll 

f. Menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome), artinya 

dapat diketahui berapa anggaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 

g. Informasi kinerja dapat digunakan 

untuk penilaian kinerja, artinya 

informasi capaian kinerja yang 

disajikan dijadikan dasar untuk menilai 
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h. Informasi yang disajikan kurang 

dimanfaatkan dalam  peningkatan 

kinerja karena terdapat penurunan 

untuk target tahun 2017, misalnya untuk 

indikator jumlah pengunjung websit 

pada tahun 2016 21.707 orang 

sedangkan tahun 2017 1000 orang; 

 

 

 

dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar reward dan 

Punishment. 

 

h. Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi artinya informasi yang 

disajikan akan mengakibatkan 

perbaikan dalam pengelolaan program 

dan kegiatan dan dapat menyimpulkan 

keberhasilan atau kegagalan program 

secara terukur; 

i. Secara ekstensif dan menyeluruh 

digunakan dalam perbaikan 

perencanaan dan pengelolaan 

program/kegiatan secara terukur, 

serta perbaikan capaian kinerja 

organisasi yang lebih baik pada 

periode berikutnya. 

 

 

2. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

belum dapat diandalkan, karena: 

a. Pengukuran kinerja belum didukung 

dengan rencana aksi triwulanan tahun 

2016; 

b. Terdapat ketidakkonsistenan dalam 

pengakuan target dalam lampiran 

Pengukuran Capaian Kinerja LKIP dengan 

tabel 2, antara lain: 

 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Lampir-

an 
Pengu-
kuran 

Kinerja 
Sasaran 

Tabel 2  

1 jumlah 
publikasi/laporan 

statistic yang terbit 
tepat waktu 

24 13 

2 Persentase konsumen 

yang merasa puas 
dengan kelengkapan 
data BPS 

0 80% 

3 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistic 

450 150 

Keselarasan dan konsistensi antara dokumen 

LKIP dengan dokumen perencanaan. 

Menyajikan Informasi kinerja yang merupakan 

hasil pengumpulan data kinerja triwulanan 

yang dimonitoring dan dievaluasi 

pencapaiannya (terjadwal) serta dokumen 

sumbernya dapat ditelusuri dengan mudah 

serta dapat dikaitkan hingga sasaran dan 

indikator sasarannya;Informasi kinerja dalam 

Laporan Kinerja harus  dapat diandalkan 

berdasarkan pada : 

1. Kevalidan data; 

2. Dapat ditelusiri ke dokumen sumber; 

3. Diperoleh dari sumber yang 

kompoten; 

4. Dapat diverifikasi; 

5. Konsisten. 
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melalui website 

4 Persentase pegawai 

yang menduduki jabatan 
fungsional tertentu 

6 21,43 

5 Jumlah fungsional 

statistisi dan pranata 
computer pada 
Kementerian/Lembaga 

6 - 

6 Opini terhadap laporan 

keuangan BPS oleh BPK 

WTP WDP 

7 Persentase pegawai 
yang berpendidikan 
minimal diploma IV atau 

strata I 

77 37 

8 Hasil penilaian SAKIP 
oleh Kementerian PAN 
& RB 

75,05 60 

 Dan lain-lain.   

 

c. Terdapat ketidakkonsistenan Lampiran 2 

LKIP tentang Rencana Strategis dengan 

dokumen Renstra BPS Kabupaten 

Lombok Barat 2015-2019 (Reviu), 

misalnya: 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Doku-

men 
Renstra 

Lampiran 

2 Renstra 
dalam 
LKIP 

1 Persebetase kepuasan 

konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

85% 66% 

2 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistic 
melalui website BPS 

4.200 2100 

 Dan lain-lain   

 

 

d. Terdapat ketidakkonsistenan dalam 

penyajian target Perjanjian Kinerja dalam 

LKIP dengan dokumen Perjanjian Kinerja 

Tahun 2016 BPS Kabupaten Lombok 

Barat (Reviu), misal : 

 

No. Indikator Kinerja 

Sasaran 

Doku-

men 

Perjan-

jian 

Kinerja 

Lampir-

an 4 

Perjan-

jian 

Kinerja 

1 Jumlah 

Publikasi/laporan yang 

terbit tepat waktu 

11 24 
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2 Opini terhadap 

Laporan keuangan BPS 

oleh BPK 

- WTP 

 Dan lain-lain   

 

 

3. Terdapat ketidakkonsistenan dalam pengakuan 

anggaran : 

 Perjanjian 

Kinerja 

LAKIP 

DMPTL 3.548.448.000 3.700.190.000 

PSPA 415.400.000 407.618.000 

PPIS 3.474.229.000 3.312.803.000 

 

 

Anggaran yang disajikan dalam dokumen 

konsisten dengan DIPAnya. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Lombok Barat telah melakukan 

evaluasi atas kinerja untuk semua kegiatan teknis 

secara periodik dan telah dilengkapi dengan 

notulen. 

 

Namun belum sepenuhnya dapat dikaitkan 

dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

organisasi dan evaluasi berupa hasil pemantauan 

mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya 

yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan 

kegiatan dan belum berfokus pada kinerja atas 

sasaran dan program-program BPS Kabupaten 

Lombok Barat.    

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian 

kinerja beserta hambatannya, artinya: 

mengidentifikasikan, mencatat (membuat 

catatan), mencari tahu, mengadministrasikan 

kemajuan (progress) kinerja; 

 

Setiap evaluasi atas pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja (per triwulanan) beserta 

hambatannya, hendaknya: 

a. Terdokumentasi berupa notulen 

pembahasan artinya mengidentifikasikan, 

mencatat (membuat catatan), mencari 

tahu, mengadministrasikan kemajuan 

(progress) kinerja; 

b. Dapat menjawab atau menyimpulkan 

posisi (prestasi atau capaian) kinerja 

terakhir; 

c. Mengambil langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan pencapaian 

kinerja; 

d. Melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan 

e. Pembahasan bukan hanya kinerja 

kegiatan namun mengarah pada tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja sasaran; 

f. Memuat kendala dan solusi atas masalah 

yang dihadapi; 

g. Memuat Tindak lanjut sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja ke 
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depannya.  

h. Mengambil langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan pencapaian 

kinerja 

i. Melaporkan hasil pemantauan tersebut 

kepada pimpinan 

 

Kriteria evaluasi Rencana aksi telah dilakukan, 

antara lain : 

 Terdapat informasi tentang capaian 

hasil-hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

2 Hasil evaluasi kegiatan telah disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, namun belum berfokus pada 

target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian 

kinerja dan belum terdokumentasikan. 

Kriteria  Hasil evaluasi disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

 Apabila hasil evaluasi telah disampaikan 

atau dibahas dengan  pihak yang 

dievaluasi (yang berkepentingan);  

 Terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi; 

 Kesepakatan tersebut secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

E.  PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Informasi mengenai kinerja triwulan II tahun 2017 

belum dapat diandalkan. 

  

Informasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

harus  dapat diandalkan berdasarkan pada : 

1. Dasar perhitungan data yang valid; 

2. Dapat ditelusuri ke dokumen sumber; 

3. Diperoleh dari sumber yang kompeten; 

4. Dapat diverifikasi; 

5. Konsisten. 

2 Monitoring capaian kinerja triwulan 2 tahun 2016 

tidak dilaksanakan, sehingga tidak dapat 

dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun 

sebelumnya. 

Target Kinerja dimonitor realisasi dan 

capaiannya secara triwulanan.  

3. BPS Kabupaten Lombok Barat telah memperoleh Agar ditingkatkan lagi prestasinya dalam 
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Penghargaan sebagai Satuan Kerja yang memiliki 

kontrak berkinerja pelaksanaan Anggaran terbaik 

II semester I tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 

tingkat Wilayah Kabupaten Lombok Barat dari 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor 

Wilayah Kabupaten Lombok Barat, namun belum 

ada pencapaian atas kineja lainya berupa :  

- Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal BPS); 

- Penghargaan inovasi tingkat internal BPS. 

penilaian WBK/WBBM atau Inovasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  213 
 

 

HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

20.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat 

20.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

20.3 Hasil Penilaian : 59,11 

20.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Seram Bagian Barat telah 

menyusun reviu Renstra 2015-2019 namun 

terdapat beberapa kelemahan antara lain: 

Renstra tidak mencakup target kinerja yang 

dibreakdown ke dalam target tahunan dari 

tahun 2015-2019 sehingga nilai target kinerja 

dalam RKT Tahun 2016 dan 2017 tidak dapat 

diandalkan (tidak mengacu pada renstra) 

 

a. Renstra dijadikan acuan dalam 

penyusunan RKT dan PK 

b. Renstra mencakup breakdown target 

kinerja jangka menengah kedalam 

target2 tahunan dan periodik yang 

selaras dan terukur 

c. Renstra harus direview secara 

periodik/berkala agar dapat 

menyesuaikan dengan kondisi yang 

dihadapi 

2 BPS Kabupaten Seram Bagian Barat telah 

menyusun monitoring Renstra namun belum 

ada SOP monitoring Renstra dan Belum ada 

tindak lanjut hasil monitoring 

Monitoring Renstra harus dilakukan 

berdasarkan jadual, mekanisme dan SOP yang 

jelas serta ada tindak lanjut hasil monitoring 

 

3 BPS Kabupaten Seram Bagian Barat belum 

menyusun dan melaksanakan rencana aksi 

secara periodik (triwulan) dalam rangka 

pencapaian target kinerja. 

Kriteria Rencana aksi: 

 Terdapat breakdown target kinerja 

jangka menengah ke dalam target-

target tahunan dan periodik yang 

selaras dan terukur 

 Terdapat pihak bagian yang 

bertanggung jawab untuk melaporkan 

kinerja secara periodik 

 Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme 

monitoring renstra secara periodik 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Mekanisme pengumpulan data belum memadai 

karena : 

 Mekanisme penumpulan data tidak 

berdasarkan SOP  

 Belum jelas waktu deliverynya 

 Belum sepenuhnya mudah untuk 

menelusuri sumber datanya 

Kriteria Mekanisme pengumpulan data yang 

memadai, antara lain: 

 Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to 

date; 

 Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 
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 Belum sepenuhnya mudah untuk 

mengakses data bagi pihak yang 

berkepentingan 

 Ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan; 

 Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

 Jelas waktu deliverynya 

 Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data 

2 IKU belum dimanfaatkan secara langsung dalam 

penilaian kinerja. 

Kriteria IKU dimanfaatkan dalam penilaian 

kinerja, antara lain: 

 Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja 

 Capaian IKU dijadikan dasar reward atau 

punishment 

 Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat 

3 BPS Kabupaten Seram Bagian Barat belum 

mempunyai Indikator Kinerja Individu (IKI) 

Indikator Kinerja Utama individu menjadi 

penyebab (memiliki hubungan kusalitas) 

terwujudnya kinerja utama atasannya 

C. PELAPORAN KINERJA 

2 Target kinerja dalam LAKIN tidak sesuai dengan 

target kinerja yang diperjanjikan dalam PK 2016 

yaitu antara lain: 

 

Indikator LAKIN PK 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Sensus yang terbit tepat waktu 

n.a 2 

Persentase konsumen yang 
menggunakan data BPS dalam 
perencanaan dan evaluasi 

pembangunan 

44,19 9,4 

 

 

Laporan Kinerja menyajikan Apa yang 

diperjanjikan di awal tahun, sehingga harus 

konsisten antara isian dalam dokumen LAKIN 

dengan Perjanjian kinerjanya. 

 

Rekomendasi : 

Menyusun Laporan Kinerja tahun 2016 yang 

sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016. 

3 Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIN 

belum digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya reviu 

renstra yang merevisi target capaian kinerja 

organisasi yang lebih baik untuk periode 

berikutnya 

LAKIN dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan evaluasi kinerja dan memperbaiki/ 

menyesuaikan target kinerja untuk periode 

berikutnya (review Renstra) 

 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih 

menyajikan informasi penggunaan anggaran per 

program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi 
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D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Seram Bagian Barat telah  

melakukan evaluasi untuk seluruh kegiatan 

teknis secara berkala (mingguan) Namun 

pemantauan mengenai kemajuan kinerja 

beserta hambatannya yang dilaksanakan hanya 

sebatas pelaksanaan kegiatan tetapi tidak 

berfokus pada kinerja atas sasaran dan 

program-program 

Dilakukan evaluasi atas pemantauan capaian 

kinerja (per triwulanan), dokumentasikan 

kendala dan solusi atas masalah yang dihadapi 

dan dibuktikan dengan notulen evaluasi. 

2 BPS Kabupaten Seram Bagian Barat telah 

melakukan Monitoring PK namun masih 

terdapat beberapa kelemahan yaitu: 

a. Monitoring PK dilakukan tahunan pada 

saat penyusunan LAKIN dan tidak 

dilakukan secara periodik 

(bulanan/triwulanan) 

b. Tidak ada informasi mengenai 

hambatan yang dihadapi 

 

Kriteria pemantauan pencapaian kinerja antara 

lain: 

 Mengidentifikasikan, mencatat 

(membuat catatan) mencari tahu, 

mengadministrasikan 

kemajuan(progres) kinerja 

 Adanya simpulan mengenai posisi 

prestasi/capaian kinerja beserta 

hambatan yang dihadapi 

 Mengambil langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja 

 Melaporkan hasil pemantaun kepada 

pimpinan 

3 Evaluasi atas monitoring RencanaAksi belum 

dilakukan 

Kriteria evaluasi Rencana aksi telah dilakukan, 

antara lain : 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil-

hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidak berhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau  

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2017 

lebih rendah daripada capaian kinerja pada 

triwulan II tahun 2016 

Perlu meningkatkan monitoring pencapaian 

kinerja secara periodik 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

21.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

21.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

21.3 Hasil Penilaian : 59,09 

21.4 Rincian Penilaian : 
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(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Renstra BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

belum menyajikan IKU 2017 

Renstra BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

seharusnya menyajikan tujuan dan sasaran 

yang ada dan relevan dengan IKU 2017 

(SMART dan cukup) 

2. Renstra BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak 

di reviu secara berkala 

Renstra BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

seharusnya di reviu secara berkala dengan 

menunjukkan kondisi yang lebih baik yaitu 

adanya inovasi, relevan dengan kondisi saat 

ini, dan adanya upaya perbaikan. 

Reviu Renstra dapat merujuk pada reviu yang 

dilakukan oleh BPS. 

3. Dokumen Renstra BPS Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah belum selaras dengan dokumen Renstra 

BPS 

Dokumen Renstra BPS Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah seharusnya selaras dengan dokumen 

Renstra BPS. 

Hal ini seharusnya: 

 Tujuan dan sasaran yang ada di Renstra 

BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

merupakan tujuan dan sasaran yang akan 

diwujudkan dalam Renstra BPS. 

 Target kinerja dalam Renstra BPS 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

merupakan breakdown dari target kinerja 

dalam Renstra BPS. 

 Sasaran, indikator kinerja sasaran dan 

target yang ditetapkan dalam Rentra BPS 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi 

penyebab (memiliki hubungan kausalitas) 

terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada 

di Renstra BPS. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. IKU BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum 

dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen 

perencanaan dan penganggaran 

IKU BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

seharusnya dimanfaatkan dalam dokumen-

dokumen perencanaan dan penganggaran, 

yaitu sebagai alat ukur pencapaian kondisi 
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jangka menengah/sasaran utama dalam 

dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, 

Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan 

Perjanjian Kinerja serta sebagai alat ukur 

tercapainya outcome atau hasil hasil program 

yang ditetapkan dalam dokumen anggaran 

(RKA) 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan 

data kinerja yang memadai antara realisasi tahun 

ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

pembandingan lain yang diperlukan 

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah seharusnya menyajikan: 

 sasaran outcome,  

 target dibandingkan dengan realisasi 

 realisasi tahun berjalan dibandingkan 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan 

dibandingkan dengan target jangka 

menengah 

2. LKIP Tahun 2016 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

sudah menyajikan informasi keuangan (realisasi 

anggaran) per program namun belum menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Sehingga 

tidak diketahui tingkat capaian kinerja tujuan dan 

sasaran tersebut apakah sesuai atau tidak. 

Setiap program, tujuan ataupun sasaran 

seharusnya menyajikan informasi capaian 

kinerja dan pembiayaannya. Sehingga dapat 

diketahui efisein dan efektif pembiayaan 

dalam pelaksanaannya. 

3 LKIP belum menyajikan info tentang upaya 

efisiensi. 

Menyajikan besaran efisiensi yang terjadi 

dapat dikuantifikasikan dan analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan. informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS misalnya tentang 

efisiensi pemeliharaan BMN, efisiensi air, 

telepon dan listrik, efisiensi pelatihan, dll 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan 

dalam rangka mengendalikan kinerja 

Dalam rangka mengendalikan kinerja, 

pemantauan Rencana Aksi dilakukan secara 

triwulanan dan hasilnya dilaporkan ke Biro 

Binagram BPS 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINE8.RJA ORGANISASI 

1. Capaian Kinerja atas output dan outcome belum 

lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Hal ini dikarenakan adanya monitoring capaian 

kinerja sampai dengan triwulan 2 tahun 2017 

yang belum dilaporkan kepada Biro Bina Program 

Monitoring rencana aksi capaian kinerja 

merupakan laporan yang mencerminkan 

tercapainya arget yang telah ditetapkan, 

sehingga perlu adanya monitoring yang 

dilakukan secara terjadwal dengan dilengkapi 
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BPS. SOP dan penanggung jawab kegiatan. 

2. Belum terdapatnya penghargaan dari pihak 

eksternal maupun interrnal BPS dalam hal 

pemberantasan korupsi (WBK/WBBM), kinerja 

manajemen, serta kinerja lainnya 

Penghargaan merupakan bentuk pengakuan 

atas kepuasan pihak luar terhadap kinerja 

organisasi.  

Capaian kinerja lainnya, seperti penghargaan 

yang diperoleh agar disajikan dalam LKIP BPS 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena ini 

merupakan prestasi tersendiri yang dapat 

memberikan penilaian dalam evaluasi SAKIP, 

disamping prestasi secara operasional dan 

administrasi. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

22.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Kubu Raya 

22.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

22.3 Hasil Penilaian : 58,84 

22.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target jangka menengah dalam renstra sudah 

dimonitor pencapaiannya pada tahun berjalan 

namun tidak ada jadwal, SOP atau SK tim yang 

bertanggungjawab 

Jadwal kegiatan, SOP, dan SK Tim Penyusun 

LKIP merupakan dokumen pendukung 

perencanaan yang harus dimiliki oleh satker 

2. Belum dilakukan reviu Renstra secara berkala Reviu Renstra memiliki peran penting dalam 

menjaga arah dalam mencapai tujuan 

strategis 

3 Target kinerja dalam PK belum digunakan untuk 

mengukur keberhasilan baru terbatas dilakukan 

monitoring  

Dokumen PK dijadikan dasar untuk 

mengetahui dan mengukur keberhasilan 

maupun kegagalan 

4 Rencana aksi kinerja baru ada mulai tahun 2017 Rencana aksi digunakan sebagai pedoman 

langkah kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

harus dibuat setiap tahun serta dilakukan 

monitoring 

5 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

Pembahasan Rentra hendaknya didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 
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terbaru (up dated performance) 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. 

Tidak ada ada SOP  pengumpulan data kinerja 

sehingga data kinerja tidak dapat diverifikasi dan 

dalam melakukan monitoring data kinerja 

menjadi kurang optimal 

SOP pengumpulan data kinerja sangat 

diperlukan untuk memvalidasi data kinerja 

dan kemudahan untuk akses data serta 

penanggung jawab yang jelas 

2. 

Belum dibuatkan indikator kinerja individu (IKI) 

yang mengacu pada indikatar kinerja 

organisasi/atasannya 

Agar dibuatkan IKI untuk setiap pegawai 

sehingga dapat diukur seberapa besar kinerja 

pegawai tersebut 

3. 
Tidak ada pengukuran data yang berjenjang atau 

pengukuran setiap jenjang 

Pengukuran data secara berjenjang 

dimaksudkan untuk menilai hubungan 

kausalitas setiap indikator masing-masing 

jenjang 

4. 
Pengukuran kinerja belum menggunakan 

teknologi informasi 

Pengukuran kinerja secara berjenjang mulai 

dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan 

teringgi dan tingkat instansi dan pengukuran 

tersebut menggunakan bantuan teknologi 

sehingga capaian atau progres kinerja dapat 

diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat 

5. IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja  

IKU digunakan untuk dasar penilaian kinerja, 

reward atau punishment, dan promosi atau 

kenaikan.penurunan pangkat 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan kinerja belum diupload tepat waktu Laporan kinerja harus disajikan tepat waktu 

2. Belum dilakukan perbandingan realisasi capaian 

data kinerja dengan tahun sebelumnya (Bab 3 

dalam LAKIP) 

Laporan Kinerja menyajikan perbandingan 

data kinerja yang memadai antara realisasi 

tahun ini dengan tahun sebelumnya 

3. 
Laporan kinerja belum menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya harus 

dapat dikuantifikasikan atau minimal terdapat 

informasi mengenai upaya efisiensi yang telah 

dilakukan 

4 Informasi keuangan telah disampaikan per 

progam belum tiap sasaran 

Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan 

seluruh pencapaian sasaran (outcome) 

5. Informasi dalam laporan kinerja tidak dapat 

diandalkan seperti tidak bisa ditelusuri ke 

dokumen sumber 

Keberadaan dan keandalan dokumen sumber 

merupakan unsur utama dalam penyajian 

laporan kinerja.  

6. Laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk 

pengukuran kinerja seperti reward dan 

punishment 

Laporan kinerja digunakan untuk dasar 

penilaian kinerja, reward atau punishment, 

serta promosi atau kenaikan/penurunan 

pangkat 
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D. EVALUASI KINERJA 

1. Monitoring rencana aksi telah dilakukan namun 

tidak terdokumentasikan seperti dalam bentuk 

notulen 

Dokumentasi setiap kegiatan dalam 

monitoring rencana aksi menjadi bukti penting 

evaluasi kinerja telah dilakukan 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. 
Capaian kinerja triwulan II 2017 tidak lebih baik 

dengan capaian kinerja triwulan II 2016 

Capaian kinerja periode sebelumnya 

merupakan dasar evaluasi kinerja untuk 

peningkatan dalam periode selanjutnya 

2. 

Kinerja Lainnya 

BPS Kabupaten Kubu Raya belum mendapatkan 

predikat WBK dari BPS, baru dalam tahap 

melakukan self assesment yang dikirimkan ke BPS 

dan mendapatkan satu penghargaan lainnya 

 

BPS Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat 

membangun WBK dan memperoleh 

penghargaan lainnya seperti dari KPPN dan 

KPKNL 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

23.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan 

23.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

23.3 Hasil Penilaian : 58,47 

23.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Pemenuhan dokumen-dokumen Perencanaan di 

BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah baik, 

namun masih terdapat beberapa kelemahan yang 

perlu mendapat perhatian, yakni sebagai berikut 

a. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan 

belum melakukan reviu renstra 2015-

2019 

b. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan 

belum melakukan reviu Perjanjian 

kinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerja 

tahun 2017 

Dokumen - dokumen perencanaan kinerja 

Renstra dan perjanjian kinerja seharusnya 

direviu agar relevan  dengan kondisi yang ada  

2 Penentuan target dalam dokumen-dokumen 

perencanaan BPS Kabupaten Timor Tengah 

Selatan belum berdasarkan data yang akurat, 

argumen dan perhitungan yang logis  dan tidak 

terdokumentasi 

Penentuan target harus mempertimbangkan 

tingkat keakuratan data, realistis dan memiliki 

bukti dokumen perhitungannya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

3 BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan belum 

mempunyai Indikator Kinerja Individu (IKI) yang 

mengacu pada IKU atasannya 

BPS kabupaten Timor Tengah Selatan Agar 

menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang 

selaras dengan indikator kinerja atasannya. 

4 Belum terdapat pihak yang bertanggungjawab 

untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja 

secara periodic 

Agar membuat SK pihak yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodic 

5 Pengukuran kinerja belum dapat dilakukan 

secara berjenjang sampai level terkecil. 

 

Pengukuran kinerja dilakukan secara 

berjenjang dari tingkatan staf hingga pejabat 

struktural yang tertinggi  

6 Target kinerja telah dimonitoring pencapaiannya 

namun tidak ada pembahasan kendala dan solusi 

Target kinerja telah dimonitoring 

pencapaiannya dan dilakukan pembahasan 

kendala pencapaian target dan solusi yang 

akan dilakukan agar  target dapat tercapai 

7 Target dalam rencana aksi tidak didukung dengan 

didukung dengan dasar perhitungan yang valid 

dan sumber data yang dapat dipercaya 

Target dalam rencana aksi tidak didukung 

dengan didukung dengan dasar perhitungan 

yang valid   dan sumber data yang dapat 

dipercaya 



LHE SAKIP BPS DAERAH, STIS & PUSDIKLAT - TAHUN 2016-2017 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  223 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

C.  PELAPORAN KINERJA 

1 Laporan Kinerja tidak sepenuhnya menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2016, karena masih terdapat perbedaan target 

kinerja pada pengukuran kinerja sasaran dengan 

target pada perjanjian kinerja 2016. 

Laporan kinerja menyajikan Informasi kinerja 

yang telah diperjanjikan  

2 Laporan kinerja belum menyajikan Informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam mencapai tujuan BPS 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

sampai dengan nilai yang dapat 

dikuantitatifkan 

3 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

4 Informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja  

belum  sepenuhnya digunakan untuk penilaian 

kinerja 

Informasi yang disajikan agar digunakan untuk 

penilaian kinerja (reward dan punishment) 

secara ekstensif dan menyeluruh  

D. EVALUASI KINERJA 

1 Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya melalui pembahasan yang 

belum terdokumentasi; sehingga tidak diketahui 

permasalahan pencapaian kinerja 

Setiap pembahasan pencapaian kinerja agar di 

dokumentasikan beserta permasalahan dan 

solusi  

2 Rapat pembahasan evaluasi kinerja telah 

dilakukan, namun masih dilakukan bersamaan 

dengan rapat rutin dan belum spesifik membahas 

tentang pencapaian target, kendala dan solusi 

yang harus dilakukan.  

 

Agar dilakukan pembahasan evaluasi kinerja 

yang spesifik membahas tentang pencapaian 

target, kendala dan solusi yang harus 

dilakukan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Sebagian target kinerja pada triwulan II tahun 

2017 belum sepenuhnya tercapai terkait 

pemasukan dokumen survei dan Capaian Kinerja 

BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan triwulan II 

tahun 2017 tidak lebih baik dari capaian kinerja 

triwulan II tahun 2016, sehingga informasi kinerja 

belum sepenuhnya dapat diandalkan 

Pegawai BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan 

agar bekerja lebih intensif, tepat waktu dan 

tepat sasaran dalam pelaksanaan tugasnya 

agar dapat mencapai target kinerja  yang lebih 

baik 

2 BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan belum 

mempunyai inovasi terkait manajemen dan 

belum memperoleh penghargaan terkait 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 

yang diberikan oleh BPS/Instansi Pemerintah 

lainnya/Pemerintah Daerah/Pihak Swasta atau 

lainnya. 

Diarahkan kepada segenap Pegawai BPS 

Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk 

bekerja lebih intensif, tepat waktu dan tepat 

sasaran dalam pelaksanaan tugasnya serta 

meningkatkan inovasi kerja, sehingga dinilai 

oleh  BPS/Instansi Pemerintah lainnya/ 

Pemerintah Daerah/Pihak Swasta atau lainnya 
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 memiliki prestasi yang dapat membuahkan 

hasil berupa penghargaan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

24.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Halmahera Barat 

24.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

24.3 Hasil Penilaian : 58,11 

24.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Rencana Aksi atas kinerja telah 

diimplementasikan namun monitor 

pencapaiannya secara berkala belum 

dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan meliputi 

kriteria yaitu: 

- Target dalam rencana aksi dijadikan dasar 

(acuan) untuk (memulai) pelaksanaan 

setiap kegiatan. 

- Target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output kegiatan. 

- Target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan  

- Terdapat hubungan yang logis antara 

setiap output kegiatan dengan sasaran 

(outcome) yang akan dicapai. 

2. Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 
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untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 SOP pengumpulan data kinerja belum ter up date 

dan hanya merupakan pemenuhan dokumen, 

belum dijadikan pedoman yang baku bagi individu 

dalam melakukan kegiatan di seksinya 

SOP pengumpulan data kinerja agar di up date 

setiap periodic (tahunan) dan segera 

diinformasikan kepada individu-individu 

dalam melakukan kegiatan yang telah 

ditetapkan 

2. IKU belum dimanfaatkan dalam penilaian kinerja 

karena CKP dan SKP pegawai belum sepenuhnya 

mengacu pada IKU. 

CKP dan SKP pegawai seharusnya mengacu 

pada IKU. 

3. Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum   

didukung dengan dokumen sumber yang 

memadai serta digunakan untuk pengendalian 

dan pemantauan kinerja secara berkala. 

Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar 

untuk menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja, mengambil tindakan (action) dalam 

rangka mencapai target kinerja yang 

ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

4. Capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai 

dasar pemberian reward dan punishment 

Informasi capaian kinerja dapat dijadikan 

dasar dalam implementasikan mekanisme 

reward and punishment 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Pelaporan kinerja yang dibuat oleh BPS 

Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar telah 

memuat aktivitas yang telah mendukung tujuan 

dan sasaran dalam Renstra dan PK yang meliputi 

juga adanya pencapaian target yang dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun masih ada 

kelemahan yaitu: 

a) Belum menyajikan pembandingan data 

kinerja yang memadai antara realisasi 

tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan. 

b) Analisis yang belum  mendalam terhadap 

adanya efisiensi penggunaan sumber daya 

yang dimiliki 

c) Belum mengungkap efisiensi yang terkait 

dengan anggaran. 

d) Belum menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja 

 

Laporan kinerja memuat hasil kinerja yang 

mendukung dengan tujuan dan sasaran 

dalam renstra dan PK yang dapat digunakan 

dalam penilaian kinerja, keterbandingan data 

kinerja serta analisis dalam penggunaan 

sumberdaya yang terbatas 

Laporan kinerja harus menjelaskan kendala 

dan solusi hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau output 

penting. 
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2. Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan, 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 

Informasi tentang pencapaian kinerja utama 

dan analisisnya yang tertuang dalam LKIP, 

seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan program/ 

kegiatan serta peningkatan kinerja organisasi. 

3 Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan 

dalam penerapan reward and punishment, karena 

masih sebatas penilaian CKP/ tunjangan kinerja. 

Manajemen menyusun SOP pelaporan kinerja 

dilengkapi dengan mekanisme reward and 

punishment atas pencapaian kinerja. 

4 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dapat 

ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

mengukur keberhasilan unit kerja.  

Hasil evaluasi kinerja tertuang dalam notulen 

atau laporan evaluasi kinerja merinci 

kemajuan kinerja, langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan, dan rekomendasi 

perbaikan  

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

2 Target dapat dicapai, tetapi pencapaian tahun ini 

lebih rendah dari pencapaian pada tahun 

sebelumnya. 

Memperbaiki kinerja agar capaian kinerja 

pada tahun ini harus lebih baik pada tahun 

sebelumnya, apabila ada target yang belum 

dapat terpenuhi pada triwulan II, target agar 

direvisi/ direviu sehingga tidak mengurangi 

nilai capaian kinerja 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK Kabupaten/Kota TAHUN 2016-2017 

 

25.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Minahasa 

25.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

25.3 Hasil Penilaian : 58,29 

25.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Dokumen Renstra 2015-2019 belum sesuai 

dengan IKU Perka No. 2 Tahun 2016 dan IKU 

Perka Tahun 2017 

Dokumen Renstra 2015-2019 harus sesuai 

dengan IKU Perka No. 2 Tahun 2016 dan IKU 

Perka Tahun 2017. 

2 Dokumen Reviu Renstra 2015-2019 belum 

disusun dan diupload ke website. 

Dokumen Reviu Renstra 2015-2019 harus 

disusun dan di upload ke website BPS 

Kabupaten Minahasa. 

3 Dokumen PK Tahun 2016 belum ditandatangani 

kepala.  

Dokumen PK Tahun 2016 harus 

ditandatangani kepala. 

4 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 belum 

disusun dan di upload ke website oleh BPS 

Kabupaten Minahasa. 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

harus disusun dan di upload oleh BPS 

Kabupaten Minahasa sesuai dengan IKU Perka 

No. 2 Tahun 2016 dan IKU Perka Tahun 2017. 

5 SOP Pengumpulan data kinerja belum disusun. SOP Pengumpulan data kinerja seharusnya 

telah disusun. 

6 BPS Kabupaten Minahasa belum memiliki 

indikator kinerja individu. 

BPS Kabupaten Minahasa agar dapat segera 

menyusun indikator kinerja  individu yang 

dapat digunakan sebagai alat ukur 

keberhasilan seorang individu. 

7 Penyusunan Renstra masih menggunakan IKU 

Perka BPS No. 3 Tahun 2015. 

Penyusunan Renstra seharusnya dilaksanakan 

Reviu dengan menggunakan IKU Perka BPS 

No. 2 Tahun 2016 dan IKU Perka BPS Tahun 

2017. 

8 Sasaran dalam PK masih ada yang belum selaras 

dengan dokumen Renstra dan IKU (masih 

kegiatan bukan sasaran). 

Sasaran dalam PK seharusnya selaras dengan 

dokumen Renstra dan IKU. 

9 Anggaran tidak di breakdown per-sasaran. 

 

Anggaran dalam RKA seharusnya dapat di 

breakdown sesuai dengan sasaran strategis 
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dalam  renstra. 

10 Belum terdapat mekanisme dan implementasi 

reward dan punishment terhadap keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian target  kinerja. 

Mekanisme dan Implementasi reward dan 

punishment terhadap keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian target kinerja 

seharusnya dibuat. 

11 Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progress kinerja 

yang terbaru (up dated performance). 

Sebaiknya terdapat mekanisme yang 

memungkinkan pimpinan untuk mengetahui 

progress kinerja yang terbaru (up dated 

performance). 

12 Hasil pemantauan/monitoring rencana aksi TW II 

2017 belum dilaporkan kepada Kepala BPS 

Kabupaten Minahasa 

Hasil pemantauan/monitoring rencana aksi 

TW II 2017 harus dilaporkan kepada Kepala 

BPS Kabupaten Minahasa 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja. 

2 IKU belum dijadikan dasar reward dan 

punishment. 

IKU dapat dijadikan sebagai dasar reward dan 

punishment. 

3 IKU belum dijadikan dasar untuk promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat. 

Promosi atau pun kenaikan/penurunan 

peringkat seharusnya dapat menggunakan 

IKU. 

 

4 Pengukuran data kinerja belum mempunyai 

sistem (teknologi informasi). 

Pengukuran data kinerja sebaiknya 

mempunyai sistem (teknologi informasi). 

5 Belum ada pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date yang  

mengakomodir prosedur perbaikan ketika terjadi 

kesalahan data. 

Sebaiknya ada pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date 

yang  mengakomodir prosedur perbaikan 

ketika terjadi kesalahan data. 

6 Hasil pengukuran kinerja belum dilakukan secara 

berjenjang dan divalidasi. 

Hasil pengukuran kinerja harus dilakukan 

secara berjenjang dan sudah divalidasi. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 LKIP masih menggunakan IKU Perka No. 3 Tahun 

2015. 

LKIP seharusnya menggunakan IKU Perka No. 

2 Tahun 2016 dan IKU Perka Tahun 2017. 

2 LKIP tidak menyajikan kendala dan solusi hasil 

evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian 

kinerja outcome atau output penting, bukan 

hanya proses atau realisasi kegiatan yang ada di 

dokumen anggaran (DIPA). 

LKIP seharusnya menyajikan kendala dan 

solusi hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau output 

penting, bukan hanya proses atau realisasi 

kegiatan yang ada di dokumen anggaran 

(DIPA). 
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3 LKIP belum menyajikan perbandingan realisasi 

kinerja tahun 2015 dengan realisasi kinerja tahun 

2016. 

LKIP harus menyajikan perbandingan realisasi 

kinerja tahun 2015 dengan realisasi kinerja 

tahun 2016. 

4 LKIP sudah menyajikan Informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS Kabupaten Minahasa 

namun hanya dalam penghematan anggaran. 

LKIP seharusnya menyajikan Informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam mencapai tujuan BPS Kabupaten 

Minahasa untuk sumber daya yang lain. 

5 LKIP belum menyajikan Informasi penggunaaan 

anggaran (DIPA) per pencapaian sasaran kinerja 

instansi. 

LKIP seharusnya menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) bukan hanya 

per program namun sampai per pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

6 Informasi kinerja dalam  LKIP secara menyeluruh 

dan ektensif belum digunakan dalam penentuan 

reward dan punishment. 

 

Informasi kinerja dalam  LKIP secara 

menyeluruh dan ektensif agar digunakan 

dalam penentuan reward dan punishment.  

D. EVALUASI KINERJA 

1 Hasil evaluasi kinerja belum dapat diyakini apakah 

telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dapat 

digunakan untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja. 

2 Hasil evaluasi kinerja belum dapat diyakini apakah 

telah ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja.  

Hasil evaluasi kinerja seharusnya dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan unit 

kerja. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Informasi capaian kinerja cukup diandalkan. Informasi capaian kinerja dapat diandalkan. 

2 Prestasi yang dicapai tahun 2016 Peringkat kedua 

kategori kinerja pertanggungjawaban terbaik 

tahun 2016  diberikan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Manado Provinsi 

Sulawesi Utara. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

26.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Serdang Bedagai  

26.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

26.3 Hasil Penilaian : 57,76 

26.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki 

dokumen-dokumen perencanaan kinerja, antara 

lain yaitu Rencana Strategis (Renstra) reviu 2015-

2019, Perjanjian Kinerja (PK) reviu 2016 dan 2017, 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator 

Kinerja Individu (IKI) namun dokumen-dokumen 

tersebut hanya sekadar memenuhi unsur 

pemenuhan dokumen. 

Dokumen perencanaan kinerja dibuat dan 

diimplementasikan ke dalam kegiatan serta 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

strategis. 

2. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala tetapi belum 

dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan meliputi 

kriteria yaitu: 

- Target dalam rencana aksi dijadikan dasar 

(acuan) untuk (memulai) pelaksanaan 

setiap kegiatan. 

- Target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output kegiatan. 

- Target kinerja dalam rencana aksi 

dijadikan alasan untuk memberikan 

otorisasi dan eksekusi diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan  

- Terdapat hubungan yang logis antara 

setiap output kegiatan dengan sasaran 

(outcome) yang akan dicapai. 

3. Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 
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pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

 

 

 

4. Target kinerja yang diperjanjikan belum 

sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan organisasi. 

Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur 

keberhasilan suatu organisasi apabila  : 

- Dijadikan dasar untuk memberikan 

penghargaan (reward). 

- Dijadikan dasar untuk memilih dan 

memilah yang berkinerja dengan yang 

kurang (tidak) berkinerja. 

- Digunakan sebagai cara untuk 

menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak 

tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi 

atau keadaan. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. IKI sudah dibuat namun belum selaras dengan 

IKU.  

Penyusunan IKI harus selaras dengan IKU 

organisasi. 

2. Indikator Kinerja Individu (IKI) belum 

dimanfaatkan untuk membuat laporan capaian 

kinerja yang dibuat secara periodik. 

Laporan capaian kinerja pegawai seharusnya 

berisi tentang capaian Indikator Kinerja 

Individu (IKI) yang telah ditetapkan. 

3. IKU belum dimanfaatkan dalam penilaian kinerja 

karena CKP dan SKP pegawai belum sepenuhnya 

mengacu pada IKU. 

CKP dan SKP pegawai seharusnya mengacu 

pada IKU. 

4. Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum   

didukung dengan dokumen sumber yang 

memadai serta digunakan untuk pengendalian 

dan pemantauan kinerja secara berkala. 

Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar 

untuk menyimpulkan kemajuan (progress) 

kinerja, mengambil tindakan (action) dalam 

rangka mencapai target kinerja yang 

ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

5. Capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai 

dasar pemberian reward dan punishment 

Informasi capaian kinerja dapat dijadikan 

dasar dalam implementasikan mekanisme 

reward and punishment 

6. Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi tidak 

dijadikan dasar promosi/ kenaikan ataupun 

penurunan pangkat selain itu juga tidak terdapat 

laporan yang berisi analisis tentang pejabat yang 

Manajemen dalam membuat notulen/laporan 

capaian kinerja bukan hanya melaporkan 

capaian kinerja, kendala yang ditemui dan 

tindak lanjut perbaikan, namun juga analisis 
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berkinerja baik/ buruk, pejabat yang mencapai 

target/ tidak, dan pejabat yang telah selesai tepat 

waktu/ belum. 

tentang pejabat yang berkinerja baik/buruk, 

pejabat yang mencapai target/tidak, dan 

pejabat yang telah selesai tepat waktu/ belum 

dan dijadikan dasar promosi/ kenaikan 

ataupun penurunan pangkat. 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja tetapi tidak 

menjelaskan kendala dan solusi hasil evaluasi dan 

analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome 

atau output penting hanya pemenuhan laporan 

kegiatan. 

Laporan kinerja harus menjelaskan kendala 

dan solusi hasil evaluasi dan analisis tentang 

capaian-capaian kinerja outcome atau output 

penting. 

2. LKIP belum memadai dalam menyajikan 

pembandingan data kinerja karena belum 

membandingkan  realisasi tahun ini dengan 

realisasi tahun sebelumnya.  

Dalam LKIP menyajikan informasi 

perbandiangan data kinerja tahun yang lalu 

dangan realisasi tahun ini. 

3. Informasi dalam LKIP belum sepenuhnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan, 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 

Informasi tentang pencapaian kinerja utama 

dan analisisnya yang tertuang dalam LKIP, 

seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan serta peningkatan kinerja 

organisasi. 

4. Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan 

dalam penerapan reward and punishment, karena 

masih sebatas penilaian CKP/ tunjangan kinerja. 

Manajemen menyusun SOP pelaporan kinerja 

dilengkapi dengan mekanisme reward and 

punishment atas pencapaian kinerja. 

5. Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

6. Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dapat 

ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

mengukur keberhasilan unit kerja.  

Hasil evaluasi kinerja dapat ditindaklanjuti 

dengan perbaikan penerapan manajemen 

kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja 

karena laporan evaluasi kinerja merinci 

kemajuan kinerja, langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi hambatan, dan rekomendasi 

perbaikan. 

2 Evaluasi monitoring capaian kinerja telah dibuat 

dan disampaikan ke Bina Program setiap triwulan, 

namun belum didukung dengan dokumen sumber 

yang memadai. 

Informasi capaian kinerja harus didukung 

dengan dokumen sumber yang valid untuk 

mengisi monitoring capaian kinerja triwulanan 

serta terdokumentasi dengan baik. 
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E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Target dapat dicapai, tetapi pencapaian tahun ini 

lebih rendah dari pencapaian pada tahun 

sebelumnya. 

Memperbaiki kinerja agar capaian kinerja 

pada tahun ini harus lebih baik pada tahun 

sebelumnya, apabila ada target yang belum 

dapat terpenuhi pada triwulan II, target agar 

direvisi/ direviu sehingga tidak mengurangi 

nilai capaian kinerja 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

27.1 Satuan Kerja : BPS Kota Jakarta Selatan 

27.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

27.3 Hasil Penilaian : 57,22 

27.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Kota Administratif Jakarta Selatan telah 

memiliki dokumen-dokumen perencanaan kinerja 

berupa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-

2019 , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Perjanjian Kinerja (PK). Namun memiliki 

kelemahan sebagai berikut: 

- Dokumen Renstra tahun 2015-2019 

belum direview sampai dengan tahun 

2017 

- Dokumen IKU 2016 dan 2017 belum 

mengacu pada Perka BPS No. 2 tahun 

2016. 

Hal ini mengakibatkan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja dalam dokumen perencanaan 

tersebut tidak selaras sehingga tidak dapat 

diperbandingkan dan tidak dapat digunakan 

sebagai acuan dalam penilaian capaian kinerja. 

 

Dokumen perencanaan seharusnya : 

- Selaras antara Renstra, IKU, 

Perjanjian Kinerja yaitu mengacu 

pada Renstra BPS Provinsi dan BPS RI 

- Mengacu pada tugas dan fungsi,  

- Menggambarkan core business 

- Menggambarkan hubungan 

kausalitas. 

 

2 Penetapan target kinerja belum ditetapkan 

dengan baik 

Penetapan target seharusnya: 

- Menggambarkan suatu tingkatan 

tertentu yang seharusnya dicapai 

(termasuk tingkatan yang standar, 

generally accepted) 

- Selaras dengan Renstra BPS; 

- Berdasarkan (relevan dgn) indikator 

yang SMART; 

- Berdasarkan basis data yang 

memadai 

- Berdasarkan argumen dan 

perhitungan yang logis 

 

3 Renstra tidak digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan 

Renstra seharusnya dijadikan acuan dengan: 

- Target2 kinerja jangka menengah 

dalam /Renstra telah di-breakdown 

dalam (selaras dengan) target-target 
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kinerja tahunan dalam rencana 

kinerja tahunan; 

- Sasaran-sasaran yang ada di Renstra 

dijadikan outcome atau hasil-hasil 

program yang akan diwujudkan 

dalam rencana kinerja tahunan; 

- Sasaran, indikator dan target yang 

ditetapkan dalam perencanaan 

satuan kerja menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) 

terwujudnya outcome atau hasil-hasil 

program yang ada di rencana kinerja 

tahunan 

 

B.PENGUKURAN KINERJA 

1 Mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja tahun 

2016 dan Surat Keputusan Kepala (SK) penetapan 

penanggungjawab pengumpul data 2016 tidak 

dibuat.  

 

Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan 

membuat SK penangungjawab pengumpul 

data yang memuat pejabat struktural masing-

masing seksi sebagai penanggungjawab 

pengumpul data pada masing-masing seksi.  

 

SOP pengumpulan data yang memadai  

mencakup mekanisme pengisian form 

pengumpulan data, pengiriman data secara 

periodik, kompilasi, dan verifikasi, serta batas 

waktu pengumpulan yang jelas. Misalnya di 

BPS Provinsi DKI Jakarta batas waktu 

pengumpulan data kinerja bidang setiap 

tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan 

berakhir. 

 

2 Monitoring target kinerja eselon IV dilakukan 

sebatas pengumpulan data kinerja dan tidak 

dilaksanakan rapat khusus pembahasan 

mengenai evaluasi kinerja. 

Target kinerja telah dimonitor dan memenuhi 

seluruh kriteria yang disebutkan dibawah ini:  

 

- Terdapat breakdown target kinerja 

tahunan kedalam target-target 

bulanan/periodik yang selaras dan 

terukur; 

- Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan 

dan yang memonitor kinerja secara 

periodik; 

- Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme 

monitoring kinerja secara periodik; 
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- Terdapat dokumentasi hasil monitoring 

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

3 Indikator kinerja individu belum dibuat Indikator kinerja individu mengacu pada IKU 

unit kerja organsasi/atasannya dan menjadi 

penyebab (hubungan kausalitas) terwujudnya 

kinerja utama atasannya. 

 

4 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja, 

dasar reward atau punishment, serta promosi 

atau kenaikan/penurunan peringkat. 

 

C.PELAPORAN KINERJA 

1 BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan telah 

menyusun LAKIN sebagai bentuk pelaporan 

kinerja, namun terdapat kelemahan antara lain: 

- LAKIN (BAB III) tersebut tidak menyajikan 

informasi mengenai capaian terhadap kinerja 

yang telah ditetapkan dalam PK karena LAKIN 

yang disusun masih menggunakan IKU lama 

dan tidak memuat target dan realisasi per 

indikator kinerja sesuai dengan PK 2016. 

Sebagai contoh: 

Sasaran indikator target realisasi capaian 

Tersedianya 
data dan 

informasi 
statistik 
tanaman 
pangan dan 

ubinan 
yang 
lengkap dan 

akurat 

Jumlah 
kunjungan 

pengumpulan 
data tanaman 
pangan dan 
ubinan 

120 120 100% 

 

- LAKIN tidak menyajikan pencapaian IKU 

- LAKIN tidak menyajikan informasi kinerja 

yang memadai berupa perbandingan realisasi 

dengan tahun sebelumnya (2015), 

perbandingan antara realisasi kinerja sampai 

dengan 2016 dengan target jangka 

menengah tahun 2019. 

 

LAKIN disusun berdasarkan tujuan/sasaran 

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dalam PK sehingga dapat menyajikan 

informasi capaian kinerja. 

  

 

2 Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi 

penggunaan anggaran pada setiap sasaran secara 

rinci. 

 

Laporan Kinerja harus mampu menyajikan 

informasi keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran 

(outcome).  
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3 Laporan kinerja tidak menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya 

Terdapat informasi mengenai upaya efisiensi 

di dalam Laporan kinerja. 

 

4 Informasi kinerja belum digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi kinerja dan penilaian kinerja 

Informasi capaian kinerja dalam laporan 

kinerja dimanfaatkan dalam evaluasi dan 

dijadikan dasar untuk menilai dan 

menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar 

reward dan punishment. 

 

 

D.EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi kinerja dan pemantauan rencana aksi 

hanya sebatas pengumpulan data kinerja 

Evaluasi seharusnya dilaksanakan guna 

memperoleh informasi tentang capaian 

rencana, simpulan keberhasilan/ 

ketidakberhasilan rencana, analisis dan 

simpulan kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana. 

 

2 Evaluasi kinerja hanya dilakukan oleh 1 orang 

yaitu kepala seksi produksi dan tidak dilakukan 

supervisi melalui pembahasan-pembahasan yang 

regular dan bertahap. 

Evaluasi kinerja seharusnya dilakukan oleh 

seluruh pejabat struktural (kepala dan kepala 

seksi / subbagian). 

 

 

E.PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja triwulan II tahun 2017 lebih baik 

dari capaian kinerja triwulan II tahun 2016, 

namun informasi data kinerja kurang dapat 

diandalkan karena dasar hitungnya sulit untuk 

ditelusuri. 

Informasi kinerja seharusnya dapat 

diandalkan, yaitu: 

- Diperoleh dari dasar perhitungan 

(formulasi) yang valid; 

- Dihasilkan dari sumber atau basis data 

yang dapat dipercaya (kompeten); 

- Dapat ditelusuri sumber datanya; 

- dapat diverifikasi 

- up to date 

 

2 BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan belum 

memiliki inisiatif dan peran serta dalam upaya 

pemberantasan korupsi misalnya dengan 

mengikuti self assessment dalam penilaian satker 

berpredikat WBK/WBBM 

Ikut berperan serta aktif dalam kegiatan 

upaya pemberantasan korupsi misalnya 

dengan mengikuti self assessment dalam 

penilaian satker berpredikat WBK/WBBM 

(informasi dapat diperoleh dari BPS Provinsi 

DKI Jakarta). 

3 BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan belum 

pernah memperoleh penghargaan Inovasi dalam 

Manajemen Kinerja. 

 

Lebih meningkatkan kinerja dan melakukan  

Inovasi Manajemen Kinerja  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK 

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

28.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Lahat 

28.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

28.3 Hasil Penilaian : 57,05 

28.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 - Renstra 2015-2019 belum direviu dan 

menyesuaikan dengan Perka BPS No 2 Tahun 

2016 tentang IKU 

- Rencana Strategis 2015-2019 dan Renstra 

2015-2019 (reviu tahun 2016) tidak diupload 

di website  

- PK 2016 reviu terakhir (per Desember 2016) 

tidak diupload di website. 

- Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 

diupload pada halaman publikasi 

- Indikator Kinerja Individu belum dibuat 

 

 

- Renstra reviu harus disusun terkait dengan 

adanya perubahan IKU pada tahun 2016 

sesuai Perka BPS No 2 Tahun 2016. 

- Renstra seharusnya dapat diakses dengan 

mudah setiap saat (misalnya: melalui 

website resmi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota 

atau media lain yang memudahkan publik 

untuk mengakses); 

- Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 

sebaiknya diupload pada halaman informasi 

publikprogram dan kegiatanindikator 

kinerja (IKU), Rencana kerja(Renstra), 

Laporan Kinerja (Lakin) 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Mekanisme pengumpulan data masih belum 

memadai karena Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pengumpulan data kinerja dan SK 

penanggung jawab pengumpul data belum 

disusun 

 

Mekanisme pengumpulan data yang memadai 

dengan kriteria sbb: 

- Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date; 

- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

- Ada kemudahan untuk mengakses data 

- Terdapat penanggungjawab yang jelas (SK 

Penanggung jawab pengumpul data) 

- jelas waktu deliverynya 

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan 

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Laporan Kinerja yang diupload di website belum 

di tanda tangani Kepala BPS Kabupaten Lahat. 

Laporan Kinerja yang disusun harus di tanda 

tangani pimpinan (Kepala Satker) dan diupload 

di website satker. 
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2 Laporan Kinerja sudah memuat sub bagian 

perbandingan capaian kinerja 2016 terhadap 

target renstra 2016-2019(hal 26) namun 

penyajiannya masih kurang tepat karena tidak 

menunjukkan target 2019 dan tidak 

mencantumkan persentase capaian terhadap 

target 2019. 

 

LAKIN harus menyajikan perbandingan antara 

Realisasi Kinerja sampai dengan 2016 dengan 

target jangka menengah (2019) 

3 Laporan Kinerja sudah memuat subbagian  

efisiensi namun pembahasannya kurang tepat 

karena membahas tupoksi dan permasalahan 

masing-masing subbagian/seksi bukan berupa 

upaya efisiensi sumberdaya (misalnya upaya 

penghematan penggunaan listrik, air, kertas dan 

penghematan anggaran). 

 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan 

besaran efisiensi dapat dikuantifikasikan. 

4 Laporan Kinerja Bab III tentang Akuntabilitas 

Kinerja tidak menyajikan informasi mengenai 

penggunaan anggaran pada setiap sasaran. 

Informasi kinerja anggaran yang disajikan berupa 

realisasi anggaran yang dirinci menurut program 

dan belanja(halaman 34) 

 

Laporan Kinerja harus mampu menyajikan 

informasi keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome). 

2 Terdapat inkonsistensi target antara PK 2016 

(web), PK 2016 (buku per Desember 2016) 

dengan PK dalam Laporan Kinerja (LAKIN) yaitu 

sebagai berikut: 

 Uraian  PK 
2016 

(web) 

PK 
2016 

(Des) 

PK 
LAKIN 

Target 
Capai-

an 

 SS1.1 

1 Presentase 
konsumen yang 

merasa puas 
dengan kualitas 
data statistic 

85 100 100 100 

2 Presentase 
konsumen yang 
selalu 
menjadikan 

data dan 
informasi 
statistik BPS 

sebagai rujukan 
utama 

85 92,59 95 95 

 Jumlah 
publikasi/lapora

n sensus yang 
terbit tepat 
waktu  

0 0 1 1 

Target kinerja dalam LAKIN 2016 harus selaras 

dengan PK 2016 reviu terakhir 
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 SS1.2 

1 Presentase 
pemasukan 

dokumen 
(respon rate) 
survei 

pendekatan 
rumah tangga 

100 100 1867   100 

2 Presentase 

pemasukan 
dokumen(respo
n rate) survei 
pendekatan 

usaha 

99 99 858 100 

3 Presentase 
pemasukan 

dokumen(respo
n rate) survei 
pendekatan non 
rumah tangga 

non usaha 

96 96 87 100 

 SS2.1 

1 Presentase 
kepuasan 

konsumen 
terhadap 
pelayanan data 

BPS 

84 91,57 95 95 

2 Presentase 
konsumen yang 
menggunakan 

data BPS dalam 
perencanaan 
dan evaluasi 

pembangunan 
nasional. 

85 100 100 100 

3 Presentase 
konsumen yang 

puas terhadap 
akses data BPS 

80 83,9
5 

90 90 

4 Presentase 
pengguna 

layanan yang 
merasa puas 
terhadap 

pemenuhan 
sarana dan 
prasarana  BPS 

90 90,1
2 

95 95 

 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 - Rapat evaluasi kinerja yang khusus 

membahas tentang capaian kinerja rencana 

aksi dan hasil monitoring PK secara 

triwulanan belum dilaksanakan. 

- Rapat evaluasi yang dilaksanakan selama ini 

Pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 

minimal triwulan. Hasil evaluasi Rencana Aksi 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

- Terdapat informasi tentang capaian hasil2 

rencana atau agenda; 
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adalah rapat bulanan yang mengevaluasi 

dan membahas  capaian kerja kegiatan. 

- Notulen rapat yang ada tidak menunjukkan 

pembahasan yang mengaitkan antara hasil 

evaluasi kegiatan dengan capaian kinerja 

sesuai target dalam dokumen perencanaan 

(PK dan Rencana Aksi Pengukuran Kinerja) 

 

 

- Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

- Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; 

- Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda. 

2 Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas 

dengan pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan). Namun dalam notulen hasil 

evaluasi pembahasan masih umum. Notulen 

rapat tidak menyebutkan adanya kesepakatan 

dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

temuan hasil evaluasi, serta menjelaskan siapa 

dan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti 

 

 

- Hasil evaluasi harus disampaikan atau 

dibahas dengan  pihak yang dievaluasi (yang 

berkepentingan)  

- terjadi kesepakatan dengan pihak yang 

terkait langsung dengan temuan hasil 

evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi.  

- Kesepakatan tersebut secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti; 

 

4 Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan namun hanya melalui 

komunikasi yang tidak terdokumentasi (tidak 

tertuang dalam notulen evaluasi kinerja). 

Evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan 

memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan 

rekomendasi tersebut disetujui untuk 

dilaksanakan. Hasil evaluasi, rekomendasi dan 

kesepakatan penanggungjawab dan waktu 

pelaksanaan rekomendasi dituangkan dalam 

notulen hasil evaluasi kinerja. 

 

5 Penilaian Rencana Aksi telah dilakukan namun 

belum optimal dalam memberikan alternatif 

perbaikan dan hanya melalui komunikasi yang 

tidak terdokumentasi (tidak tertuang dalam 

notulen evaluasi kinerja). 

Penilaian atas seluruh aksi  harus dilaksanakan 

dan dapat memberikan alternatif perbaikan 

serta didokumentasikan dengan baik. 

6 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata namun tidak 

terdokumentasi. 

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi harus  

ditindaklanjuti dan pelakasanaan tindak lanjut 

didokumentasikan. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja triwulan II tahun 2016 sama 

dengan capaian kinerja triwulan II 2017 (self 

assesment) yaitu: 

Indikator Capaian 
kinerja 

Tw II 
2017 

Capai-
an 

kinerja 
Tw II 
2016 

Lebih 
baik dari 

tahun 
sebelum
nya 

Informasi kinerja seharusnya dapat diandalkan, 

yaitu: 

- Diperoleh dari dasar perhitungan 

(formulasi) yang valid; 

- Dihasilkan dari sumber atau basis data 

yang dapat dipercaya (kompeten); 

- Dapat ditelusuri sumber datanya; 
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Persentase 
pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

   100% 
   
100% 

  100% 

Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit tepat 

waktu 

     0%      0%    0% 

Persentase 
pemasukan 
dokumen (response 

rate) survei dengan 
pendekatan rumah 
tangga 

  91%     91%   100% 

Persentase 

pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei dengan 

pendekatan usaha 

49% 49%   100% 

Persentase 
pemasukan 
dokumen (response 

rate) survei dengan 
pendekatan non 
usaha dan non 

rumah tangga 

34% 34%   100% 

Persentase 
pengguna layanan 
yang merasa puas 

terhadap 
pembangunan 
sarana dan 

prasarana BPS 

 100%  100%  100% 

Nilai capaian kinerja tersebut tidak dapat 

diandalkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan 

pada dokumen sumber diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Indikator Capaian 
kinerja 
Tw II 

2017 

Capaia
n 
kinerja 

Tw II 
2016 

Lebih 
baik dari 
tahun 

sebelum
nya 

Persentase 
pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

100 100 100 

Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit tepat 

waktu 

0 0 0 

Persentase 
pemasukan 
dokumen (response 

rate) survei dengan 
pendekatan rumah 
tangga 

91 54,47 167 

Persentase 
pemasukan 

49,4 50,34 98 

- dapat diverifikasi 

- up to date 
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dokumen (response 
rate) survei dengan 

pendekatan usaha 

 

 

 

Persentase 
pemasukan 
dokumen (response 

rate) survei dengan 
pendekatan non 
usaha dan non 

rumah tangga 

34 68,97 49 

Persentase 
pengguna layanan 
yang merasa puas 

terhadap 
pembangunan 
sarana dan 

prasarana BPS 

94,86 100 105 

 

2 Pada tahun 2016 BPS Kabupaten Lahat menerima 

penghargaan dari KPKNL Lahat atas kepatuhan 

waktu pelaporan BMN kepada pengelola 

BMN/KPKNL Lahat (2 Juni 2016) namun informasi 

tersebut tidak  diungkapkan dan Laporan Kinerja 

(Bab III, sub bagian prestasi yang dicapai) 

Menambahkan informasi penghargaan baik dari 

internal maupun eksternal BPS sebagai salah 

satu prestasi yang dicapai dalam Laporan 

Kinerja 

3 Inovasi manajemen kinerja belum ada Lebih meningkatkan kinerja dan melakukan  

Inovasi Manajemen Kinerja  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

29.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

29.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

29.3 Hasil Penilaian : 56,27 

29.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA   

1. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Perjanjian kinerja yang diupload ke dalam website 

belum menyajikan perjanjian kinerja Kepala BPS 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kepala 

BPS Provinsi 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

Pembahasan Rentra hendaknya didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

 

Perjanjian Kinerja diupload ke dalam website 

secara lengkap. 

 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodik (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

B. PENGUKURAN KINERJA   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme pengumpulan data kinerja tidak 

dilengkapi pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to date, dan 

tidak terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda, serta tidak 

ada dasar perhitungan (formulasi) valid. 

 

 

 

- Mekanisme pengumpulan data kinerja 

harus didukung dengan pedoman atau SOP 

tentang pengumpulan data kinerja sehingga 

mudah ditelusuri. 

- Terdapat ukuran kinerja yang memadai 

tentang keberhasilan rencana atau agenda. 

- Mempunyai dasar perhitungan (formulasi) 

kinerja yang valid . 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak terdapat ukuran (indikator) kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya karena belum memiliki 

indikator kinerja SMART yang formal (indikator 

kinerja individu). 

 

Pengumpulan data kinerja tidak dapat diandalkan 

karena Informasi capaian kinerja tidak 

berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang 

memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

Target kinerja eselon III dan IV tidak  dimonitor 

pencapaiannya hal ini terjadi karena rapat-rapat 

pengumpulan data kinerja/evaluasi kinerja tidak 

didukung dengan notulen rapat  seperti evaluasi 

pencapaian target rencana aksi (terdapat kendala 

dan solusi) Tahun 2016, sehingga target kinerja 

eselon III dan IV tidak dapat dimonitor. 

Terdapat ukuran (indikator) kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya. 

 

 

Pengumpulan data kinerja seharusnya dapat 

diandalkan dan berdasarkan fakta sebenarnya 

atau bukti yang memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Target kinerja tersebut seharusnya dimonitor 

pencapaiannya dengan pengumpulan data 

kinerja/evaluasi kinerja yang didukung dengan 

notulen rapat, seperti evaluasi pencapaian 

target rencana aksi Tahun 2016, sehingga 

target kinerja dapat dimonitor pencapaiannya. 

 

 

C. PELAPORAN KINERJA   

1 

 

 

 

Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan data 

yang kurang valid, karena diperoleh dari sumber 

yang kurang kompeten,  dapat diverifikasi, dan 

konsisten 

Penyusunan Laporan Kinerja harusnya 

berdasarkan data yang valid, konsisten, dan 

dapat ditelusuri sumber datanya. 

2 Laporan kinerja belum menyajikan Indikator 

Kinerja Utama Tahun 2016 

Laporan Kinerja tahun 2016 menyajikan IKU 

dan Perjanjian kinerja tahun 2016 

3 Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja 

Laporan kinerja menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja. 

4 Laporan Kinerja belum menyajikan Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian 

sasaran kinerja instansi, karena masih menyajikan 

informasi penggunaan anggaran per program 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

D. EVALUASI KINERJA   

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah 

dilakukan, tetapi  tidak membahas tentang 

capaian kinerja rencana aksi atau agenda 

(bulanan, triwulanan atau tahunan) dan simpulan 

keberhasilan/ketidakberhasilannya. 

 

 

Hasil evaluasi tidak  didukung  jadual, mekanisme 

atau SOP yang jelas tentang monitoring kinerja 

rencana aksi secara periodik dan  semua hal yang 

Dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana 

aksi hendaknya membahas capaiannya baik 

bulanan, triwulanan maupun tahunan, 

sehingga target dan realisanya dapat dipantau 

untuk menantisipasi kendala dan solusi yang 

akan dilakukan. 

 

Hasil evaluasi hendaknya didukung pula 

dengan jadual, mekanisme atau SOP dan  

semua hal yang dibahas dalam rapat/evaluasi 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

dibahas dalam rapat/evaluasi kinerja tersebut 

tidak tertuang dalam notulen. 

 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang 

berkompeten tetapi tidak melibatkan seluruh 

pejabat struktural. 

 

Pelaksanaan evaluasi kinerja tidak dilakukan 

supervisi dengan baik melalui pembahasan-

pembahasan yang reguler dan bertahap. 

 

Evaluasi kinerja tidak  memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan karena tidak terdapat analisis 

dan alternatif solusi/rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja. 

 

kinerja tersebut tertuang dalam notulen. 

 

Dalam rapat evaluasi hendaknya melibatkan 

seluruh penanggung jawab Sakip, seluruh 

pejabat structural, dan pegawai yang dianggap 

kompeten. 

 

Hendaknya dilakukan supervise secara 

bertahap. 

 

 

Evaluasi kinerja seharusnya memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja seperti solusi/ 

rekomendasi untuk perbaikan manajemen 

kinerja. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI  
 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

    3 

Capaian kinerja lebih rendah sibandingkan dari 

tahun sebelumnya, karena informasi mengenai 

kinerja tahun sebelumnya yaitu semester II tahun 

2016 lebih tinggi dibandingkan dengan semester 

II tahun 2017. 

Informasi mengenai kinerja tidak dapat 

diandalkan karena informasi capaian kinerja tidak 

berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang 

memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Belum ada Inovasi dalam  manajemen kinerja. 

 

 

Informasi mengenai capaian kinerja 

seharusnya selaras dengan perjanjian kinerja 

maupun rencana aksi. 

 

Seharusnya pencapaian kinerja didukung 

dengan data yang bisa diandalkan dan 

berdasarkan fakta sebenarnya dan bukti yang 

memadai, seperti merujuk pada rencana aksi. 

Berusaha melakukan inovasi dalam 

menejemen kinerja. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

30.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Sorong 

30.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

30.3 Hasil Penilaian : 55,32 

30.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Hasil penelaahan Rencana Strategis (Renstra) BPS 

Kabupaten Sorong 2015-2019 sebagai berikut: 

1) Renstra masih dalam bentuk Print Out. 

2) Belum ditandatangani oleh KBPS 

Kabupaten Sorong. 

3) Belum dipublikasikan baik  dalam bentuk  

upload di website maupun dicetak dalam 

bentuk buku. 

 

a. Tahun 2015 adalah renstra BPS Kabupaten 

Sorong 2015-2019 seharusnya sudah 

ditandatangani, dicetak dan diupload. 

b. Tahun 2016 adalah Renstra BPS Kabupaten 

Sorong 2015-2019 reviu I seharusnya sudah 

ditandatangani, dicetak dan diupload. 

c. Tahun 2017 adalah Renstra BPS Kabupaten 

Sorong 2015-2019 reviu II seharusnya sudah 

ditandatangani, dicetak dan diupload 

2 Renstra BPS Kabupaten Sorong 2015-2019 belum 

menyajikan Indikator Kinerja Utama  (IKU) baru 

sesuai dengan Perka BPS No. 2 Tahun 2016. 

Renstra BPS Kabupaten Sorong seharusnya 

mengacu IKU BPS Kabupaten/Kota sesuai 

dengan Perka  BPS No. 2 Tahun 2016. 

3 Renstra BPS Kabupaten Sorong 2015-2019 tidak 

dilakukan reviu secara berkala. 

Renstra seharusnya direviu secara berkala 

sehingga dokumen perencanaan seperti 

Renstra  dapat: 

a. Direvisi disesuaikan dengan hasil reviu 

sehingga relevan dengan kondisi saat ini. 

b. Menunjukan adanya upaya perbaikan yang 

dapat ditunjukan dalam bentuk inovasi. 

4 a. Hasil penelaahan dokumen perjanjian kinerja 

BPS Kabupaten Sorong TA 2016  ditemukan 

kelemahan sebagai  berikut: 

1) Belum memuat salah satu  indikator 

kinerja utama sesuai dengan Perka BPS 

No 2Tahun 2016 yaitu indikator 

Persentase konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional. 

2) Belum dipublikasikan dalam bentuk 

diupload dalam website BPS Kabupaten 

Sorong. 

b. Hasil penelaahan dokumen perjanjian kinerja 

BPS Kabupaten Sorong TA 2017  ditemukan 

kelemahan sebagai  berikut: 

a. Dokumen PK 2016 seharusnya mengacu 

pada IKU sesuai Perka BPS  No 2 Tahun 2016 

dan dipublikasikan dalam bentuk upload di 

website dan dicetak. 

b. Dokumen PK 2017 agar segera direvisi 

setelah IKU baru BPS disahkan oleh Kepala 

BPS RI. 
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1) Belum memuat IKU baru untuk BPS 

Kabupaten/Kota yaitu: 

a) Indikator Persentase konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi 

pembangunan nasional. 

b) Indikator Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral dan khusus yang 

dihimpun 

 

5 BPS Kabupaten Sorong telah menyusun Indikator 

Kinerja  Individu (IKI) hanya  saja masih 

ditemukan kelemahan yaitu: 

a. Belum dilengkapi formulasi perhitungan atau 

penjelasan terkait cara menghitung capaian 

kinerjanya. 

b. Belum dilengkapi data yang diperlukan untuk  

menghitung capaian kinerja individu tersebut. 

c. IKI yang disusun baru untuk pejabat 

fungsional statistisi belum untuk jabatan 

setara kasie maupun pegawai dilingkungan ke 

tata usahaan. 

IKI seharusnya: 

a. Dilengkapi formulasi perhitungan dan 

penjelasan cara menghitung capaian 

kinerjanya. 

b. Ditandatangani/disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

c. IKI seharusnya meliputi seluruh jabatan 

yang ada bukan hanya untuk fungsional 

statistisi. 

6 Anggaran belum dapat dibreak down per sasaran 

sehingga tidak dapat menunjukan bahwa setiap  

kegiatan untuk mencapai sasaran telah didukung 

anggaran yang memadai 

Anggaran dapat dibreakdown per sasaran 

sehingga dapat menunjukan bahwa setiap  

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah 

didukung anggaran yang memadai 

7 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance). 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja seperti: 

a. Sebagai dasar pemberian reward dan 

punishment. 

b. Sebagai dasar memberikan promosi 

(kenaikan pangkat). 

2 Notulen rapat evaluasi kinerja tidak didapatkan 

sehingga tidak dapat diketahui apakah target 

kinerja telah dimonitor pencapaiannya 

Pembahasan evaluasi kinerja seharusnya 

didukung dengan notulen. 

3 BPS Kabupaten Sorong telah menyusun SOP 

Mekanisme  Pengumpulan Data Kinerja sejak 

tahun 2015 namun masih  ditemukan kelemahan 

bahwa SOP belum memuat jadwal 

pengumpulan/penyampaian data kinerja dari 

masing-masing bidang. 

 

SOP Mekanisme pengumpulan data kinerja 

seharusnya memuat: 

a. Jadwal penyampaian. 

b. Mekanisme jika terjadi  kesalahan 

penyampaian data kinerja 

c. Ditandatangani  oleh pejabat yang 

berwenang 

d. Disosialisasikan (Rapat/Surat Edaran KBPS 

Kabupaten/Kota   dsb) 

C. PELAPORAN KINERJA 

1 Data nilai target untuk masing-masing indikator 

kinerja yang disajikan dalam LKIP BPS Kabupaten 

Sorong TA 2016 berbeda dengan dokumen 

sumber yaitu PK 2016 

LKIP TA 2016 yang dilaporkan seharusnya 

konsisten dengan dokumen sumber khusunya 

dokumen perencanaan yaitu renstra, PK dan 

Laporan Keuangan.  

2 LKIP tidak menyajikan informasi efisiensi 

penggunaan sumber daya (misal: pemotongan 

anggaran) 

LKIP seharusnya menyampaikan informasi 

efisiensi yang terjadi pada tahun bersangkutan. 

3 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi 

4 LKIP telah menyajikan kendala dan analisis 

capaian kinerja hanya  saja belum semua 

disampaikan solusi untuk mengatasi kendala-

kendala  terutama untuk capaian-capaian kinerja 

yang nilai capaiannya dibawah target 

LKIP seharusnya menyajikan: 

a. Analisis capaian kinerja  tujuan, sasaran dan  

indikator kinerja sasaran.  

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mencapai target yang telah diperjanjikan 

dalam PK dan solusinya. 

5 LKIP BPS Kabupaten Sorong TA 2016  belum 

menyajikan perbandingan data realisasi kinerja 

dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang 

memadai antara tahun pelaporan dengan 

realisasi tahun-tahun sebelumnya 

LKIP yang memadai jika: 

a. Menyajikan  sasaran outcome 

b. Memperbandingkan target dan realisasi. 

c. Realisasi tahun berjalan dengan realisasi 

tahun sebelumnya. 

d. Realisasi sampai dengan tahun berjalan 

dengan target jangka menengah. 

6 LKIP BPS Kabupaten Sorong TA 2016 belum 

menyajikan pencapaian IKU BPS tentang indikator 

LKIP  seharusnya menyajikan informasi terkait 

capaian IKU BPS Kabupaten/Kota sesuai Perka 
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Persentase konsumen yang menggunakan data 

BPS dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan nasional 

BPS No 2 Tahun 2016. 

7 Informasi dalam LKIP BPS Kabupaten Sorong  

tidak dapat diandalkan dikarenakan capaian 

kinerja tidak dapat ditelusuri ke sumber datanya. 

Seperti: 

a. Jumlah publikasi sebanyak 62  publikasi belum 

diperoleh realisasi fisiknya. 

b. Indikator persentase konsumen yang merasa 

puas dengan kualitas data statistik (100%), 

Persentase konsumen yang selalu menjadikan 

data dan informasi statistik sebagai rujukan 

utama (90,25%), Persentase konsumen yang 

puas akan layanan data BPS (90,25%), 

Persentase konsumen yang puas terhadap 

akses data BPS (90,25%) dan persentase 

pengguna layanan yang merasa puas terhadap 

pemenuhan sarana dan  prasarana BPS 

(85,50%) tidak diperoleh data dukungnya yaitu 

hasil pengolahan Survei Kebutuhan Data 

dikarenakan SKD tidak diolah. 

Informasi kinerja dalam LKIP dapat diandalkan 

jika seluruh realoisasi capaian kinerja didukung 

dokumen yang memadai dan dapat di 

pertanggungjawabkan. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana aksi 

BPS Kabupaten Sorong belum dilaksanakan.  

BPS Kabupaten Sorong seharusnya melakukan 

evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana aksi 

secara  periodik dan dari evaluasi ini dapat 

menghasilkan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dilaksanakan serta dibuktikan dalam bentuk 

notulen atau laporan evaluasi. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Pencapaian target kinerja periode tahun berjalan 

pada TW II belum lebih baik dari sebelumnya.  

Dalam menyusun target seharusnya yang 

disesuaikan hanya untuk kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus menerus (base line). 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

31.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Donggala 

31.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

31.3 Hasil Penilaian : 55,23 

31.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. 
Dokumen renstra reviu I 2015-2019 BPS 

Kabupaten Donggala tidak selaras dengan 

dokumen IKU 2015-2019, karena tidak 

mencatumkan indikator :  

 persentase konsumen yang memenuhi data 

BPS dalam perencanaan dan evaluasi 

Pembangunan Nasional 

 

Dokumen Renstra harus menyajikan IKU yang 

menggambarkan kinerja utama BPS 

Kabupaten Donggala. 

Renstra dikatakan menyajikan 

(memanfaatkan) IKU jika tujuan dan atau 

sasaran yang ada dapat direpresentasikan 

(relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. 

2. 
Target jangka menengah dalam Renstra belum 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan sehingga tidak bisa diketahui progress 

capaiannya terhadap target Renstra periode 5 

tahunan 

Monitoring target jangka menengah mengacu 

kepada kriteria sbb: 

- Terdapat breakdown target kinerja jangka 

menegah kedalam target2 tahunan dan 

periodik yang selaras dan terukur; 

- Terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan 

yang memonitor kinerja secara periodik; 

- Terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang mekanisme monitoring 

Renstra secara periodik; 

- Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ 

capaian kinerja jangka menengah 

dilaporkan progressnya dalam laporan 

kinerja;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

3. Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor 

pencapaiannya secara berkala 

Rencana aksi atas kinerja seharusnya telah 

dimonitoring secara periodik agar monitoring 

kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang 

ditetapkan terhadap realisasi dan capaian 
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target dalam rencana aksi 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. 
BPS Kabupaten Donggala belum memiliki 

mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja, SOP 

evaluasi capaian kinerja namun hanya memiliki 

SOP penyusunan LKIP 

Mekanisme pengumpulan data yang memadai 

dengan kriteria sbb: 

- Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to 

date; 

- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber 

datanya yang valid; 

- Ada kemudahan untuk mengakses data 

bagi pihak yang berkepentingan; 

- Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

- jelas waktu deliverynya 

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan data 

2. Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

Seharusnya sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada IKU unit 

kerja organisasi/atasannya, sehingga setiap 

jenjang atau tingkatan memiliki indikator 

kinerja SMART yang formal (indikator kinerja 

individu). Adapun keselarasan IKU sebagai 

penjabaran IKI, yaitu sebagai berikut:  

 IKU individu merupakan breakdown dari 

IKU atasannya; 

 Indikator Kinerja Utama individu menjadi 

penyebab (memiliki hubungan kausalitas) 

terwujudnya kinerja utama atasannya 

3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara 

berjenjang,karena Penetapan Kinerja (PK) hanya 

sampai ke eselon III tidak ke tingkat eselon IV, 

dan staf 

Seharusnya pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang, sehingga 

terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas 

dan hubungan kausalitas mulai dari pimpinan 

sampai dengan staf operasional (individu). 

Adapun pengukuran berjenjang yang harus 

memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut: 

 Indikator-indikator yang ada sudah SMART 

dan cukup 

 Terdapat alur penjenjangan kinerja yang 

jelas mulai dari pimpinan sampai dengan 

staf operasional (individu); 

 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

indikator kinerja SMART yang formal 
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 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

target-target terukur 

 Terdapat hubungan kausalitas antara 

setiap jenjang atau tingkatan 

 Terdapat pengukuran kinerja pada setiap 

jenjangnya 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau 

ditelusuri sampai ke sumbernya. Hasil 

pengukuran berjenjang tersebut sudah 

divalidasi 

4.  
Pengumpulan data (capaian) kinerja tahun 2016 

belum dapat diandalkan sepenuhnya 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan 

dengan kriteria sbb: 

- Informasi capaian kinerja berdasarkan 

fakta sebenarnya atau bukti yang 

memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

- Data yang dikumpulkan didasarkan suatu 

mekanisme yang memadai atau 

terstruktur (jelas mekanisme 

pengumpulan datanya, siapa yg 

mengumpulkan data, mencatat, dan siapa 

yg mensupervisi, serta sumber data valid); 

- Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

- Data yang dikumpulkan memiliki tingkat 

kesalahan yang minimal; 

5. 
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) belum 

dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja atau 

ukuran keberhasilan dan kegagalan 

Pemanfaatan capaian IKU adalah sebagai 

- dasar penilaian kinerja 

- dasar reward atau punishment 

- dasar promosi atau kenaikan/penurunan 

pangkat 

6. 
Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV ke bawah belum dijadikan 

dasar penerapan dari reward & punishment 

Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan 

reward & punishment apabila terdapat 

perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat 

reward & punishment antara: 

 pejabat/pegawai yang berkinerja dengan 

yang tidak berkinerja (tidak jelas 

kinerjanya) 

 pejabat/pegawai yang mencapai target 

dengan yang tidak mencapai target 
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 pejabat/pegawai yang selesai tepat 

waktu dengan yang tidak tepat waktu 

(tidak selesai) 

 pejabat/pegawai dengan capaian diatas 

standar dengan yang standar 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Penyajian Tujuan di LKIP tidak selaras dengan 

Renstra reviu 1 dan Perka IKU BPS nomor 2 tahun 

2016 yaitu “Penguatan Sistem Statistik Nasional 

melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif 

dibidang statistik”  

Penyajian tujuan di LKIP seharusnya selaras 

dengan Renstra dan IKU 

2. 
LKIP hanya menyajikan atau menjelaskan 

pembandingan data kinerja antara target dan 

realisasi tahun 2016 dengan realisasi tahun 

sebelumnya. 

 

Pembandingan yang memadai mencakup: 

- Laporan Kinerja menyajikan sasaran 

outcome 

- Target vs Realisasi; 

- Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun 

sebelumnya; 

- Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs 

target jangka menengah; 

3. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya, namun hanya sebatas penghematan 

anggaran berdasarkan selfblocking.  

Untuk yang akan datang, Penjelasan atau 

penyajian informasi analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya tidak hanya berasal 

dari efisiensi/penghematan anggaran namun 

dapat dikaitkan dengan sumber daya lainnya 

seperti metode kerja, aspek SDM, peralatan, 

penggunaan listrik, dll 

4. 
LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi namun hanya mengaitkan dengan 

program 

Laporan Kinerja seharusnya menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

sasaran kinerja instansi (outcome) 

5. 
Informasi kinerja dalam LKIP belum dapat 

diandalkan seluruhnya 

Informasi kinerja dapat diandalkan dengan 

kriteria sbb: 

- datanya valid 

- dapat ditelusuri kesumber datanya 

- diperoleh dari sumber yang kompeten 

- dapat diverifikasi 

- konsisten 
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6. 
Informasi kinerja yang disajikan  dalam LKIP 

belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan  kegiatan organisasi (reward & 

punishment) 

Informasi yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja seharusnya digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan atau kegagalan program secara 

terukur 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum 

dilakukan, apakah semua hal terkait Rencana Aksi 

dibahas dalam rapat/evaluasi kinerja tersebut 

tertuang dalam notulen secara rinci, misalnya 

identifikasi kemajuan (progress) kinerja,  posisi 

(prestasi atau capaian) kinerja terakhir, langkah 

yang diperlukan untuk mengatasi hambatan  

pencapaian kinerja, Rekomendasi, dan lain-lain 

Seharusnya, Rencana Aksi telah dievaluasi, 

dan sebaiknya dilakukan secara periodik 

minimal triwulan. Evaluasi Rencana Aksi 

dilakukan dengan melihat kriteria, sebagai 

berikut: 

 Terdapat informasi tentang capaian hasil-

hasil rencana atau agenda; 

 Terdapat simpulan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan rencana atau agenda; 

 Terdapat analisis dan simpulan tentang 

kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau 

agenda; 

 Terdapat ukuran yang memadai tentang 

keberhasilan rencana atau agenda 

2. Hasil evaluasi belum disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan 

Seharusnya, hasil evaluasi telah disampaikan 

atau dibahas dengan  pihak yang dievaluasi 

(yang berkepentingan) dan adanya 

kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk 

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.  

Kesepakatan tersebut secara formal 

menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

3. 

 

Evaluasi kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh 

pejabat struktural, siapakah yang melakukan 

evaluasi kinerja? Apakah evaluasi kinerja telah 

dilakukan oleh SDM yang kompeten ? 

Seharusnya evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

seluruh pejabat struktural  dari Kepala BPS 

Kabupaten Donggala dengan melibatkan 

seluruh Kepala Seksi dan Kepala Subbagian 

4. 

 

Pelaksanaan evaluasi kinerja belum disupervisi 

dengan baik melalui pembahasan-pembahasan 

yang reguler dan bertahap 

Seharusnya telah dilakukan kegiatan supervisi 

Evaluasi Kinerja dan terdapat dokumentasi 

komunikasi yang reguler (teratur). Sehingga 

dapat dimonitor kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya 

5. Evaluasi kinerja belum memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan 

Seharusnya Evaluasi kinerja sudah 

memberikan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang dapat 

dilaksanakan. Sehingga dapat di-analisis dan 

dicarikan alternatif solusi/rekomendasi lain 

untuk perbaikan manajemen kinerja, jika 
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realisasi tidak sesuai dengan targetnya 

6. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan 

dalam rangka mengendalikan kinerja 

Seharusnya pemantauan Rencana Aksi telah 

dilakukan secara triwulanan dan melaporkan 

hasil pemantauannya  kepada Binagram BPS, 

sehingga pengendalian kinerja dapat 

dimonitor 

7. Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan 

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan 

Seharusnya Pemantauan Rencana Aksi sudah 

memberikan alternatif perbaikan yang dapat 

dilaksanakan. Karena pada rapat evaluasi 

kinerja sudah membahas tentang capaian 

kinerja rencana aksi atau agenda (bulanan, 

triwulanan atau tahunan) dan simpulan 

keberhasilan/ketidakberhasilannya 

8 Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan 

perbaikan setiap periode 

Hasil evaluasi Rencana Aksi seharusnya sudah 

menunjukkan perbaikan setiap periode. Hal ini 

bisa dilakukan dengan Menggunakan 

Informasi Kinerja dalam LKIP 2016 (efisiensi, 

realisasi kinerja, kendala dan solusi, dan lain-

lain) secara ekstensif dan menyeluruh, agar 

capaian kinerja lebih baik dari periode 

sebelumnya sebagai acuan 

9. Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja 

Hasil evaluasi kinerja seharusnya telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja 

10 Hasil evaluasi  kinerja belum ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja 

Hasil evaluasi  kinerja seharusnya telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

dan kegagalan unit kerja 

11. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata 

 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah 

nyata 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Kabupaten Donggala dalam mengisi 

pencapaian kinerja hanya berdasarkan realisasi 

kegiatan bukan berdasarkan capaian indicator 

 

Pengisian capaian seharusnya berdasarkan 

capaian indikator 

2 BPS Kabupaten Donggala belum memperoleh 

penghargaan dalam kegiatan inisiatif 

pemberantasan korupsi (WBK/WBBM), 

manajemen kinerja dan penghargaan lainnya 

Mengerahkan seluruh SDM dilingkup BPS 

Kabupaten Donggala dalam mencapai target 

perolehan penghargaan baik dari Instansi 

Pemerintah Daerah maupun Swasta terutama 

dari KemenPAN & RB, KPK, Ombudsman, dan 

BPS dalam bidang pemberantasan korupsi 

(WBK/WBBM)  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KAB/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

32.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Tanggamus 

32.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

32.3 Hasil Penilaian : 54,46 

32.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1 
Reviu Renstra belum dibuat 

Review renstra dibuat karena adanya 

perubahan perencanaan. 

2 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Renstra tidak direviu sehingga tidak dapat 

menunjukkan kondisi yang lebih baik atau  masih 

relevan dengan kondisi saat ini, bahkan ada tidak 

upaya perbaikan yang signifikan. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

 

Pembahasan Rentra hendaknya didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

Rentra dilakukan direviu mengikuti provinsi, 

maupun BPS RI 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA  

 PEMENUHAN PENGUKURAN  

1 
Belum terdapat mekanisme pengumpulan data 

kinerja 

Mekanisme pengumpulan data kinerja 

seharusnya ada 

 KUALITAS PENGUKURAN  

2 

Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya 

Ukuran (indikator) kinerja setiap individu 

mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya  

3 
Pengukuran kinerja  belum dilakukan secara 

berjenjang 

Pengukuran kinerja  dilakukan secara 

berjenjang mulai dari pimpinan sampai 
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dengan staf operasional (individu); hasil 

pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri 

sampai ke sumbernya 

C. PELAPORAN KINERJA  

 PENYAJIAN INFORMASI KINERJA  

1 
Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja. 

Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja. 

2 

Laporan Kinerja belum menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai antara 

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan. 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan 

data kinerja yang memadai antara realisasi 

tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang diperlukan. 

3 

Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

4 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi. 

D. EVALUASI KINERJA  

 PEMENUHAN EVALUASI KINERJA  

1 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah 

dilakukan, namun belum tertuang dalam notulen 

secara rinci, misalnya identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau capaian) 

kinerja terakhir, langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja, 

rekomendasi, dan batas waktu penyelesaian 

tindak lanjutnya 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi harus 

dilakukan, serta dituangkan ke dalam notulen 

secara rinci, misalnya identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau 

capaian) kinerja terakhir, langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja, Rekomendasi, dan dan 

batas waktu penyelesaian tindak lanjutnya. 

2 

Evaluasi kinerja belum disajikan dalam laporan 

kinerja dan belum secara langsung disampaikan 

atau dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Evaluasi  kinerja harus disajikan dalam laporan 

kinerja, dituangkan ke dalam notulen secara 

rinci, disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sehingga mereka mengetahui kinerjanya. 

 KUALITAS EVALUASI  

3 

Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat 

struktural, namun semua hal yang dibahas dalam 

rapat/evaluasi kinerja tersebut belum 

sepenuhnya tertuang dalam notulen secara rinci, 

misalnya identifikasi kemajuan (progress) kinerja,  

posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir, 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi 

hambatan pencapaian kinerja, rekomendasi, dan 

batas waktu penyelesaian tindak lanjutnya 

Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat 

struktural dan semua hal yang dibahas dalam 

rapat/evaluasi kinerja tersebut tertuang 

dalam notulen secara rinci, misalnya 

identifikasi kemajuan (progress) kinerja,  

posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir, 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi 

hambatan pencapaian kinerja, Rekomendasi, 

dan batas waktu penyelesaian tindak 

lanjutnya. 
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4 

Belum terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatannya dalam 

rangka pengendalian kinerja, pemantauan dalam 

evaluasi kinerja hanya melalui pertemuan-

pertemuan yang tidak terdokumentasi 

Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya dilakukan dalam rangka 

pengendalian kinerja dan harus 

didokumentasikan dengan baik. 

5 

Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya 

dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja 

Pemantauan rencana aksi  dilaksanakan dalam 

rangka mengendalikan kinerja beserta 

hambatannya, dapat dilakukan melalui 

pertemuan-pertemuan dan harus  

terdokumentasi dengan baik 

6 

Evaluasi kinerja belum memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan 

Evaluasi kinerja harus dapat memberikan 

rekomendasi-rekomendasi yang dapat 

dilaksanakan untuk perbaikan manajemen 

kinerja, jika realisasi tidak sesuai dengan 

targetnya. 

7 

Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya 

menunjukkan perbaikan setiap periode dan tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi harus dapat 

menunjukkan perbaikan setiap periode dan 

terdokumentasi dengan baik. 

 PEMANFAATAN EVALUASI  

8 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja, namun 

belum terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja dan 

terdokumentasi dengan baik 

9 

Hasil evaluasi  kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja, namun belum 

terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi  kinerja ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja, dan 

terdokumentasi dengan baik 

10 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata, namun 

belum terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata, dan 

terdokumentasi dengan baik 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 
 

1 Capaian triwulan II tahun 2017 masih rendah. 
Capaian agar ditingkatkan dan dimonitor 

minimal setiap triwulan. 

2 

Belum terdapat penghargaan dari pihak eksternal 

maupun internal dalam hal pembrantasan korupsi 

(WBK/WBBM) dan kinerja manajemen. 

Penghargaan merupakan bentuk pengakuan 

atas kepuasan pihak luar terhadap kinerja 

organisasi. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2017 

 

33.1 Satuan Kerja : BPS Kabupaten Aceh Besar 

33.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

33.3 Hasil Penilaian : 52,87 

33.4 Rincian Penilaian :  

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. 
BPS Kabupaten Aceh Besar telah memiliki 

dokumen-dokumen perencanaan berupa 

Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, 

RKT 2016, Penetapan Kinerja (PK) 2016 dan 2017 

dan IKU Tahun 2016 dan 2017 dan telah selaras 

namun masih terdapat kelemahan yaitu: 

Belum diupload ke dalam website 

Target jangka menengah dalam Renstra (berupa 

rencana aksi belum dimonitor pencapaiannya 

sampai dengan tahun berjalan 

 

BPS Kabupaten Aceh Besar agar memonitor 

target jangka menengah dalam Renstra (berupa 

rencana aksi pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan). 

  

2 Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Rencana Aksi atas Kinerja tidak dimonitor 

pencapaiannya secara berkala: 

- Pengumpulan data kinerja atas realisasi dan 

capaian target dalam Rencana Aksi tidak 

dipantau kemajuannya secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) 

- Tidak terdapat pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan. 

- Mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (up dated performance) 

 

Pembahasan Rentra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 

 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodic (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

3. BPS Kabupaten Aceh Besar telah berusaha untuk 

melakukan pengukuran kinerja, hal tersebut 

terlihat dari adanya Pengukuran Kinerja Sasaran, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan, dan progress 

report, namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan yaitu  

Pengukuran kinerja seharusnya dilakukan 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang baik 

sehingga pengukuran kinerja dapat 

menggambarkan kinerja yang sebenarnya 

dengan berdarkan SOP yang jelas serta jadual 

yang ditentukan dan dilakukan dengan 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

a. Belum terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang monitoring kinerja rencana 

aksi secara periodic. 

b. Belum  terdapat ukuran yang memadai 

tentang keberhasilan rencana atau agenda. 

c. Setiap jenjang atau tingkatan belum  memiliki 

indikator kinerja SMART yang formal 

(Indikator Kinerja Individu)  

d. setiap jenjang atau tingkatan pegawai belum 

memiliki target-target terukur  

e. Capaian IKU belum dijadikan dasar penilaian 

kinerja 

mekanisme pengukuran yang memadai yang 

meliputi seluruh tingkatan manajemen 

berdasarkan IKU. 

4 BPS Kabupaten Aceh Besar belum 

mengembangkan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja 

Dibutuhkan inovasi oleh setiap satker untuk 

mengembangkan sistem yang memudahkan 

pengukuran kinerja setiap pegawai, sehingga 

pengukuran indikator kinerja individu dapat 

dimonitoring secara berkala.  

 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Aceh Besar telah menyusun LKIP 

2016,  namun masih terdapat kelemahan-

kelemahan  yaitu sebagai berikut : 

a. LKIP belum ditandatangai oleh Kepala BPS 

Kabupaten Aceh Besar. 

b. LKIP belum diupload ke dalam website 

c. Penentuan Reward and Punishment belum 

menggunakan informasi kinerja dalam LKIP 

secara menyeluruh dan ekstensif 

d.  LKIP hanya menyajikan informasi keuangan 

per program dan hanya berorientasi pada 

realisasi seluruh anggaran yang telah 

digunakan 

 

1. LKIP sebagai dokumen formal harus 

ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten 

Aceh Besar. 

2. LKIP diupload ke dalam website 

3. Penentuan Reward and Punishment harus 

dapat menggunakan informasi kinerja 

dalam LKIP secara menyeluruh dan 

ekstensif. 

4. LKIP menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan sasaran atau 

terdapat informasi keuangan yang dapat 

mengidentifikasikan jumlah biaya yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran 

tertentu. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Aceh Besar telah melakukan 

evaluasi kinerja namun masih terdapat 

kelemahan yaitu :  

a. Hasil evaluasi kinerja tersebut belum 

dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan 

organisasi dan penerapan manajemen 

kinerja 

b. Rapat-rapat hasil  evaluasi belum membahas 

tentang capaian kinerja rencana aksi atau 

agenda (bulanan, triwulanan atau tahunan) 

dan simpulan 

Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk 

perbaikan perencanaan, bahan pengukuran 

keberhasilan unit kerja dan perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

keberhasilan/ketidakberhasilannya 

c. Belum terdapat analisis dan alternatif 

solusi/rekomendasi perbaikan manajemen 

kinerja, jika realisasi tidak sesuai dengan 

targetnya. 

d. Belum terdapat jadual, mekanisme atau SOP 

yang jelas tentang monitoring kinerja 

rencana aksi secara periodik 

e. Hasil rapat belum tertuang dalam notulen 

secara rinci, misalnya identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja, posisi (prestasi atau 

capaian) kinerja terakhir, langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja, Rekomendasi, dan lain-

lain. 

f.  Belum dibuat   Indikator Kinerja Individu 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Target kinerja yang telah diperjanjikan oleh BPS 

Kabupaten Aceh Besar sebagian besar dapat 

tercapai namun :  

1. Terdapat beberapa capaian kinerja sampai 

dengan triwulan II tahun 2017 lebih rendah 

dibandingkan capaian trriwulan II tahun 

2016. 

2. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, 

baik berorientasi output maunpun outcome 

belum ada inovasi manajemen sebagai 

pengahargaan. 

3. Informasi mengenai kinerja dapat 

sepenuhnya dapat diandalkan. 

Target kinerja harus ditetapkan dengan baik 

sesuai dengan hasil monitoring capaian kinerja 

dan agar selalu dimonitor dan dievaluasi 

pencapaian secara berkala sehingga target 

kinerja tersebut dapat tercapai pada akhir 

periode pelaporan kinerja. 

 



BALI JAWA TIMUR KALIMANTAN 

TENGAH

SULAWESI 

TENGGARA

SUMATERA 

SELATAN

SULAWESI 

TENGAH

SULBAR JAWA TENGAH PUSDIKLAT BANTEN NTB SULAWESI 

SELATAN

DIY JAMBI KALIMANTAN 

BARAT

JAWA BARAT DKI JAKARTA PAPUA BARAT ACEH BENGKULU KEPRI LAMPUNG GORONTALO RIAU SUMATERA 

BARAT

KALTIM MALUKU PAPUA BANGKA 

BELITUNG

NTT SUMATERA 

UTARA

MALUKU 

UTARA

SULAWESI  

UTARA

KALIMANTAN 

SELATAN

STIS JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)

A. PERENCANAAN KINERJA                 24,88                 24,58                 24,88                 24,58                 24,58                 24,58                 24,58                 24,08                 24,26                 24,88                 24,58                 24,58                 24,58                 24,08                 24,88                 24,58                 24,28                 24,58                 23,98                 24,28                 24,58                 24,58                 24,58                 24,50                 23,98                 24,58                 23,98                 24,72                 24,58                 24,28                 24,58                 24,58                 24,28                 24,58                 22,58               855,08                 24,43                 81,44 
I. PERENCANAAN STRATEGIS                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,31                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,13                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,47                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   8,63                   6,63               298,91                   8,54                 85,40 
a. PEMENUHAN                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00                 70,00                   2,00               100,00 
b. KUALITAS RENSTRA                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,06                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,22                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   3,13               151,41                   4,33                 86,52 
c. IMPLEMENTASI RENSTRA                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   1,75                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   2,25                   1,50                 77,50                   2,21                 73,81 
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN                 16,25                 15,95                 16,25                 15,95                 15,95                 15,95                 15,95                 15,45                 15,95                 16,25                 15,95                 15,95                 15,95                 15,95                 16,25                 15,95                 15,65                 15,95                 15,35                 15,65                 15,95                 15,95                 15,95                 15,88                 15,35                 15,95                 15,35                 16,25                 15,95                 15,65                 15,95                 15,95                 15,65                 15,95                 15,95               556,18                 15,89                 79,45 

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75               131,25                   3,75                 93,75 

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   7,50                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00               279,50                   7,99                 79,86 

c.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA 

TAHUNAN
                  4,50                   4,20                   4,50                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,50                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,50                   4,20                   3,90                   4,20                   3,60                   3,90                   4,20                   4,20                   4,20                   4,13                   3,60                   4,20                   3,60                   4,50                   4,20                   3,90                   4,20                   4,20                   3,90                   4,20                   4,20               145,43                   4,16                 69,25 

B. PENGUKURAN KINERJA                 18,75                 20,00                 18,75                 18,75                 20,00                 20,00                 18,75                 18,44                 18,75                 18,44                 18,44                 17,81                 18,44                 18,13                 18,13                 18,13                 17,81                 18,44                 18,44                 18,13                 18,44                 18,13                 18,13                 17,81                 18,13                 18,44                 18,13                 18,13                 17,81                 17,81                 18,13                 18,13                 18,13                 18,13                 16,56               642,50                 18,36                 73,43 
I. PEMENUHAN PENGUKURAN                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,06                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,06                   4,38                   4,38                   4,06                   4,38                   4,38                   4,06                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,06               151,56                   4,33                 86,61 
II. KUALITAS PENGUKURAN                   9,69                 10,94                   9,69                   9,69                 10,94                 10,94                   9,69                   9,38                   9,69                   9,38                   9,38                   8,75                   9,38                   9,06                   9,06                   9,06                   9,06                   9,38                   9,38                   9,38                   9,38                   9,06                   9,06                   9,06                   9,06                   9,38                   9,38                   9,06                   9,06                   9,06                   9,06                   9,06                   9,06                   9,06                   8,13                327,81                   9,37                 74,93 
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,38                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,38                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,69                   4,38                163,13                   4,66                 62,14 

C. PELAPORAN KINERJA                 11,61                 10,72                 11,34                 10,72                 10,72                 10,99                 11,34                 11,34                 10,81                 10,72                 10,45                 11,07                 11,61                 10,72                 10,72                 10,81                 10,45                 10,45                 10,99                 11,61                 10,18                 10,99                   9,65                 10,45                 10,45                 10,72                 10,99                 10,18                 10,45                 10,54                 10,81                 10,18                 10,45                 11,07                   7,63                373,93                 10,68                 71,22 
I. PEMENUHAN PELAPORAN                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   2,63                104,63                   2,99                 99,64 
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA                   5,80                   4,91                   5,53                   4,91                   4,91                   5,18                   5,53                   5,53                   4,99                   4,91                   4,64                   5,26                   5,80                   4,91                   4,91                   4,99                   4,64                   4,64                   5,18                   5,80                   4,37                   5,18                   3,84                   4,64                   4,64                   4,91                   5,18                   4,37                   4,64                   4,73                   4,99                   4,37                   4,64                   5,26                   3,03                171,71                   4,91                 65,41 
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   2,81                   1,97                  97,59                   2,79                 61,96 

D. EVALUASI KINERJA                   6,68                   6,43                   6,43                   6,23                   6,43                   6,43                   6,23                   6,85                   6,03                   6,64                   6,23                   6,64                   6,23                   6,64                   6,23                   6,23                   6,23                   6,02                   6,85                   6,23                   6,16                   6,43                   6,10                   6,43                   6,23                   6,23                   5,98                   5,95                   6,10                   6,23                   5,95                   6,23                   6,23                   6,43                   5,16                219,71                   6,28                 62,77 
I. PEMENUHAN EVALUASI                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,83                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,63                   1,75                   1,75                   1,75                   1,50                   1,75                   1,63                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,67                  60,75                   1,74                 86,79 
II. KUALITAS EVALUASI                   3,18                   3,18                   3,18                   2,98                   3,18                   3,18                   2,98                   3,60                   2,70                   3,39                   2,98                   3,39                   2,98                   3,39                   2,98                   2,98                   2,98                   2,77                   3,60                   2,98                   2,91                   3,18                   2,98                   3,18                   2,98                   2,98                   2,98                   2,70                   2,98                   2,98                   2,70                   2,98                   2,98                   3,18                   2,49                106,71                   3,05                 60,98 
III. PEMANFAATAN EVALUASI                   1,75                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,00                  52,25                   1,49                 49,76 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI                 11,25                 11,25                 10,83                 11,67                 10,00                   9,17                 10,00                   9,58                 10,42                   9,58                 10,42                 10,00                   9,17                 10,42                 10,00                 10,00                 10,83                 10,00                   9,17                   9,17                 10,00                   9,17                 10,83                 10,00                 10,42                   9,17                 10,00                 10,00                 10,00                 10,00                   9,17                   9,17                   9,17                   7,92                   9,17                347,08                   9,92                 49,58 
I KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)                   2,92                   2,92                   2,92                   3,33                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   3,33                   2,92                   3,33                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,92                   2,50                   2,50                   2,50                102,08                   2,92                 58,33 

II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)                   5,83                   5,83                   5,83                   6,67                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   6,67                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,83                   5,00                   5,00                   5,00                203,33                   5,81                 58,10 

III KINERJA LAINNYA                   2,50                   2,50                   2,08                   1,67                   1,25                   0,42                   1,25                   0,83                   1,67                   0,83                   1,67                   1,25                   0,42                   1,67                   1,25                   1,25                   2,08                   1,25                   0,42                   0,42                   1,25                   0,42                   1,67                   1,25                   0,42                   0,42                   1,25                   1,25                   1,25                   1,25                   0,42                   0,42                   1,67                   0,42                   1,67                  41,67                   1,19                 23,81 

NILAI HASIL EVALUASI             73,17             72,98             72,23             71,94             71,73             71,16             70,89             70,29             70,27             70,26             70,11             70,10             70,01             69,98             69,94             69,73             69,60             69,48             69,42             69,40             69,35             69,29             69,28             69,20             69,19             69,12             69,06             68,98             68,94             68,85             68,62             68,28             68,24             68,12             61,09       2.438,30             69,67 69,67

TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  BB  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 

(CRITERIA-REFERENCED TEST)
REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2016 - 2017

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
PENILAIAN 

DENGAN

 RATA-RATA 

PENILAIAN 

 % TERHADAP 

BOBOT 

 



CILEGON KONAWE 

SELATAN

SUMEDANG BUKIT TINGGI PULANG PISAU KULONPROGO KOTA 

BENGKULU

BANGLI KAB. KLATEN MAJENE MERAUKE LINGGA KAMPAR BOALEMO BELITUNG 

TIMUR

MOJOKERTO PANGKEP BONTANG LOMBOK 

BARAT

SBB HULU SUNGAI 

TENGAH

KUBU RAYA TTS HALBAR MINAHASA SERDANG 

BEDAGAI

KOTA JAKSEL LAHAT TANJAB SORONG DONGGALA TANGGAMUS ACEH BESAR JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)

NILAI HASIL EVALUASI              63,02              62,88              62,60              62,30              62,26              62,25              62,07              61,86              61,78              61,57              60,82              60,78              59,93              59,57              59,53              59,36              59,29              59,16              59,13              59,11              59,09              58,84              58,47              58,11              58,29              57,76              57,22              57,05              56,27              55,32              55,23              54,46              52,87        1.832,36              55,53              55,53 
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC 

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI

(CRITERIA-REFERENCED TEST)

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2016 - 2017

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
PENILAIAN 

DENGAN

 RATA-RATA 

PENILAIAN 

 % TERHADAP 

BOBOT 

 



 


