
 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  i 
  

 

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 2017-2018 tingkat BPS Provinsi 

dilakukan dengan sistem Field Evaluation yang terbagi dalam 2 Gelombang. Gelombang I 

dilaksanakan pada tanggal 29  s.d 3 Agustus 2018 dan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 6 

s.d 11 Agustus 2018. 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 berdasarkan atas 

pemenuhan dan kualitas dokumen serta implementasi tahun 2017, sedangkan untuk Pelaporan 

berdasarkan atas pemenuhan dan kualitas serta pemanfaatan LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) 

Tahun 2017. 

Kami menyadari bahwa kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2017-2018 

mempunyai risiko yang tinggi atas terjadinya gap penilaian antar evaluator sehingga diperlukan 

prosedur dan pengendalian yang efektif, maka kami membentuk Tim Evaluasi atas implementasi 

sakip Inspektorat Utama yang bertugas menyusun pedoman, dan tools yang akan digunakan oleh 

evaluator dalam melakukan evaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kualitas evaluasi 

serta melakukan panelisasi atas hasil evaluasi atas implementasi SAKIP seluruh evaluator yang 

bertugas agar efektif dan optimal. 

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas implementasi sakip Inspektorat Utama antara lain: 

1. Tim SAKIP mengirimkan self assessment kepada seluruh satker baik BPS Provinsi, Pusdiklat, 

Polstat STIS maupun BPS Kabupaten/Kota melalui http://s.bps.go.id/sakip2018; 

2. Masing-masing satker menilai dirinya sendiri tentang implementasi SAKIP yang telah 

dilaksanakan satker, dengan mengisi self assessment; 

3. Tim SAKIP mengolah self assessment tersebut untuk dijadikan dasar penentuan sampel 

berdasarkan kriteria yang telah disepakati; 

4. Tim SAKIP  dengan persetujuan Pimpinan menentukan sampel Kab/kota yang akan di 

evaluasi; 

5. Tim SAKIP menjadi nara sumber dan moderator dalam Pelatihan Di Kantor Sendiri sekaligus 

pengumuman tim evaluator dan satker yang telah disusun Pengendali Teknis; 

6. Evaluator yang akan tugas field evaluation melaksanakan desk evaluation antara lain 

evaluasi pemenuhan dan kualitas dokumen Perencanaan dan Pelaporan (dari Website) 

serta evaluasi Form Rencana Aksi (dari Binagram); 

http://s.bps.go.id/sakip2018
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7. Sedangkan satker yang tidak menjadi sampel tetap dilaksanakan desk evaluation oleh tim 

SAKIP agar seluruh satker mempunyai hasil evaluasi atas implementasi sakipnya.  

8. Masing-masing evaluator melakukan Field evaluation dan disupervisi oleh Pengendali 

Teknis; 

9. Masing-masing tim evaluator harus mengkomunikasikan Laporan Hasil Evaluasi untuk 

perbaikan di masa yang akan datang; 

10. Hasil field evaluation tersebut dipanelisasi antara Tim SAKIP dengan evaluator; 

11. Penentuan peringkat 1 s.d 33 untuk memberikan reward pada acara Rateknas untuk 3 (tiga) 

satker terbaik pada tanggal 27 s.d  30 Agustus 2018; 

12. Inspektur Utama menyampaikan hasil evaluasi kepada seluruh Kabag TU Se-Indonesia 

tanggal 13 September 2018; 

13. Inspektur Utama menyusun Buku Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP 

Inspektorat Utama  tahun 2018 kepada Kemenpan RB. 

 

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2017-2018 Gelombang I 

dan II atas 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja BPS Provinsi, Polstat STIS, Pusdiklat dan 33 (tiga puluh 

tiga) BPS Kabupaten/Kota terhadap 5 (lima) komponen implementasi SAKIP BPS Provinsi, dimana 

penilaian evaluasi menggunakan Sistem Field Evaluation antara lain : 

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

diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 71,16 dengan kriteria nilai dalam 

kategori huruf adalan “BB”. Dengan 29 (dua puluh sembilan) BPS Provinsi dan Pusdiklat 

yang memperoleh Kategori “BB” dan 4 (Empat) BPS Provinsi dan Polstat STIS yang 

memperoleh Kategori “B”. 

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

penilaian atau skor rata-rata sebesar 62,02 dengan kriteria nilai dalam kategori huruf 

adalah “B”. Dengan  24 (dua  puluh empat) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh 

Kategori “B” dan 9 (sembilan) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori “CC”. 

 

Rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2017 yang telah ditindaklanjuti 

antara lain:  

1. Meningkatkan koordinasi antara Biro Bina Program dan Inspektorat Utama dalam pengadaan 

Bimtek tentang Implementasi SAKIP untuk seluruh satker telah ditindaklanjuti dengan 

koordinasi antara Biro Bina Program dan Inspektorat Utama dalam penyusunan bahan 

paparan Pembinaan Implementasi SAKIP dan menjadi Instruktur Nasional dalam Pelatihan 

Instruktur  daerah  dan Biro Bina Program di Hotel Atria  Serpong (Maret  2018), dilanjutkan 

dengan menjadi Pembinaan dilaksanakan oleh masing-masing BPS Provinsi dengan peserta 

antara lain Kepala dan seluruh pejabat struktural terkait serta staf pelaksana SAKIP BPS 

Provinsi dan BPS Kab/Kota (Maret s.d Mei 2018); 

2. Meningkatkan koordinasi antara Binagram dengan Bagian Humas agar segera melegalkan 

IKU tahun 2017 telah ditindaklanjuti dengan terselesaikannya Perka IKU No. 2 tahun 2017; 

3. Mengimplementasikan e-SAKIP agar pelaksanaan dan evaluasi atas implementasi sakip 

berjalan optimal ditindaklanjuti dengan penerapan Si Monev dalam pengumpulan dokumen 

SAKIP seperti LKIP, Perjanjian Kinerja, Renstra, dan FRA; 
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4. Melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan dengan mengacu pada Indikator 

Kinerja Utama dan kondisi saat ini ditindaklanjuti dengan seluruh satker menyusun  Renstra 

Reviu II yang selaras dengan Perka IKU no. 2  tahun 2017;  

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

meningkatkan pemanfaatan dalam penilaian kinerja setiap Individu sebagai acuan dalam 

pemberian reward and punishment telah ditindaklanjuti dengan beberapa BPS  Provinsi telah 

mempunyai Indikator Kinerja Individu yang telahh inline dengan penilaian CKP dan 

pemberian reward and punishment; 

6. Meningkatkan keikutsertaan satker dalam penilaian WBK/WBBM dan Inovasi Manajemen 

Kinerja ditindaklanjuti dengan meningkatnya BPS Provinsi, Pusdiklat, Polstat STIS dan BPS 

Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat WBK/WBBM dari BPS dari 5 BPS Provinsi 

menjadi 13 BPS Provinsi yang memperoleh Predikat WBK serta telah meningkatnya BPS 

Provinsi yang memperoleh penghargaan Inovasi, hanya 14,29% yang belum memperoleh 

penghargaan inovasi; 

7. Membentuk tim pengumpulan data kinerja ditindaklanjuti dengan terbentuknya tim 

pengumpulan data kinerja di BPS Provinsi seluruh Indonesia;  

8. 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, ditindaklanjuti dengan beberapa BPS Provinsi yang telah 

melaksanakan Evaluasi Kinerja (Rapat) triwulanan yang membahas tentang capaian FRA 

bukan hanya evaluasi Kegiatan; 

9. Meningkatkan pemanfaatan LKIP, ditindaklanjuti dengan menjadikan capaian Kinerja dalam 

LKIP sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja di tahun yang akan datang; dan 

10. Memperoleh Penghargaan lainnya, ditindaklanjuti dengan meningkatnya BPS Provinsi  yang 

memperoleh penghargaan lainnya, hanya  28,57% BPS Provinsi yang belum memperoleh 

penghargaan lainnya. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2018 dapat diketahui bahwa: 

1. Terdapat 94,29% BPS Provinsi dan 100% BPS Kabupaten/Kota belum mendokumentasikan 

rapat penyusunan Target Kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja; 

2. Terdapat 80% BPS Provinsi dan 100% BPS Kabupaten/Kota yang belum mendokumentasikan 

monitoring pencapaian target jangka Menengah (Renstra); 

3. Terdapat 93,75% BPS Provinsi dan 100% BPS Kabupaten/Kota yang belum menggunakan 

Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerjanya; 

4. Terdapat 43% BPS Provinsi dan 91% BPS Kabupaten/Kota belum memanfaatkan hasil 

pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment; 

5. Terdapat 71% BPS Provinsi dan 79% BPS Kabupaten/kota belum memilliki Indikator Kinerja 

Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya; 

6. Terdapat 71% BPS Provinsi dan 94% BPS Kabupaten/Kota yang LKIP-nya belum menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; dan 

7. Terdapat 57,14  BPS Provinsi dan 100% BPS Kabupaten/Kota belum melaksanakan Evaluasi 

Kinerja Triwulanan, namun 100% telah melakukan Evaluasi atas Kegiatan. 
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Inspektorat Utama telah merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan kepada 

manajemen demi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi, diantaranya: 

1. Mendokumentasikan seluruh implementasi SAKIP misalnya dokumentasi rapat penyusunan 

Target Kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja; 

2. Target Jangka Menengah (Renstra) dimonitor pencapaiannya secara berkala minimal setahun 

sekali dan mendokumentasikan monitoring tersebut; 

3. Biro Bina Program bekerja sama dengan MIS dalam penyusunan pengukuran kinerja berbasis 

Teknologi Informasi yang dapat diaplikasikan pada seluruh satker dan unit kerja BPS; 

4. BPS membentuk tim penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terdiri dari perwakilan 

Inspektorat Utama, Biro Bina Program, Kepegawaian dan  Subject matter yang bertugas 

menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya dan dapat inline dalam pemberian reward and punishment pegawai; 

5. Biro Binagram mensosialisasikan perhitungan Keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi yang akan disajikan LKIP; 

6. Meningkatkan BPS Provinsi yang bukan hanya evaluasi kegiatan namun menghubungkannya 

dengan sasaran/indikator kinerja sasaran yang terkait dengan kegiatan tersebut. 

 

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

tingkat BPS Provinsi Tahun 2017-2018 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 atas implementasi SAKIP tahun 2018 memberikan 

perubahan yang signifikan dalam pencapaian tujuan instansi dan pemanfaatan  dokumen 

Perencanaan Kinerja. Meskipun demikian, segala upaya dan kerja keras Tim Evaluasi atas 

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 2018 

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-015/BPS/8010/01/2018 Tanggal 3 Januari 

2018 tentang Koordinasi pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP (Persiapan, 

Pelaksanaan, Panelisasi 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 LKIP Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan kinerja yang menjadi amanatnya. 

Untuk menilai pencapaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP Instansi Pemerintah 

tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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(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 2017-2018 pada BPS Provinsi, PolStat 

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 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Satker; 

2. Satuan Kerja setingkat Eselon II pada Polstat STIS dan Pusdiklat; 

3. 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, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan BPS 

Kabupaten/Kota di lingkup Ibukota Provinsi. 

 

 

E. Metodologi Evaluasi 

 

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

tertuang dalam LKIP, yaitu: 

1. Perencanaan Kinerja; 

2. Pengukuran Kinerja; 
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3. Pelaporan; 

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 dilingkup 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 2017-

2018 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  dan 

2017 

c. Bukan satker yang sudah atau rencana PKPT 2018 

d. Bukan satker yang menjadi sampel reviu LK 2018 

e. Satker terdekat dari Provinsi 

f. Mempunyai penghargaan 

 

F. Periode dan Jangka Waktu Evaluasi 

 

Periode Evaluasi 

Dokumen/kegiatan yang dievaluasi adalah Buku LKIP Tahun 2017, dokumen perencanaan, 

pelaporan monitoring capaian kinerja, evaluasi  Kinerja, Penghargaan sampai dengan 

Triwulan II tahun 2017 dan dokumen lainnya yang diperlukan. 

  

Jangka Waktu 

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

Gelombang pertama dimulai tanggal 30 s.d 3 Agustus 2018 dan Gelombang kedua dimulai 

tanggal 6 s.d 11 Agustus 2018. 

 

G. Sampel Evaluasi 

 

Adapun sampel Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017-2018 dibagi menjadi 2 tahap, 

antara lain : 

1) Gelombang I 
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a) BPS Provinsi Maluku dan BPS Kota Ambon 

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

c) BPS Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dan BPS Bangka Selatan 

d) BPS Provinsi  Kepulauan Riau dan BPS Kabupaten Bintan 

e) BPS Provinsi Sulawesi Utara dan BPS Kota Bitung 

f) BPS Provinsi Sulawesi Barat dan BPS Kabupaten Polewali Mandar 

g) BPS Provinsi Sumatera Barat dan BPS Kabupaten Tanah Datar 

h) PolStat STIS 

i) BPS Provinsi  Nusa Tenggara Timur dan BPS Kota Kupang 

j) BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Pelalawan 

k) BPS Provinsi Lampung dan BPS Kabupaten Pringsewu 

l) BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS Kota Jakarta Utara 

m) BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Banjar Baru 

n) BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kota Singkawang 

o) BPS Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Batanghari 

p) BPS Provinsi  Maluku Utara dan BPS Kota Tidore Kepulauan 

q) BPS Provinsi  DIY dan BPS Kabupaten Sleman 

r) Pusdiklat 

 

2) Gelombang II 

a) BPS Provinsi Papua dan BPS Kabupaten Biak Numfor 

b) BPS Provinsi Aceh dan BPS Kabupaten Pidie Jaya 

c) BPS Provinsi  Kalimantan Timur dan BPS Kabupaten Kutai  Timur 

d) BPS Provinsi  Jawa Barat dan BPS Kabupaten Cimahi 

e) BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Kendal 

f) BPS Provinsi  Sulawesi Selatan dan BPS Kabupaten Gowe 

g) BPS Provinsi  Sumatera Selatan dan BPS Kabupaten Banyuasin 

h) BPS Provinsi  Bali dan BPS Kabupaten Gianyar 

i) BPS Provinsi  Sulawesi Tengah dan BPS Kabupaten Sigi 

j) BPS Provinsi Papua Barat dan BPS Kabupaten Raja Ampat 

k) BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS Kabupaten Konawe Utara 

l) BPS Provinsi Bengkulu dan BPS Kabupaten Rejang Lebong 

m) BPS Provinsi Banten dan BPS Kabupaten Pandeglang 

n) BPS Provinsi  Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Kapuas 

o) BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kota Mojokerto 

p) BPS Provinsi  Gorontalo dan BPS Kabupaten Bone Bolango 

q) BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kota Binjai 

 

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

Implementasi SAKIP Tahun 2017-2018 secara field evaluation, evaluasi dilaksanakan secara 

desk evaluation. Hasil dari desk Evaluation  tersebut akan dilaporkan pada bulan Desember 

2018, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja seluruh satker 

Kabupaten/kota se-Indonesia. 
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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 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 (POLSTAT 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, seperti Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), Presiden dan 

DPR. 
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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 2018, untuk menjaga independensi penilaian evaluasi atas implementasi 

sakip dan termonitornya perkembangan satker, Inspektorat Utama juga mempunyai 

kebijakan dengan membagi beban kerja tugas dan fungsinya dalam field evaluation 

implementasi SAKIP yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan tim yang bertugas merupakan 

salah satu dari tim yang tahun lalu mengevaluasi satker yang sama, 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 

(POLSTAT STIS); 

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

wilayah Satuan Kerja di lingkungan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Riau, 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 
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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 2017-2018 dengan menitikberatkan kepada Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS, 

Pusdiklat serta BPS Kabupaten/Kota terpilih di lingkup Provinsi dengan Sistem Field 

Evaluation. 
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BAB III 

HASIL EVALUASI 
  

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2017-2018 33 (tiga puluh 

tiga) Satuan Kerja BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat dan 33 Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota 

terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP, dokumen 

perencanaan dan dokumen lainnya atas BPS Provinsi, POLSTAT STIS, Pusdiklat 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, Pusdiklat dan Polstat STIS 

diperoleh hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 71,16 dengan kriteria nilai dalam 

kategori huruf adalah “BB”. Dengan 29 (dua puluh Sembilan) BPS Provinsi dan Pusdiklat 

yang memperoleh Kategori “BB” dan 4 (empat) BPS Provinsi dan Polstat  STIS memperoleh 

Kategori “B”. 

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

penilaian atau skor rata-rata sebesar 62,02 dengan kriteria nilai dalam kategori huruf 

adalah “B”. Dengan 24 (Dua Puluh  Empat) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori 

“B” dan 9 (sembilan) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori “CC”. 

 

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

oleh tim SAKIP Inspektorat Utama, yaitu dengan cara mereviu kembali  dokumentasi yang 

diupload ke dalam website, mereviu konsistensi nilai yang diberikan dengan kelemahan  satker, 

mempanelisasi seluruh hasil field evaluation, dan sebagainya, sehingga dengan kondisi yang 

sama, diharapkan dapat diberikan nilai yang sama pula.  

  

 Berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2018 terdapat peningkatan 

kesadaran satker atas implementasi SAKIP, terbukti dengan adanya peningkatan dalam hal : 

1. penyusunan Indikator Kinerja Individu; 

2. pemberian Reward and punishment atas pegawai yang berkinerja; 

3. pengukuran  kinerja secara berkala; 

4. pelaksanaan evaluasi kinerja  secara berkala; 

5. penyajian Informasi kinerja secara memadai; 

6. perolehan penghargaan baik dari internal maupun eksternal 

7. Perolehan predikat WBK-WBBM 
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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,  Pusdiklat dan Polstat STIS 

 

 

Berdasarkan nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun  2018 untuk BPS Provinsi, 

Pusdiklat dan Polstat STIS oleh Evaluator Inspektorat Utama sebesar 71,16, meningkat 

sebesar 2.09 % atau naik  poin dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2016 (69,67). 

Sehingga, walaupun kriteria penilaian semakin diperketat, secara keseluruhan terdapat 

peningkatan pemahaman dan implementasi SAKIP yang baik di seluruh Satuan Kerja 

BPS Provinsi, POLSTAT 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, 

POLSTAT STIS dan Pusdiklat yang dilakukan secara rutin, sedangkan evaluasi yang 

dilakukan kepada Satker BPS Kabupaten/Kota tidak selalu sama tiap tahunnya, sehingga 

NO KOMPONEN/SUB 

KOMPONEN 

BOBOT HASIL PENILAIAN 

TAHUN 2016 

HASIL PENILAIAN TAHUN 

2017 

HASIL PENILAIAN TAHUN 

2018 

HASIL 

PENILA

IAN 

% 

TERHADAP 

BOBOT 

HASIL 

PENILAIAN 

% TERHADAP 

BOBOT 

HASIL 

PENILAIA

N 

% TERHADAP 

BOBOT 

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

A. PERENCANAAN 

KINERJA  

30,00 25,27 84,22 24,43 81,44 24,76 82,54 

B. PENGUKURAN 

KINERJA 

25,00 17,96 71,82 18,36 73,43 18,38 73,50 

C. PELAPORAN 15,00 9,90 65,97 10,68 71,22 11.0` 73,42 

D. EVALUASI 

KINERJA 

10,00 5,54 55,40 6,28 62,77 6,62 66,17 

E. PENCAPAIAN 

SASARAN/KINERJ

A ORGANISASI  

20,00 9,48 47,38 9,92 49,58 10,39 51,96 

JUMLAH PENILAIAN 

(ANGKA) 

100,00 68,13 68,13 69,67 69,67 71,16 71,16 

PENILAIAN SAKIP 

(HURUF) 

AA B B BB BB 
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yang menjadi sampel evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2018 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 2018 sebesar 

62,02 peningkatan 11,69% atau naik 6,49 poin dari penilaian tahun 2017 (55,53). 
 

Untuk lebih jelasnya, disajikan perbandingan penilaian Evaluasi atas Implementasi 

SAKIP Tahun 2018 dengan 2017 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 TAHUN 

2018 

HASIL 

PENIL

AIAN 

% 

TERHADAP 

BOBOT 

HASIL 

PENILAI

AN 

% 

TERHADA

P BOBOT 

HASIL 

PENILAIAN 

% 

TERHADAP 

BOBOT 

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

A. PERENCANAAN 

KINERJA  

30,00 22,35 74,50 19.27 64.23 22.02 73.41 

B. PENGUKURAN 

KINERJA 

25,00 15,38 61,52 15,52 62.08 16.90 67.61 

C. PELAPORAN 15,00 9,52 63,47 8.71 58.07 9.43 62.85 

D. EVALUASI KINERJA 10,00 4,89 48,95 5.31 53,07 5.54 55.35 

E. PENCAPAIAN 

SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI  

20,00 7,49 37,44 6,72 33,59 8.13 40.67 

JUMLAH PENILAIAN (ANGKA) 100,00 59,63 59,63 55.53 55,53 62.02 62.02 

PENILAIAN SAKIP (HURUF) AA CC CC CC CC 

 
 

2. Penilaian dan Perbandingan per-Komponen Kinerja 

 Berikut ini kami sampaikan hasil perbandingan per Komponen Kinerja, hasil 

penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2017-2018 setelah direviu dan 

panelisasi oleh Tim Evaluasi atas implementasi 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 2017-2018 baik penilaian evaluasi Satker BPS Provinsi, 

POLSTAT STIS, Pusdiklat dan BPS Kabupaten/kota mengalami peningkatan dari 

hasil Evaluasi atas implementasi tahun 2015, 2016 dan 2017. Untuk evaluasi atas 

implementasi SAKIP BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan pusdiklat  sebesar 24,76 
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mengalami peningkatan sebesar 1,35% atau 0,33 poin dari penilaian tahun 2017 

sebesar 24,43.  

Sedangkan untuk penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota mengalami 

peningkatan sebesar 14,27% atau 2,75 poin dari hasil evaluasi Tahun 2017 

sebesar 19,27 namun pada tahun 2018 menjadi 22,02  poin. Hal ini terjadi karena 

terdapat 5 (lima) BPS Kabupaten/kota belum mengupload dokumen Renstra 

tahun  2015-2019 (Reviu II), 6  (enam) BPS Kabupaten/Kota yang telah 

mengupload dokumen Renstra Tahun 2015-2019 (Reviu II) namun belum  

ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten/kota dan 5 (lima) BPS 

Kabupaten/Kota yang telah mengupload dokumen Renstra tahun 2015-2019 

(Reviu II) namun belum menyajikan perka IKU No. 2 tahun 2017 .  
 

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 tabel  perbandingan penilaian komponen Perencanaan Kinerja  hasil 
evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3  Perbandingan Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja  

BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian % 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Perencanaan 

Strategis 

12,50/ 

10,00 
8,44 8,75 8,54 7,69 67,52 87,50 85,40 

76,95 

II 
Perencanaan 

Kinerja Tahunan 

22,50/ 

20.00 
16,61 16,52 15,89 17,07 73,82 82,58 79,45 

85,34 

 
Rata-Rata 

Penilaian 

35,00/3

0,00 
25,05 25,27 24,43 24,76 71,57 84,22 81,44 

82,54 

 

Tabel 3.4  Perbandingan Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 
 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Perencanaan 

Strategis 

12,50/ 

10,00 
7,67 7,99 6.08 

6.29 
61,36 79,87 60.84 

31.43 

II 
Perencanaan 

Kinerja Tahunan 

22,50/ 

20.00 
16,30 14,36 13.19 

15,74 
72,45 71,82 65,93 

78.69 

 
Rata-Rata 

Penilaian 

35,00 / 

30,00 
23,97 22,35 19,27 

22.02 
68,49 74,50 64,23 

73.41 
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b. Pengukuran Kinerja 

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-indikator 

yang terdapat dalam komponen ini mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin 

dari tahun 2017 yakni 18,36 poin menjadi 18,38 poin di tahun 2018. Hal ini terjadi 

pada penilaian evaluasi BPS Provinsi,POLSTAT STIS dan Pusdiklat. Hal yang sama 

juga terjadi pada penilaian evaluasi BPS Kabupaten/Kota, dimana peningkatan 

penilaian evaluasi sebesar 8,9% atau 1,38 poin, dimana hasil penilaian pada 

Tahun 2017 adalah sebesar 15,52 dan naik pada tahun 2018 sebesar 16,90 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 Adapun tabel  perbandingan penilaian komponen Pengukuran Kinerja  

hasil evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5  Perbandingan Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja  

BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat 

 

NO 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Pemenuhan 

Pengukuran 

4,00/5,0

0 
3,13 4,67 4,33 

 

4,80 
78,25 93,39 86,61 

 

96,07 

II Kualitas Pengukuran 
10,00/1

2,50 
7,07 8,97 9,37 

 

9,04 
70,70 71,79 74,93 

 

72,36 

III Implementasi 

Pengukuran 

6,00 

/7,50 
3,43 4,31 4,66 

 

4,53 
57,17 57,50 62,14 

 

60,36 

 Rata-Rata Penilaian 
20,00/2

5,00 
13,63 17,96 18,36 

 

18,38 
68,15 71,82 73,43 

 

73,50 

 

Tabel 3.6  Perbandingan Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Pemenuhan 

Pengukuran 

4,00 / 

5,00 
2,97 3,68 3,79 

4,44 
74,24 73,67 75,76 

88.83 

II Kualitas Pengukuran 
10,00/ 

12,50 
6,55 7,87 8,22 

8.22 
65,48 62,95 65,76 

65.76 

III Implementasi  

Pengukuran 

6,00/ 

7,50 

3,16 3,83 
3,51 

4,24 52,75 51,01 
46,84 

56,69 

 Rata-Rata Penilaian 
20,00/

25,00 
12,68 15,38 15,52 

16,90 
63,41 61,52 62,08 

67.61 
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c. Pelaporan 

Dari lima komponen penilaian yang dilaksanakan evaluasi, hanya komponen 

“Pelaporan” yang menggunakan dokumen tahun 2016 yaitu Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara keseluruhan, rata-rata 

penilaian Pelaporan mengalami kenaikan 3,09% atau naik 0,33 poin dari tahun 

2017, 10,68 poin menjadi 11,01 poin pada tahun  2018. Berdasarkan hasil 

penilaian tersebut, terdapat peningkatan kualitas Pelaporan pada BPS Provinsi, 

terutama pada penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan 

keuangan dan penyajian angggaran berbasis kinerja.  

Peningkatan serupa terjadi pada penilaian evaluasi implementasi SAKIP di BPS 

Kabupaten/Kota, dimana terdapat peningkatan 8,27% atau 0,72 poin dari hasil 

penilaian dalam komponen ini pada tahun 2017 sebesar 8,71 poin menjadi 9,43 

poin pada tahun 2018. 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 tabel  perbandingan penilaian komponen Pelaporan  hasil evaluasi 

atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.7  Perbandingan Penilaian Komponen Pelaporan  

BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Pemenuhan 

Pelaporan 

3,00 / 

3,00 
2,73 2,87 2,99 

2,98 
91,00 95,54 99,64 

99,46

6 

II Kualitas Penyajian 

Informasi Kinerja 

8,00 / 

7,50 
4,49 4,23 4,91 

5,13 
56,13 56,45 65,41 

68,37 

III Pemanfaaatan 

Informasi Kinerja 

4,00 / 

4,50 
1,99 2,80 2,79 

2,90 
49,75 62,14 61,96 

64,46 

 Rata-Rata Penilaian 15,00 9,21 9,90 10,68 11,01 61,40 65,97 71,22 73,42 
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Tabel 3.8  Perbandingan Penilaian Komponen Pelaporan  

BPS Kabupaten/Kota 
 

No Komponen/Sub 

Komponen 

Bobot Hasil Penilaian % 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I Pemenuhan 

Pelaporan 

3,00 / 

3,00 

2,67 2,80 2,68 2,83 89,09 93,18 89,20 94.32 

II Kualitas 

Penyajian 

Informasi Kinerja 

8,00 / 

7,50 

3,91 4,01 3,83 4.14 48,92 53,42 51,03 55.26 

III Pemanfaaatan 

Informasi Kinerja 

4,00 / 

4,50 

1,94 2,72 2,21 2,45 48,48 60,42 49,05 54.55 

 Rata-Rata 

Penilaian 

15,00 8,53 9,52 8,71 9,43 56,84 63,47 58,07 62.85 

 

 

d. Evaluasi Kinerja 

Secara keseluruhan, rata-rata capaian organisasi terhadap indikator-indikator 

yang terdapat dalam komponen “evaluasi kinerja” mengalami kenaikan sebesar 

5,41% atau naik 0,34 poin untuk Satker BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan Pusdiklat  

dari semula hasil Tahun 2017 sebesar 6,28 poin menjadi 6,62 poin hasil penilaian 

tahun 2018. 

Sedangkan untuk BPS Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 4,3% 

atau 0,23 poin dari hasil penilaian Tahun 2017 sebesar 5,31 menjadi 5,54 poin 

pada penilaian tahun 2018. 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. 

Adapun tabel  perbandingan penilaian komponen Evaluasi Kinerja  hasil 

evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :       

 

Tabel 3.9  Perbandingan Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja  

BPS Provinsi, POLSTAT STIS, dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Pemenuhan 

Evaluasi 
2,00 1,76 1,39 1,74 

1,85 
88,00 69,38 86,79 

92,53 

II Kualitas Evaluasi 5,00 2,61 2,69 3,05 3,25 52,20 53,76 60,98 65,03 

III Pemanfaaatan 

Hasil Evaluasi 

3,00 
1,48 1,46 1,49 

1,514 
49,33 48,81 49,76 

50,48 

 
Rata-Rata 

Penilaian 
10,00 5,85 5,54 6,28 

6,62 
58,50 55,40 62,77 

66,17 
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Tabel 3.10  Perbandingan Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja 

BPS Kabupaten/Kota 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Pemenuhan 

Evaluasi 
2,00 1,64 0,93 1,57 

1,49 
81,82 46,25 78,28 

74,49 

II Kualitas Evaluasi 5,00 2,48 2,47 2,33 2,54 49,62 49,40 46,65 50,75 

III Pemanfaaatan 

Hasil Evaluasi 

3,00 
1,41 1,50 1,41 

1,51 
46,97 50,00 46,97 

49,75 

 
Rata-Rata 

Penilaian 
10,00 5,53 4,89 5,31 

5,54 
55,27 48,95 53,07 

55.35 

 

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 2017-2018 yang memiliki 

andil yang cukup besar adalah penilaian pada komponen “pencapaian 

sasaran/kinerja organisasi”. Berdasarkan hasil penilaian komponen tersebut 

diperoleh nilai rata-rata adalah sebesar 10,39 poin untuk penilaian evaluasi BPS 

Provinsi,  POLSTAT STIS dan Pusdiklat serta sebesar 8,06 poin untuk hasil penilaian 

evaluasi BPS Kabupaten/Kota. Hasil ini mengalami peningkatan penilaian 

dibandingkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2017 untuk 

kedua tingkatan tersebut, dimana rata-rata hasil penilaian evaluasi Implementasi 

SAKIP satker BPS Provinsi mengalami peningkatan 0,47 poin dari tahun 2016 atau 

sebesar 4,74% dari 9,92 poin menjadi 10,39 poin tahun 2018 dan rata-rata hasil 

penilaian evaluasi Satker BPS Kabupaten Kota mengalami peningkatan sebesar 

20,98% atau 1,41 poin dari tahun 2017  sebesar 6,72 poin menjadi 8,13 poin 

tahun 2018. 

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 tabel  perbandingan penilaian komponen Pencapaian Kinerja  hasil 

evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.11  Perbandingan Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja satker  

BPS Provinsi, POLSTAT STIS dan Pusdiklat 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 
201

6 

2017 2018 
2015 

2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Kinerja Yang Dilaporkan 

(Output) 

5,00 2,50 2,88 2,92 2,74 50,00 57,62 58,33 54,76 

II 
Kinerja Yang Dilaporkan 

(Outcome) 

10,00 4,98 5,36 5,81 5,48 49,80 53,57 58,10 54,76 

III Kinerja Lainnya 5,00 3,36 1,24 1,19 2,18 67,20 24,76 23,81 43,57 

 Rata-Rata Penilaian 20,00 10,84 9,48 9,92 10,39 54,20 47,38 49,58 51,96 

 

Tabel 3.12  Perbandingan Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja  

BPS Kabupaten/Kota 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen 
Bobot 

Hasil Penilaian 
% 

Terhadap Bobot 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Kinerja Yang Dilaporkan 

(Output) 
5,00 2,31 2,88 2,11 

2,54 
46,21 57,58 42,17 

50,76 

II 
Kinerja Yang Dilaporkan 

(Outcome) 
10,00 4,62 4,27 4,22 

5,08 
46,21 42,68 42,17 

50,76 

III Kinerja Lainnya 5,00 3,07 0,34 0,39 0,52 61,36 6,82 7,83 0.052 

 Rata-Rata Penilaian 20,00 
10,0

0 
7,49 6,72 

8,13 
50,00 37,44 33,59 

40,67 
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B. Simpulan Kelemahan/Kekurangan Hasil Evaluasi 

 

Terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

terdapat peningkatan atas implementasi SAKIP BPS Provinsi, Pusdiklat dan BPS Kabupaten 

Kota. Hal tersebut terjadi karena keberhasilan Pembinaan  SAKIP yang  telah dilakukan Biro 

Bina Program BPS atas seluruh satker BPS sehingga terdapat  peningkatan pengetahuan 

satker tentang Implementasi SAKIP dan dapat diimplementasikan sesuai ketentuan. Namun 

masih ditemukan kelemahan/kekurangan yang harus mendapat perhatian manajemen demi 

peningkatan implementasi SAKIP, yaitu: 

1. Perencanaan Kinerja jangka Menengah dalam Renstra belum  di-monitoring 

pencapainnya; 

2. Penetapan target Kinerja belum didokumentasikan; 

3. Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja; 

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

diimplementasikan satker dalam penilaian kinerja pegawai; 

5. Pelaksanaan pemberian reward and punishment belum berdasarkan IKI yang telah 

disusun; 

6. Ketidakandalan informasi yang disajikan baik dalam FRA maupun LKIP; 

7. Beberapa LKIP masih belum menyajikan informasi yang memadai; 

8. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten/kota namun anggarannya di 

BPS Provinsi, belum dilaporkan dalam LKIP sebagai kinerja BPS Kabupaten/kota; 

9. Evaluasi kinerja masih sebatas evaluasi kegiatan, belum dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 

10. 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 2018 untuk BPS Provinsi, 

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

beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: 

1. Target Jangka Menengah (Renstra) dimonitor pencapaiannya secara berkala minimal 

setahun sekali dan mendokumentasikan monitoring tersebut; 

2. Biro Bina Program bekerja sama dengan MIS dalam penyusunan pengukuran kinerja 

berbasis Teknologi Informasi yang dapat diaplikasikan pada seluruh satker dan unit kerja 

BPS; 

3. BPS membentuk tim penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terdiri dari 

perwakilan Inspektorat Utama, Biro Bina Program, Kepegawaian dan  Subject matter yang 

bertugas menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya dan dapat inline dalam pemberian reward and punishment pegawai; 

4. Biro Bina Program mensosialisasikan perhitungan Keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi yang akan disajikan LKIP; 

5. Biro Bina Program menentukan kegiatan apa saja yang menjadi kinerja BPS 

Kabupaten/kota, atau BPS Provinsi, atau keduanya;  

6. Meningkatkan BPS Provinsi yang bukan hanya evaluasi kegiatan namun 

menghubungkannya dengan sasaran/indikator kinerja sasaran yang terkait dengan 

kegiatan tersebut; 

7. Sestama mengadakan pembinaan atau pelatihan untuk tim SAKIP yang mengelola  

implementasi SAKIP di seluruh satker, secara berkesinambungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Tim Evaluasi atas implementasi 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 2017-2018, 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 atas implementasi 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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LAPORAN HASIL EVALUASI 

BPS PROVINSI DAN PUSDIKLAT 

SETINGKAT ESELON II TAHUN 2017- 2018 

 

1. BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH     76,69 

2. BPS PROVINSI JAWA TENGAH      75,74 

3. BPS PROVINSI SULAWESI BARAT      75,68 

4. BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA     73,57 

5. BPS PROVINSI BALI       73,44 

6. BPS PROVINSI JAWA TIMUR      73,13 

7. BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN     73,06 

8. BPS PROVINSI MALUKU UTARA      72,72 

9. BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT     72,54 

10. BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU     72,40 

11. BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN     72,19 

12. BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH     72,17 

13. BPS PROVINSI BENGKULU      72,11 

14. BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT     72,10 

15. BPS PROVINSI GORONTALO      71,90 

16. BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG    71,87 

17. BPS PROVINSI SUMATERA UTARA     71,60 

18. BPS PROVINSI RIAU       71,51 

19. BPS PROVINSI SUMATERA BARAT     71,14 

20. BPS PROVINSI BANTEN       70,88 

21. BPS PROVINSI DKI JAKARTA      70,87 

22. BPS PROVINSI ACEH       70,85  

23. BPS PROVINSI JAWA BARAT      70,81 

24. BPS PROVINSI JAMBI       70,69 

25. BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR     70,66 

26. BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN     70,65 

27. PUSDIKLAT        70,47 

28. BPS PROVINSI LAMPUNG      70,41 

29. BPS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    70,31 

30. BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR     70,30  

31. BPS PROVINSI SULAWESI UTARA     69,91 

32. BPS PROVINSI MALUKU       69,55 

33. BPS PROVINSI PAPUA       69,29 

34. BPS PROVINSI PAPUA BARAT      69,02 

35. STIS         50,35 

 

 

 

 

 

HASIL EVALUASI 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

1.1. Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

1.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

1.3. Hasil Penilaian : 76,69 

1.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Kalimantan Tengah sudah 
memenuhi dan menyempurnakan dokumen-
dokumen perencanaan dengan melakukan reviu 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) sampai 
dengan reviu ke-2, dimana Indikator Kinerja 
Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) 
pada dokumen Renstra reviu ke-2 telah selaras 
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 
Penetapan Kinerja (PK); namun proses reviu 
Renstra belum dilengkapi dengan dokumen-
dokumen rapat pleno evaluasi (berupa jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir dan notulen 
pembahasan). 

Setiap dilakukan reviu Renstra harus 
berdasarkan rapat evaluasi tim dan 
dilengkapi dengan jadwal reviu, 
undangan, daftar hadir dan notulen 
pembahasan sebagai bukti dilakukan 
evaluasi. 

2 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra. 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 
melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi 
kinerja yang dilakukan oleh tim SAKIP setiap 
triwulan, baik pada tahun 2017 maupun tahun 
2018 s.d. triwulan II, namun masih ditemui 
beberapa kelemahan, antara lain: 
a. Realisasi ”Jumlah release data yang tepat 

waktu” berdasarkan FRA tahun 2017 dan 
LKIP tahun 2017 sebanyak 24 aktivitas, 
namun jumlah release data yang di upload 
di website sebanyak 27 aktivitas. 

b. Realisasi ”Jumlah pengunjung eksternal 
yang mengakses data dan informasi statistik 
melalui website BPS” berdasarkan FRA 
tahun 2018 s.d. triwulan II sebanyak 16.516 
pengunjung, namun berdasarkan 
penelurusan data pada website sebanyak 

 
 
 
 
 
a. Target dan realiasai agar selalu 

dimonitor dan dievalusi sehingga 
capaian kinerja valid dan dapat 
diandalkan. 
 
 

b. IKS terkait akses data dan informasi 
statistik melalui website BPS agar 
selalu dimonitor dan dievalusi 
sehingga capaian kinerja valid dan 
dapat diandalkan sesuai dengan 
FRA. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.368 pengunjung (karena kesalahan dari 
BPS Pusat). 

c. Realisasi ”Jumlah publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu” pada LKIP 2017 
sebanyak 56 publikasi, dari target sebanyak 
53, hal tersebut karena  memasukan 
publikasi katogori ARC dan bukan ARC. 

 
 

c. Publikasi/laporan yang terbit tepat 
waktu untuk PK Kepala adalah 
adalah publikasi yang tercacat 
dalam ARC. 

2. Berdasarkan uji petik pada bidang sosial, 
penetapan  target komponen Survei Pekerja 
Informal pada FRA yaitu target ”jumlah 
laporan/publikasi yang terbit tepat waktu” 
ditetapkan pada triwulan II, seharusnya pada 
triwulan III. 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor  dan dievalusi sehingga 
capaian kinerja valid dan dapat 
diandalkan.   

3. Pada uji petik pengukuran kinerja di bidang 
sosial, pengukuran perubahan target dan 
perkiraan realisasi pada FRA sudah valid, namun 
belum dilengkapi dengan kertas kerja 
penghitungannya. 

Pengukuran perubahan target dan 
perkiraan realiasasi pada FRA agar 
dilengkapi dengan kertas kerja 
penghitungan sehingga data dapat 
diandalkan. 

4 Berdasarkan uji petik, target IKS pada PK Kasie 
telah dibreakdown ke dalam target Kinerja 
Individu (IKI) untuk mengukur kinerja pada level 
staf, namun  pengukuran kineja pada dokumen 
SKP dan CKP pegawai masih perlu diselaraskan 
dengan IKS dokumen PK atasanya atau FRA, 
sehingga masing-masing pegawai dapat diukur 
kinerja utamanya atau kinerja sebenarnya. 
 

Dokumen IKI, SKP dan CKP agar selaras 
dengan dokumen PK dan FRA agar 
dapat diukur kinerja utamanya atau 
kinerja sebenarnya. 

C. PELAPORAN 

1. BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun 
LKIP 2017 dengan menyajikan evaluasi dan 
analisis capaian kinerja, informasi tentang 
analisis efisiensi penggunan sumber daya dan 
keuangan, serta anggaran per sasaran; namun 
informasi yang disajikan agar digunakan dalam 
pelaksanaan evaluasi kinerja (rapat triwulan I 
tahun 2018) sebagai bahan menilai dan 
memperbaiki pelaksanaan  kegiatan organisasi. 

 

Infornasi kinerja dalam LKIP agar selau 
digunakan dalam pelaksanaan evaluasi 
kinerja (rapat triwulan) sebagai bahan 
menilai dan memperbaiki pelaksanaan  
kegiatan organisasi dan dilengkapi 
dengan bukti dukung yang memadai. 
 

D. EVALUASI KINERJA 
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1. BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 
melakukan evaluasi kinerja secara periodik 
setiap triwulan tahun 2017 maupun tahun 2018. 
Sampai dengan triwulan II telah dilengkapi 
dengan notulen hasil evaluasi dan bukti evaluasi 
lainnya, namun masih terdapat kelemahan yaitu:   
Hasil evaluasi triwulan I 2018 belum dilengkapi 
dengan bukti pendukung berupa notulen rapat 
evaluasi,  daftar hadir dan undangan. 
 

Agar seluruh hasil evaluasi kinerja agar 
didukung dan dilengkapi dengan bukti 
dokumen yang lengkap. 
 
 

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 antara lain: 
a. Penghargaan WBK/WBBM :  

- Pada tahun 2017 menjadi nominasi 
satuan kerja (satker) yang diusulkan ke 
Kemenpan RB sebagai satker 
berpredikat WBK/WBBM 

- Pada tahun 2017 peringkat ke-3 satker 
WBK/WBBM 

- Pada tahun 2018 menjadi nominasi 
satuan kerja (satker) yang diusulkan ke 
Kemenpan RB sebagai satker 
berpredikat WBK/WBBM 

b. Penghargaan lainnya dari Internal BPS: 
-  Peringkat ke-3 Evaluasi atas 

implementasi sakip tahun 2017 
- Peringkat ke II Ranking Provinsi 

berdasarkan evaluasi hasil Secondary 
editing. 

c. Penghargaan yang diperoleh BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah dari pihak eksternal 
yaitu: Penghargaan dari KPPN 
 

- Hasil evaluasi kinerja tersebut 
digunakan untuk perbaikan 
perencanaan, bahan pengukuran 
keberhasilan unit kerja dan 
perbaikan penerapan manajemen 
kinerja. 

- Capaian kinerja harus berorientasi 
outcome dengan bukti adanya 
penghargaan kinerja yang 
diberikan oleh instansi ekternal 
maupun internal BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

 

2.1. Satuan Kerja : BPS Provinsi Jawa Tengah 

2.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

2.3. Hasil Penilaian : 75,74 

2.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

 IMPLEMENTASI RENSTRA  

1 BPS Provinsi Jawa Tengah telah membuat 
kertas kerja monitoring target jangka 
menengah namun belum dilengkapi dengan 
notulen atau dokumen lainnya yang diperlukan 

Tabel monitoring jangka menengah 
dilengkapi dengan notulen atau 
dokumen lain yang diperlukan untuk 
menginformasikan capaian-capaian 
kinerja. 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

 KUALITAS PENGUKURAN  

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 karena CKP belum 
mengakomodir indikator-indikator yang 
tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK)  

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. 

2 Penggunaan aplikasi MONIKA (monitoring 
kegiatan) pada BPS Provinsi Jawa Tengah yang 
outputnya berupa laporan CKP belum 
terintegerasi dengan Indikator Kinerja Individu 
(IKI) 

Aplikasi MONIKA seharusnya dikaitkan 
dengan 25ndicator kinerja individu. 

3 BPS Provinsi Jawa Tengah telah membuat 
SOP/mekanisme pemberian reward & 
punishment berdasarkan capaian kinerja 
namun belum terdapat bukti pelaksanaananya 

Capaian kinerja (penilaian IKI) 
dijadikan dasar pemberian reward & 
punishment, bukan hanya dari CKP 

C. PELAPORAN 

 -  

   

D. EVALUASI KINERJA 

 - - 
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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 antara 
lain: 
1. Penghargaan WBK/WBBM :  

- Pada tahun 2017 menjadi nominasi 
satuan kerja (satker) yang diusulkan ke 
Kemenpan RB sebagai satker 
berpredikat WBK/WBBM 

- Pada tahun 2017 satker WBK/WBBM 
- Pada tahun 2018 menjadi nominasi 

satuan kerja (satker) yang diusulkan ke 
Kemenpan RB sebagai satker 
berpredikat WBK/WBBM 

2. Penghargaan yang diperoleh BPS Provinsi 
Jawa Tengah dari pihak eksternal yaitu:  

- Penghargaan dari Komisi Informasi 
sebagai Badan Publik Cukup 
Informatif. 

- Penghargaan sebagai wakil Badan 
Pusat Statistik dengan predikat : 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik 
X dari Kementerian keuangan Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kantor Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah atas Evaluasi 
Pelaksanaan Anggaran pemerintah 
Pusat Tingkat Provinsi jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2017. 

- Penghargaan dari kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah 
sebagai satker dengan Kinerja Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
Terbaik tahun 2017 ke-2 Kategori 
Cluster Besar TengahTahun Anggaran 
2017. 

 

- 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

3.1. Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Barat 

3.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

3.3. Hasil Penilaian : 75,68 

3.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Pada tahap perencanaan kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki dokumen-
dokumen perencanaan kinerja, berupa Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 beserta 
review, Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah 
dupublikasikan melalui website resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat, namun masih 
ditemukan beberapa kelemahan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

 1. Penetapan target pada Renstra tidak 
didukung notulen kesepakatan target, serta 
kejelasan perhitungannya. 

 

2. Telah dilakukan review atas Renstra 2015-
2019, namun tidak didukung dengan 
dokumentasi/ notulen pembahasan 
perubahan tersebut. 

 

3. Telah dilakukan reviu atas Perjanjian Kinerja 
2017, namun tidak didukung dengan 
dokumentasi/notulen pembahasan 
perubahan tersebut. 

 

4. Belum adanya kesesuaian informasi tentang 
indikator kinerja sasaran antar dokumen 
perencanaan kinerja. Hal tersebut 
disebabkan karena reviu terhadap indikator 
kinerja BPS tidak dibarengi dengan 
perubahan indikator dalam dokumen PK. 

 

Sasaran 
Strategis 

Perka IKU PK 2018 

Meningkatnya 
kepercayaan 

Persentase 
pemasukan 

Persentase 
pemasukan 

1. Penetapan target pada Renstra 
harus didukung dokumentasi 
berupa notulen kesepakatan target, 
serta kejelasan perhitungannya. 

2. Review atas Renstra 2015-2019 
harus didukung dengan 
dokumentasi/notulen pembahasan 
perubahan tersebut. 

3. Reviu atas Perjanjian Kinerja 2017 
harus didukung dengan 
dokumentasi/notulen pembahasan 
perubahan tersebut. 

4. Dokumen perencanaan, seperti 
Renstra, PK, dan IKU harus memiliki 
kesesuaian informasi mengenai 
tujuan, sasaran, dan indikator yang 
digunakan untuk mengukur capaian 
keberhasilan. 

5. Penyusunan kinerja eselon IV 
merupakan penjabaran dari kinerja 
eselon III dan eselon II, sehingga 
secara agregat target kinerja yang 
ada pada eselon IV akan menjadi 
target kinerja pada eselon III dan 
eselon II. 
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pengguna 
terhadap 
kualitas data 
BPS 

dokumen 
(response 
rate) survei 

dokumen 
(response 
rate) survei 
dengan 
pendekatan 
rumah tangga 
 
Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 
dengan 
pendekatan 
rumah usaha 
 
Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 
dengan 
pendekatan 
non rumah 
tangga non 
usaha 

Meningkatnya 
birokrasi yang 
akuntabel 

Hasil 
penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

Hasil 
penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 
 
Jumlah satker 
BPS Kab/Kota 
yang 
berpredikat 
WBK/WBBM 

5. Dokumen perjanjian kinerja belum 
sepenuhnya dimanfaatkan dalam 
penyusunan (identifikasi) kinerja hingga ke 
level eselon IV. PK 2018 untuk eselon IV 
masih ditemukan adanya perbedaan target 
secara agregat dengan PK 2018 atasannya. 

Sasaran/ IKU PK 
Kepala 

PK 
Eselon 

III 

PK 
Eselo
n IV 
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Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna 
terhadap kualitas 
data BPS 

   

 Jumlah 
Release data 
yang tepat 
waktu 

19 26 0 

 Jumlah 
publikasi/lapor
an yang terbit 
tepat waktu 

 Bidang 
Sosial:8 

9 

   Bidang 
Nerwili
s:14 

15 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pada tahap pengukuran kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki IKU sebagai 
alat ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan 
dan telah memiliki SOP dan SK Penanggungjawab, yang mengatur mekanisme 
pengumpulan data kinerja, serta telah dikembangkan Aplikasi Penilaian Kinerja dan 
Monitoring Kegiatan (SIAPIK MONIK) namun masih terdapat beberapa kelemahan yang 
ditemukan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

 

1 Monitoring Rencana Aksi triwulanan sudah 
dilakukan, namun belum didukung bukti 
monitoring . 

Setiap pelaksanaan monitoring 
Rencana Aksi agar didukung bukti 
monitoring. 

 

 

C. PELAPORAN 

Pada tahap Pelaporan, BPS Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun LKIP Instansi 
Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 dan telah dupublikasikan melalui website resmi BPS 
Provinsi Sulawesi Barat, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam tahapan ini, 
antara lain sebagai berikut: 

1 LKIP belum menyajikan informasi yang memadai 
mengenai upaya efisiensi terkait penggunaan 
sumber daya yang digunakan termasuk analisa 
anggaran sebelum dan sesudah terjadinya upaya 
penghematan. 

LKIP seharusnya menyajikan informasi 
yang memadai mengenai upaya 
efisiensi terkait penggunaan sumber 
daya yang digunakan termasuk analisa 
anggaran sebelum dan sesudah 
terjadinya upaya penghematan. 
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2 
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. 
 

D. EVALUASI KINERJA 

Pada tahap evaluasi kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rapat evaluasi 
dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja, tetapi masih ditemukan beberapa 
kelemahan dalam tahapan ini, sebagai berikut: 

 1. Belum terdapat dokumentasi atas 
pemantauan kemajuan pencapaian kinerja 
beserta hambatannya. 

2. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah 
dilakukan, namun belum dilengkapi bukti 
pendukung. 

1. Pemantauan atas kemajuan 
pencapaian kinerja beserta 
hambatannya harus dilaksanakan 
dan didukung dokumentasi yang 
memadai. 

2. Evaluasi atas pelaksanaan rencana 
aksi harus dilengkapi bukti 
pendukung. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun  2017 memperoleh beberapa penghargaan yaitu: 
sebagai Unit kerja predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BPS, 
mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Dirjend Perbendaharaan Kantor 
Wilayah Provinsi Sulawesi Barat kategori Kinerja terbaik Aparatur Sipil Negara Pengelola 
APBN, peringkat 24 Perlombaan Inovasi BPS. Pencapaian kinerja organisasi BPS Provinsi 
Sulawesi Barat ke depan agar lebih ditingkatkan lagi. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

4.1. Satuan Kerja :   BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 

4.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

4.3. Hasil Penilaian : 73,57 

4.4. Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan 
reviu Renstra 2015-2019, namun masih terdapat 
kelemahan yaitu belum mencantumkan target 
kinerja tahunan untuk tujuan kinerja.  

Penyusunan Renstra harus dilakukan 
secara komprehensif untuk setiap 
tahunnya, mulai dari menetapkan 
target kinerja per tahun sesuai tujuan 
hingga indikator kinerja kegiatan. 
 

2. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara belum 
melakukan reviu atas Rencana Strategis 
(Renstra) 2015-2019 secara berkala, sehingga 
belum dapat menjadi acuan dalam penyusunan 
Perjanjian Kinerja (PK), dan tidak relevan dengan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017. 

Renstra seharusnya dilakukan reviu 
secara berkala (minimal 1 tahun 
sekali). Hasil dari reviu renstra 
dituangkan di dalam notulen, baik ada 
perubahan atau tidak.  
Misalnya, jika terdapat perubahan nilai 
pada target tahunan maka dilakukan 
perubahan juga untuk nilai PK dan FRA. 
Serta dijelaskan kenapa perubahan itu 
terjadi dan perhitungannya.  
 

3. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah 
menetapkan target indikator kinerja pada 
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, namun 
penetapan target untuk indikator kinerja 
“persentase pemasukan dokumen (response 
rate) survey” melebihi 100%. 
 
 
 
 

Seharusnya penetapan target kinerja 
pada PK tidak melebihi 100%, yang 
sebaiknya dilakukan revisi adalah 
target kegiatan yang terdapat pada 
FRA. 

B. PENGUKURAN KINERJA 
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1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan 
pengukuran penilaian capaian kinerja (FRA), 
namun belum menggunakan teknologi informasi. 

Sebaiknya pengukuran penilaian 
pencapaian capaian kinerja (FRA) 
sebaiknya menggunakan teknologi 
informasi untuk meminimalisir 
kesalahan dan pimpinan dapat melihat 
capaian kinerja tiap pegawai secara up 
to date. 

2. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki 
SOP pengumpulan data kinerja dan telah direviu, 
namun hasil reviu tersebut belum dituangkan 
dengan bukti dukung.  

SOP sebaiknya direviu minimal 1 tahun 
sekali, dilengkapi dengan bukti dukung 
berupa notulen, surat undangan, dan 
daftar hadir. 

3. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah 
menerapkan sistem reward and punishment 
menggunakan capaian dari Indikator Kinerja 
Individu (IKI), namun sistem reward and 
punishment tersebut belum menggunakan 
capaian pada FRA dan LKIP. 
 

Seharusnya penilaian sstem reward 
and punishment bukan hanya 
didasarkan pada capaian IKI saja, 
namun menggunakan juga capaian 
yang terdapat pada FRA dan LKIP. 

C. PELAPORAN 

- - - 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan 
evaluasi berupa rapat evaluasi capaian kinerja 
secara bulanan, namun sampai triwulan II 2018 
baru dilaksanakan oleh bidang Nerwilis. 

Evaluasi kinerja dilakukan oleh setiap 
Bidang/Bagian secara bulanan, dan 
rapat bulanan tersebut bukan hanya 
membahas evaluasi kegiatan teknis 
saja, namun juga membahas capaian 
kinerja, progress dan penilaiannya.  
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara telah 
mendapatkan penghargaan berupa Treasury 
Award 2018 dan Eco Office, selain itu BPS 
Provinsi Sulawesi Tenggara telah diusulkan 
menjadi satker berpredikat WBK/WBBM ke 
KemenPan, namun belum mengajukan lomba 
inovasi dalam manajemen kinerja. 

Berusaha untuk mengajukan lomba 
inovasi yang diadakan oleh BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

5.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Bali 

5.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

5.3 Hasil Penilaian : 73,44 

5.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra 2015-2019 sudah dilakukan reviu, namun 
belum pernah dilakukan monitoring. 

Renstra 2015-2019 dimonitoring 
pencapaiannya baik per tujuan, per sasaran 
strategis, maupun per indikator kinerja 
sasaran dibuktikan dengan notulen. 

2 BPS Provinsi Bali telah melakukan reviu terhadap 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) mulai dari 
Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu Renstra 
Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah dilakukan 
belum didukung oleh jadwal reviu, undangan, 
daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk melihat apakah 
dokumen Renstra masih relevan dengan 
kondisi satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu tahun 
dijadwalkan satu kali atau dua kali reviu. 
Dokumen pendukung sebagai bukti dilakukan 
reviu Renstra adalah jadwal reviu, undangan 
(untuk melihat substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk melihat siapa 
saja yang terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada perubahan 
dituliskan alasan perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra masih 
relevan dengan kondisi saat ini). 
 

3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah disusun. 
Namun masih terdapat kelemahan pada 
penentuan target jika dibandingkan dengan FRA, 
yaitu: 
 

Indikator Kinerja PK FRA 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang mengakses 
data dan informasi 
statistik melalui website 
BPS 

25.50
0 

55.00
0 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan 

5 8 

Target pada PK dan FRA 2018 harus konsisten, 
perbaiki dengan revisi PK dan didukung 
dengan penjelasan di notulen rapat. 
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khusus yang dihimpun 

  

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Mekanisme pengumpulan data kinerja telah 
dilakukan dengan memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pengumpulan data yang 
berjenjang dan dengan penanggung jawab yang 
jelas. Namun SOP yang disusun belum tercermin 
batasan waktu pengumumpulan data kinerja dan 
SOP yang ada belum di up date, masih 
menggunakan SOP revisi tahun 2014. 
 

Perlunya dilakukan revisi terhadap SOP yang 
ada, misalnya SOP untuk pengumpulan FRA. 

C. PELAPORAN 

1 Pada LKIP BPS Provinsi Bali tahun 2017 informasi 
kinerja belum dapat diandalkan. Meskipun dapat 
ditelusuri ke sumber data (LKIP vs dokumen dari 
subject matter) dan diperoleh dari sumber yang 
kompeten. Namun jika dibandingkan antara 
realisasi FRA dengan LKIP masih terdapat 
perbedaan, misalnya: 

Indikator Kinerja Sasaran FRA LKIP 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan  
kualitas data statistik 

99,68
% 

99,84% 

Persentase konsumen yang 
menggunakan data BPS 
dalam perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

8,82
% 

14,70% 

 
Hal ini terjadi karena target di FRA belum di revisi 
sesuai target Perjanjian Kinerja dan FRA belum di 
sesuaikan dengan capaian realisasi yang up to 
date. 
 

Setiap informasi kinerja dalam LKIP 
memenuhi kriteria dapat diandalkan (datanya 
valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, 
diperoleh dari sumber yang kompeten 
dapat diverifikasi, konsisten). Perubahan revisi 
pada PK pada target agar diikuti pada FRA. 
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2 LKIP BPS Provinsi Bali tahun 2017 telah disusun, 
namun masih terdapat kelemahan pada Indikator 
Sasaran: Jumlah pengunjung eksternal yang 
mengakses data dan informasi statistik melalui 
website BPS, yaitu: 

Keterangan Targ
et 

Realis
asi 

PK Revisi 52.7
50 

57.25
0 

LKIP  50.18
2 

Data dari unique visitor subject 
matter 

 26.37
0 

Website BPS Provinsi Bali, 
Akses Informasi Publik 

 55.68
0 

  

Untuk pelaporan realisasi dari capaian kinerja 
sasaran strategis pada LKIP agar didukung 
dengan dokumen sumber yang sesuai dan 
konsisten. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 -  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja triwulan 2 tahun 2018 belum 
lebih baik dari capaian kinerja triwulan 2 tahun 
2017, yaitu: 

Indikator Kinerja 
Capaia
n Tw II 
2018 

Capaia
n Tw II 
2017 

Persentase Pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 
usaha 

94% 100% 

  

Capaian Kinerja yang kurang baik di triwulan 
2 tahun 2018 kurang dari 90% dari jumlah 
indikator kinerja sasaran, hal ini terlihat pada 
capaian pada FRA. Perlunya penjelasan pada 
notulen rapat triwulanan.   

2 BPS Provinsi Bali telah berinisiatif memberantas 
korupsi dengan memperoleh predikat WBK dari 
internal  BPS dan memiliki inovasi dalam 
manajemen kinerja melalui inovasi pelayanan 
publik, namun selama tahun 2017 belum 
memperoleh penghargaan lainnya dari eksternal 
BPS. 

a) Penilaian kinerja dari pihak luar berupa 
penghargaan sangat mempengaruhi 
keberadaan instansi, sehingga perlu 
ditingkatkan capaiannya. 

b) 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 LKIP. 
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BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

 

6.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Jawa Timur 

6.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

6.3 Hasil Penilaian : 73,13 

6.4 Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target kinerja telah ditetapkan dengan baik 
seperti melalui dasar POK, target dari pusat dan 
hasil tahun sebelumnya namun belum 
terdokumentasikan. 
 

Dalam membuat target kinerja agar 
didokumentasikan dengan baik 

2. BPS Provinsi Jawa Timur telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan 
Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang 
telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi satuan 
kerja saat ini. Kegiatan reviu Renstra  
harus dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu 
tahun dijadwalkan satu kali atau dua 
kali reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan (untuk 
melihat substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat dalam  
rapat kinerja), dan notulen (untuk 
melihat substansi reviu Renstra yang 
dibahas, jika ada perubahan 
dituliskan alasan perubahan, namun 
jika tidak dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan kondisi 
saat ini). 
 

3. Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 
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1 Pengumpulan data kinerja kurang dapat 
diandalkan. 
 

Informasi capaian kinerja 
berdasarkan fakta sebenarnya atau 
bukti yang memadai, dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat 
ditelusuri .  

2. 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 

3. 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)  

4. Teknologi informasi untuk pengukuran kinerja 
masih dalam tahap perbaikan 

Menggunakan teknologi informasi 
untuk meminimalisir kesalahan. 

 

C. PELAPORAN 

1 Informasi yang disajikan belum sepenuhnya 
digunakan untuk menilai dan memperbaiki 
pelaksanaan  kegiatan organisasi. 
 

Informasi kinerja seharusnya 
digunakan untuk menilai dan 
memperbaiki pelaksanaan program 
dan kegiatan, artinya informasi yang 
disajikan dalam LKIP diharapkan 
dapat memberikan dampak pada 
upaya perbaikan dalam pengelolaan 
program dan kegiatan dan dapat 
menyimpulkan keberhasilan atau 
kegagalan program secara terukur. 
 

2. LKIP belum menyajikan informasi keuangan 
yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 
 
 

D. EVALUASI KINERJA 
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1 Form rencana aksi (FRA) atas Kinerja telah 
dimonitor pencapaiannya secara berkala, 
namun monitoring tersebut dilakukan baru 
terbatas pada penyerahan atau pengumpulan 
hasil pengukuran capaian kinerja dan belum 
dilakukan pembahasan secara khusus tentang 
pencapaian FRA 

Target kinerja dimonitor secara 
berkala dan didukung dengan bukti 
(notulen, surat undangan dan daftar 
hadar) dan didokumentasi secara 
memadai setiap bidang. Notulen 
mencakup kendala/permasalahan, 
solusi, siapa yang melaksanakan 
tindak lanjut, jangka waktu 
melaksanakannya dan 
menginformasikan tindak lanjut 
sebelumnya apakah sudah 
dilaksanakan semua atau belum. 

2. Evaluasi kinerja belum sepenuhnya digunakan 
sebagai dasar penilaian kinerja 

Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 
kinerja seperti reward atau 
punishment dan promosi atau 
kenaikan/penurunan peringkat 

3. Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan 
belum menggambarkan hubungan kausalitas. 

 

  

Terdapat hubungan kausalitas antara 
kinerja bawahan dan atasan 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Terdapat target yang tidak tercapai yaitu 
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 
data dan informasi melalui website BPS dengan 
terget 130.000 dan realisasi 80.226; 
Selain itu jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya capaian beberapa indikator lebih 
rendah dari tahun sebelumnya yaitu 
a. Persentase kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan data BPS tahun 2016 yaitu 
117,55 sedangkan tahun 2017 yaitu 110,18 

b. Persentase konsumen yang menjadikan 
data dan informasi statistik BPS sebagai 
rujukan utama tahun 2016 yaitu 119,08 
sedangkan tahun 2017 yaitu 114,75 

c. Jumlah pengunjung eksternal yang 
mengakses data dan informasi statistik 
melalui website tahun 2016 yaitu 175,99 
sedangkan tahun 2017 yaitu 61,71 

d. Persentase konsumen yang merasa puas 
dengan akses data BPS tahun 2016 yaitu 
124,77 sedangkan 2017 yaitu 111,15. 

Pemantauan rencana aksi lebih 
ditingkatkan sehingga target bisa 
tercapai. 
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7.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

7.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

7.3 Hasil Penilaian : 73,06 

7.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Restra 2015-2019 Provinsi Sulawesi Selatan telah 
disusun, namun masih terdapat kelemahan 
diantaranya: 
a. Perka IKU Nomor 2 tahun 2017 tentang IKU dengan 

adanya penambahan tujuan, sasaran strategis , dan 
IKU yaitu “metadata statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun”, sehingga target baru ada tahun 
dari tahun 2017, 2018, dan 2019; 
 
 
 

b. Target indikator kinerja “metadata statistik sektoral 
yang dihimpun” pada tahun 2017 sebanyak 10 
metadata, namun target tahun 2018 dan tahun 
2019 sebanyak 190 metadata. Setelah ditelusuri ke 
dokumen sumber, metadata statistik sektoral yang 
dihimpun oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan hanya 
1(satu) metadata yaitu “Supervisi, Pembinaan dan 
Stimulasi pada Perpustakaan Daerah, Perpustakaan 
Khusus, dan Perpustakaan Sekolah, 2017”. 
Begitupun pada Perjanjian Kinerja (PK) 2018, 
penentuan target sebanyak 190 metadata (hasil 
wawancara dengan Kasie Diseminasi Layanan 
Statistik, 190 metadata tersebut merupakan 
gabungan metadata seluruh satker yang ada di BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
 

Lakukan perbaikan pada Renstra 
2015-2019 Reviu kedua dan PK 
2018 BPS Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Target Indikator “metadata 

statistik sektoral dan khusus 
dihimpun” hanya diisi pada 
tahun 2017, 2018, dan 2019 
sesuai dengan terbitnya Perka 
Nomor 2 Tahun 2017, 
sehingga target pada tahun 
2015 dan tahun 2016 tidak 
diisi; 

b. Lakukan monitoring Renstra 
2015-2019, revisi PK 2018, 
dan revisi FRA 2018, serta 
pastikan ke BPS 
Kabupaten/Kota yang tidak 
memiliki target metadata 
kegiatan, “Apakah benar 
dalam satu Pemerintah 
Daerah (Pemda) tidak 
melakukan kegiatan statistik 
sektoral?. 

2 Monitoring Renstra 2015-2019 telah dilakukan, namun 
belum dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan 
monitoring. 
 

Buat jadwal monitoring Renstra 
2015-2019. 

3 BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) mulai 
dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu Renstra 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
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Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah dilakukan 
belum didukung oleh jadwal reviu, undangan, daftar 
hadir, dan notulensi. 

kondisi satuan kerja saat ini. 
Kegiatan reviu Renstra  harus 
dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam 
satu tahun dijadwalkan satu kali 
atau dua kali reviu. Dokumen 
pendukung sebagai bukti 
dilakukan reviu Renstra adalah 
jadwal reviu, undangan (untuk 
melihat substansi rapat yang 
akan dilakukan), daftar hadir 
(untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), 
dan notulen (untuk melihat 
substansi reviu Renstra yang 
dibahas, jika ada perubahan 
dituliskan alasan perubahan, 
namun jika tidak dijelaskan 
bahwa dokumen Renstra masih 
relevan dengan kondisi saat ini). 
 

4 Penentuan target pada PK 2018 BPS Provinsi Sulawesi 
Selatan telah menggunakan dasar penghitungan, 
namun belum dituangkan ke dalam notulen, dimana 
target seluruh Indikator Kinerja sepenuhnya 
menggunakan dasar LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) 
2017. 

Penetuan target PK 2018 harus 
terdokumentasi dalam notulen 
rapat dengan dilengkapi dengan 
dasar hitung yang logis, jika 
target PK berbeda dengan target 
pada Renstra 2015-2019 
lengkapi dengan notulen atau 
surat pernyataan dari Kepala 
BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki Indikator 
Kinerja Individu (IKI) yang telah diformalkan dan 
diimplementasikan, namun untuk Bagian Tata Usaha 
serta Bidang Neraca Wilayah dan Analisis telah 
memiliki draft IKI. Selain itu, untuk penilaian (reward 
and punishment) pegawai, pejabat struktural yang ada 
di BPS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan kriteria 
lain yang tidak tertulis.  
 

IKI dibuat oleh semua eselon III, 
tidak hanya Bagian Tata Usaha 
dan Bidang Neraca dan analisis 
saja, sehingga setiap pegawai 
mempunyai indikator sendiri.  

2 BPS Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki sistem 
informasi dalam pengukuran kinerja, namun telah 
membangun e-WAKO sebagai cikal bakal sistem 
informasi kinerja untuk BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 
Catatan: pembangunan sistem informasi tersebut 

e-WAKO agar dikembangkan lagi 
untuk mempermudah dalam 
pengumpulan data dan 
pemantauan progress kinerja.  
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berjalan sejalan dengan penyusunan IKI.  
 

C. PELAPORAN 

1 Terdapat inkonsistensi antara BAB II LKIP 2017 dan PK 
2017: 
Pada dokumen PK 2017, target indikator kinerja 
“Persentase pemasukan dokumen (response rate) 
survei” target 97,50 sedangkan  pada PK 2017 dalam 
LKIP 2017 BAB II indikator tersebut dibedakan menjadi 
pendekatan rumah tangga, usaha, serta non rumah 
tangga dan non usaha, tanpa disertai dengan 
kumulatifnya. 
 

Antara PK 2017 dengan BAB II 
LKIP 2017 harus konsisten, 
untuk IKS “Persentase kepuasan 
konsumen terhadap pelayanan 
data BPS” bisa dilakukan 
breakdown sesuai dengan unit 
analisis, namun secara 
kumulatifnya tetap disajikan. 

2. LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan 
LKIP mampu menyajikan 
informasi keuangan yang terkait 
langsung dengan seluruh 
pencapaian sasaran (outcome); 

3. LKIP belum menyajikan efisiensi yang telah dilakukan 
selain efisiensi berupa selfblocking; 

LKIP menyajikan efisiensi yang 
telah dilakukan oleh BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan, 
seperti penggunaan ATK, 
penghematan listrik, perjadin, 
dlsb 
 

4. Terdapat informasi realisasi Indikator Kinerja Sasaran 
(IKS) yang belum dapat diandalkan dikarenakan masih 
terdapat perbedaan antara realisasi IKS di LKIP dengan 
data sumbernya, diantaranya: 
a. IKS “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 

data dan informasi melalui website; 

Indikator 
Kinerja 

TW 
FRA 

2017 

Dokumen Sumber 

Total 
Visitors 

Unique 
Visitors 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah 
pengunjung 
eksternal 
yang 
mengakses 
data dan 
informasi 
statistik 
melalui 
website BPS 

1 13.522 19.038 12.138 

Kum 
TW 2 

30.075 35.591 22.047 

Kum 
TW 3 

36.667 39.952 24.693 

Kum 
TW 4 

44.726 43.902 27.712 

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Diseminasi, 

Realisasi setiap IKS dalam LKIP 
2017 harus sesuai dengan 
dokumen sumber yang valid, 
dimana terdapat 2(dua) IKS yang 
belum sesuai dengan dokumen 
sumber, yaitu: 
a. Untuk IKS “Jumlah 

pengunjung eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi melalui website” 
diambil dari webdash kolom 
“Unique Visitors”; 
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data yang diinput ke dalam FRA 2017 berdasarkan 
perkiraan bukan berdasarkan webdash 
dikarenakan pada saat pengumpulan data kinerja 
akses ke webdash-nya sedang bermasalah. 
 

b. Target IKS tahun 2017 “Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus yang dihimpun” 
sebanyak 10 metadata kegiatan yang mencakup 
seluruh satker BPS yang ada di lingkup Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Target IKS “Jumlah 

metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang 
dihimpun” untuk BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan 
adalah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun oleh BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan, 
dimana hanya ada 1(satu) 
metadata kegiatan yaitu 
“Supervisi, Pembinaan dan 
Stimulasi pada 
Perpustakaan Daerah, 
Perpustakaan Khusus, dan 
Perpustakaan Sekolah, 
2017”.  
 
Oleh karena itu, untuk ke 
depannya diperhatikan 
dokumen sumber untuk 
setiap IKS maupun Indikator 
Kinerja Kegiatan. 
 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi kinerja telah dilakukan melalui rapat 
triwulanan baik pada level eselon III maupun level 
eselon II dengan didukung dengan surat undangan, 
daftar hadir dan notulen masing-masing bidang, 
namun pada saat pembahasan masih terdapat 
beberapa IKS dan IKK yang tidak didukung dengan 
dokumen sumber yang valid.  

Pada saat evaluasi kinerja 
triwulanan, selain agenda 
pembahasan kinerja (target, 
realisasi, evaluasi, dan analisis), 
lakukan juga pembahasan, 
“Apakah data kinerja yang telah 
dikumpulkan telah didukung 
dengan dokumen sumber yang 
valid untuk masing-masing 
indikator kinerja?”. 
 

2 Pengumpulan data kinerja telah dilakukan oleh BPS - Masing-masing penanggung 
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Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilengkapi SOP 
pengumpulan data dan di-SK-kan. Pengumpulan data 
telah diimplementasikan, namun masih terdapat data 
kinerja yang belum sesuai dengan dokumen sumber, 
sehingga data yang dikumpulkan tidak dapat diyakini 
kebenarannya. 

jawab pengumpulan data 
yang ada di level eselon III 
harus melakukan rekon 
terlebih dahulu dengan 
didukung dokumen sumber 
data kinerja, sebelum 
menyerahkannya kepada 
koordinator pengumpulan 
data; 

- Lakukan validasi data kinerja 
yang dikumpulkan per 
triwulan secara berjenjang 
dari validasi eselon IV, eselon 
III, dan eselon II sesuai 
dengan SOP pengumpulan 
data. 
 

3 BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 
evaluasi kinerja atas kinerja BPS kabupaten/kota di 
bawahnya, namun belum ada reward atau 
punishment. 

BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
melakukan evaluasi kinerja atas 
kinerja BPS kabupaten/kota di 
bawahnya, kemudian 
memberikan reward atau 
punishment, seperti pemberian 
sertifikat “satker BPS 
Kabupaten/Kota dengan kinerja 
terbaik se-Provinsi Sulawesi 
Selatan”. 
 
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah pengunjung 
eksternal yang mengakses data dan informasi statistik 
melalui website BPS” antara FRA 2018 dan dokumen 
sumber tidak konsisten: 
 

Indikator 
Kinerja 

TW 
FRA 
2018 

Dokumen Sumber 
(Webdash) 

Total 
Visitors 

Unique 
Visitors 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah 
pengunjung 
eksternal 
yang 
mengakses 
data dan 

1 9.125 22.238 15.014 

Kum 
TW 2 

22.59
9 

17.008 28.667 

Lakukan perbaikan pada realisasi 
indikator kinerja “Jumlah 
pengunjung eksternal yang 
mengakses data dan informasi 
statistik melalui website BPS” di 
FRA 2018, sesuaikan dengan 
dokumen sumber dan ambil dari 
“unique visitors”. Untuk 
pengumpul data, mintakan bukti 
dari dokumen sumber minimal 
setiap triwulanan agar data yang 
dikumpulkan terjaga ke-valid-
annya. 
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informasi 
statistik 
melalui 
website BPS 

Catatan: Angka pada FRA tidak jelas diambil 
darimananya, bukan dari “total visitors” maupun 
“unique visitors”. 
 

2 Target dan realisasi IKS ”Persentase pengguna layanan 
yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan 
prasarana BPS” berasal dari hasil SKD dibagi ke dalam 
4(empat) triwulan tahun 2018.  

Uraian 
TW 

I II (Kum) III (Kum) IV (Kum) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Target 25 50 75 100 

Realisasi 25 50 50 50 
 

IKS ”Persentase pengguna 
layanan yang merasa puas 
terhadap pemenuhan sarana 
dan prasarana BPS” merupakan 
indikator kinerja hasil SKD. 
Target dan realisasinya tidak 
bisa dibgi keempat triwulan. 
Tempatkan perkiraan realisasi  
IKU” Persentase pengguna 
layanan yang merasa puas 
terhadap pemenuhan sarana 
dan prasarana BPS” pada 
triwulan dimana hasil SKD keluar 
atau diberikan oleh BPS Pusat 
baik dari Direktorat Diseminasi 
maupun dari Biro Bina Program, 
bukan ditempatkan pada 
triwulan yang ada proses 
pencacahan SKD tersebut. Oleh 
karena itu, lakukan revisi FRA 
2018 untuk IKS tersebut pada 
perkiraan realisasi dan 
realisasinya. 
 

3 Realisasi IKS “Persentase Konsumen yang puas 
terhadap akses data BPS” triwulan II tahun 2018, 
diambil dari hasil penghitungan polling yang dilakukan 
oleh Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik bukan dari 
hasil SKD. 

IKS “Persentase Konsumen yang 
puas terhadap akses data BPS” 
diambil dari hasil SKD bukan dari 
hasil polling. Penempatan 
perkiraan adanya hasil SKD 
untuk IKS ini pada triwulan 
dimana hasil SKD keluar atau 
diberikan oleh BPS Pusat baik 
dari Direktorat Diseminasi 
maupun dari Biro Bina Program. 
Oleh karena itu, lakukan revisi 
FRA 2018 untuk IKS tersebut 
pada perkiraan realisasi dan 
realisasinya. 
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4 Realisasi IKS ”Jumlah Release Data yang tepat waktu” 
sampai dengan triwulan II tahun 2018 tidak sesuai 
dengan dokumen sumber:   

TW FRA 2018 
Dokumen Sumber 

(dari website, 
realisasi release) 

(3) (2) (3) 

1 18 7 

Kum TW 2 34 15 

Selain itu, target yang ada di PK tahun 2018 sebanyak 
75. Berdasarkan wawancara dengan pengumpul data 
kinerja, target tersebut merupakan target per 
komponen yang ada di eselon III (kumulatif dari target 
eselon III). 
 

IKS ”Jumlah Release Data yang 
tepat waktu” dihitung 
berdasarkan aktivitas, walaupun 
dalam satu hari beberapa data 
yang direlease yang dihasilkan 
oleh beberapa eselon III, namun 
aktivitas terhitung satu. Selain 
itu, IKS ini pun bukan kumulatif 
dari eselon III. 
Revisi target, perkiraan realisasi 
dan realisasi pada PK 2018 dan 
FRA 2018. 

5 Target IKS “Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat 
waktu” sebanyak 41 publikasi (ARC dan Non ARC). 

IKS “Jumlah Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat waktu” pada 
IKU Kepala BPS Provinsi Sulawesi 
Selatan merupakan 
publikasi/laporan yang masuk 
dalam ARC, sehingga menurut 
ARC pada website, target IKS 
“Jumlah Publikasi/Laporan yang 
terbit tepat waktu” sebanyak 35 
publikasi/laporan. 
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8.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Maluku Utara 

8.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

8.3 Hasil Penilaian : 73,50 

8.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Renstra telah direviu secara berkala namun 
tidak dapat dibuktikan dengan jadwal reviu, 
daftar hadir pelaksanaan reviu 

Jadwal reviu dan daftar hadir 
terdokumentasi 

2. Rencana aksi pembahasan reviu renstra telah 
dilaksanakan namun tidak menerangkan/ 
menjabarkan secara spesifik hal-hal yang 
menjadi sasaran perubahan. Misal dalam 
notulen dikatakan terdapat 3 indikator yang 
targetnya diturunkan. 
 

Menjelaskan secara spesifika 
terhadap perubahan dari hasil reviu 
tersebut 

3. Bidang Statistik Sosial telah melakukan 
kegiatan sesuai dengan rencana aksi dan telah 
dimonitor hasil dari rencana aksi namun tidak 
didukung dengan daftar hadir kegiatan dan 
dokumentasi. 
 

Semua pendukung rencana aksi 
berupa undangan, notulen, daftar 
hadir dan dokumentasi selalu dalam 1 
paket laporan kegiatan. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan 
namun laporan atas pengumpulan data masih 
belum memadai, masih terdapat kesalahan 
dalam menginput capaian data kinerja 

Pengumpulan data kinerja harusnya 
disupervisi atasannya terkati laporan 
data kinerja yang telah masuk. 

2. Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat 
eselon  IV ke atas belum dilakukan reward and 
punishment 

Reward and punishment  dapat 
diberikan sebagai “pendorong” 
semangat dalam melakukan 
pengukuran kinerja 

C. PELAPORAN 

1 LKIP tidak menyajikan selfblocking tahun 2017 Informasi yang terkait dengan 
anggaran terinformasikan lengkap 
dalam LKIP 

2. LKIP menyajikan anggaran per program LKIP menyajikan anggaran per 
sasaran 
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3. LKIP menyajikan tujuan dan sasaran strategis 
yang lama (Renstra 2015-2019)  

LKIP menyajikan Tujuan dan sasaran 
Strategis sesuai dengan Renstra 2015-
2019 reviu terbaru. 
 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS  Provinsi Malukku Utara telah melakukan 
evaluasi kinera yang dilakukan per bidang, 
namun masih terdapat kelemahan sebagai 
berikut belum menginformasikan: 

 Sasaran kinerja 

 Indikator Kinerja Sasaran 

 Capaian kinerja  yang berisi outpur, 
satuan, target, dan realisasi 

 Evaluasi dan analisis 

Evaluasi kinerja harusnya berisi 
informasi kinerja yang telah tercapai 
sesuai dengan adanya pengakuan 
hasil kinerja yang menjadi 
tanggungjawabnya dengan 
stakeholder 

2. Evaluasi kinerja belum didokumentasikan 
dengan memadai 

Setiap evaluasi kinerja baik tingkat 
pimpinan hingga seksi harus 
disertakan dokumentasi yang  baik 
(undangan, notulensi, daftar hadir, 
photo) 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Dalam pencapaian  sasaran/kinerja organisasi 
terdapat  beberapa target  yang belum tercapai 
realisasinya diantaranya: 

 Persentase pemasukan dokumen 
(Response rate) survei dengan 
pendekatan usaha 

 Persentase pemasukan dokumen 
(Response Rate) survei dengan  
pendekatan non rumah tangga non 
usaha 
 

Beberapa target yang belum tercapai 
perlu ditetapkan pendekatan dan 
penyampaian maksud dan tujuan 
survei kepada responden secara lebih 
intensif agar lebih dimengerti. 

 

Diperlukan penajaman target pada 
indikator tentang konsep definisi yang 
lebih realistis. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

9.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 

9.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

9.3 Hasil Penilaian : 72,54 

9.4 Rincian Penilaian : 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Untuk Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Triwulan II tahun 2018 yang 
disampaikan dalam FRA ke Binagram, hampir 
seluruhnya sesuai dengan Laporan Hasil 
Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II tahun 
2018 No. B-057/BPS/52511/07/2018,  kecuali 
pada Indikator “Persentase Pemasukan 
dokumen (response rate) survei”. 
 

Konsisten antara di FRA dengan  
dokumen sumbernya. 

2. Terdapat Ketidakkonsistenan  dalam PK tahun 
2018 dengan FRA triwulan I dan II tahun 2018, 
yaitu: 

No
. 

Indikator Kinerja 
Sasaran 

Perjanjia
n Kinerja 

FRA 

1 Persentase 
pemutakhiran 
data MFD dan 
MBS 

100% 2 

 

Konsisten antara  PK dengan FRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Renstra 2015-2019 BPS Provinsi Nusa Tenggara 
Barat telah direviu, namun belum didukung 
dasar dilakukannya reviu tersebut (surat 
undangan, notulen dan daftar hadir) yang 
membahas reviu Renstra. 

 

Dalam mereviu Renstra seharusnya 
didukung dengan dasar dilakukannya 
reviu (surat undangan, notulen dan 
daftar hadir) yang membahas reviu 
Renstra. 
 

4. Dalam Penetapan target Renstra dan target 
perjanjian kinerja : 
a. Belum didukung dengan dasar 

perhitungan yang logis dan tidak 
terdokumentasi; 

b. Belum didukung notulen pembahasan 
alasan penetapan target  tersebut; 

Dalam Penetapan target Renstra dan 
Perjanjian Kinerja didukung dengan 
notulen pembahasan, bukti dokumen 
sumber perhitungannya dan argumen 
yang logis alasan  penetapan target 
tersebut. 
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5. 
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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 
monitoring. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan 
dengan menggunakan teknologi informasi, 
namun belum  dapat dikaitkan dengan Indikator 
Kinerja Sasaran Kepala BPS Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan baru sebatas kinerja Kepala 
Kabupaten/Kota. Untuk monitoring FRA masih 
dilakukan secara manual. 
 

Teknologi Informasi yang telah 
dibangun dikaitkan dengan 
pencapaian target kinerja (sasaran 
dan indikator kinerja sasaran, sampai 
ke tujuannya) bukan hanya 
memantau Kegiatan. 
 

2. Indikator Kinerja Individu belum disusun, 
namun secara tidak langsung pimpinan 
mempunyai kriteria yang tidak tertulis untuk 
menentukan Reward and Punishment setiap 
bulannya kepada pegawai yang berkinerja 
dengan yang tidak berkinerja. 

Indikator Kinerja Individu disusun per 
jabatan dan merupakan breakdown 
dari Indikator Kinerja atasannya. 
 
 
 

C. PELAPORAN 
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1. LKIP telah disusun, namun terdapat beberapa 
kelemahan, antara lain: 

 Belum menyajikan evaluasi dan analisis 
tentang capaian-capaian kinerja 
outcome atau output penting tentang 
kendala dan solusi. 

 Belum menyajikan informasi keuangan 
yang terkait dengan pencapaian 
sasaran kinerja instansi; 
 
 
 
 

 Informasi yang disajikan belum 
digunakan untuk Reward and 
Punishment. 
 
 
 
 
 

 Belum didukung dengan bukti yang 
memadai tentang Informasi yang 
disajikan dalam LKIP dimanfaatkan 
dalam menilai dan memperbaiki 
pelaksanaan kegiatan; 
 
 
 
 
 

LKIP yang disusun seharusnya : 
 

 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. 

 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 dapat 
menyimpulkan keberhasilan 
atau kegagalan program secara 
terukur; 

D. EVALUASI KINERJA 

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 -  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

10.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kepulauan Riau 

10.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

10.3 Hasil Penilaian : 72,40 

10.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

   

1 BPS Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan 
reviu Renstra 2015-2019 sebanyak dua kali, 
namun pada pelaksanaannya belum melalui 
mekanisme rapat sehingga tidak ada dokumen 
notulen sebagai bukti pelengkap telah 
dilaksanakannya reviu. 
 

Renstra direviu secara berkala untuk 
melihat apakah masih relevan dengan 
kondisi terkini. Reviu dilaksanakan 
secara formal dalam rapat dengan 
dibuktikan notulen dan daftar hadir. 

2 BPS Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun 
Renstra 2015-2019, PK 2017 dan 2018, namun 
dalam penentuan target belum dilaksanakan 
melalui mekanisme rapat sehingga tidak dapat 
ditelusuri apakah target telah ditentukan 
berdasarkan data yang akurat, argument dan 
perhitungan yang logis dan terdapat 
kesepakatan.  
 

Penentuan target dalam penyusunan 
Renstra dan PK sampai dengan FRA 
dilaksanakan melalui rapat formal 
sehingga dapat dibuktikan alasan-
alasan penentuan target dalam 
notulen rapat. 

3 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki 
indikator kinerja individu (IKI) yang dapat 
digunakan sebagai ukuran dalam menilai 
kinerja sampai level staf. 

Indikator kinerja individu (IKI) 
digunakan sebagai ukuran untuk 
menilai kinerja hingga level individu 
yang mengacu pada indicator kinerja 
utama (IKU) organisasi. 

2 Pengukuran kinerja periode tahun 2017 sampai 
dengan semester I tahun 2018 belum 
dikembangkan dengan menggunakan teknologi 
informasi.  

Pengukuran kinerja dikembangkan 
dengan penggunaan teknologi 
informasi untuk mempermudah alur 
dan mempercepat proses 
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pelaksanaan pengukuran. 

   

C. PELAPORAN 

1 Informasi kinerja yang terdapat dalam LKIP 
(LKIP) belum dimanfaatkan secara menyeluruh 
untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan 
organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian 
kinerja. 

Informasi kinerja dalam LKIP 
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi 
untuk peningkatan kinerja 
selanjutnya. 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Provinsi Kepulauan Riau telah 
melaksanakan evaluasi kinerja triwulan II 2018 
untuk membahas pencapaian kinerja pada 
Form Rencana Aksi (FRA),  namun evaluasi 
kinerja triwulan I  tidak dilaksanakan.  

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara 
berkala minimal triwulanan untuk 
membahas pencapaian kinerja dan 
kondisi yang terkait lainnya. 

  
 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Berdasarkan informasi pencapaian kinerja 
dalam LKIP, BPS Provinsi Kepulauan Riau 
memiliki capaian rata-rata tujuan 104,48 
persen. Namun dalam pencapaian ini belum 
disertai pencapaian kinerja lainnya seperti 
inisiatif dalam pemberantasan korupsi (satker 
kategori WBK-WBBM) maupun adanya inovasi 
dalam manajemen kinerja. 

Pencapaian kinerja merupakan 
pencapaian atas target kinerja yang 
rutin dilaporkan juga termasuk 
kinerja lainnya. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

11.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sumatera Selatan 

11.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

11.3 Hasil Penilaian : 72,19 

11.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Masih ada ketidaksesuaian antara target kinerja 
pada Renstra, PK dan LKIN, yaitu: 
 
Jumlah Release data yang tepat waktu tahun 
2017: Renstra= 17 & PK= 16 dan di LKIN= 16. 

Seharusnya yang target kinerja 
ditetapkan dalam renstra  sama 
dengan dengan target yang 
dilaksanakan pada perjanjian 
kinerja. 
 
  

2 Penentuan target dalam renstra belum berdasar 
data yang memadai karena belum didukung 
dengan kertas kerja penentuan target yang 
ditetapkan, misal: target pemutakhiran MFD dan 
MBS, dimana kegiatan ini sebenarnya rekapitulasi 
dari di kabupaten/kota dan target jumlah metada 
kegiatan statistik. 

Pembahasan target renstra harus 
didukung atau dilengkapi kertas 
kerja sebagai dasar penentuan 
target 

3 Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk 
penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada 
tingkat eselon III dan IV, tetapi masih ada target 
pada tingkat eselon III jumlahnya  tidak konsisten 
penjabarannya dari eselon II nya, misal: 
Jumlah realease data yang tepat waktu eselon II= 
16 aktivitas, sedang pada eselon III ada 24 
aktivitas (Nerwilis= 4; Produksi= 4; Sosial= 4; dan 
Distribusi= 12) 
 

Target PK pada tingkat atas 
dijabarkan pada tingkat bawahnya 
harus sama. 

4 Penyusunan PK masih mengkaitkan dengan 
pembiayaannya, sehingga ada PK eselon IV yang 
tidak sepenuhnya tertuang dalam indikator 
kinerjanya karena tergabung dengan unit kerja  
eselon IV lainnya, seperti:  PK eselon 4 seksi 
Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi, 
indikator yang terisi hanya persentase pemasukan 
dokumen (response rate) Survei staitistik PEK 
dengan pendekatan usaha. 

Penyusunan PK agar diperhatikan 
muatannya agar tidak terkesan unit 
kerja tersebut kurang 
kegiatannya.aa 
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Laporan kegiatannya dan publikasinya tergabung 
pada unit kerja eselon IV seksi statistik Industri 
karena struktur anggarannya masuk pada statistik 
industri. 
    

5 BPS Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan 
reviu terhadap dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai 
dengan Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu 
yang telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara 
berkala dan terjadwal. Contohnya 
dalam satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu. Dokumen 
pendukung sebagai bukti dilakukan 
reviu Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi 
reviu Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

6 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Masih ada pengukuran kinerja yang belum sesuai 
dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam 
Renstra dan PK, yaitu indikator jumlah realease 
data yang tepat waktu; di Renstra= 17, PK=16, 
sedang di LKIN=16 
 

Target yang ditetapkan dalam PK 
adalah yang harus 
dipertanggungjawabkan dan 
dilaporkan dalam LKIN, maka harus 
sama. 

2 Sistem pengumpulan data kinerja belum 
sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada, karena 
dokumentasi Pelaporan bidang/bagian tidak 
disampaikan sebagai tindaklanjut selesainya 
kegiatan kepada penanggungjawab pengumpulan 
data kinerja sehingga dalam penyusunan LKIN 

SOP pengumpulan data harus 
dipatuhi, setiap unit kerja agar 
menyampaikan laporan progress 
pekerjaan/kegiatan kepada 
penanggungjawab pengumpul data 
kinerja.   
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tidak dapat diungkapkan sepenuhnya hambatan 
atau masalah dan solusi pemecahannya.  
 

3 Hasil pengukuran capaian kinerja belum 
sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar 
pemberian reward dan punishment maupun 
untuk  perencanaan dan penganggaran. 

Hal ini dikarenakan lemahnya bukti pemanfaatan 
pengukuran capaian kinerja yang tidak ada dan 
otoritas usulan penganggaran didaerah secara 
real sebatas untuk belanja modal saja. 

Hasil pengukuran capaian kinerja 
seharusnya dimanfaatkan sebagai 
dasar pemberian reward dan 
punishment maupun perencanaan 
dan penganggaran.  
Implementasinya harus ada bukti 
yang akuntabel seperti notulen 
rapat, SK pemberian reward dan 
punishment, dokumentasi dan 
tindaklanjut hasil rapat. 
Untuk memberi motivasi satker 
(kabupaten/ kota), unit kerja dan 
pegawai, kepada mereka yang 
mendapat prestasi terbaik (inovasi, 
response rate, dll) dapat diberikan 
penghargaan (sertifikat) dan 
sebaliknya yang terendah diberi 
punishment (surat peringatan) 
untuk dapat meningkatkan capaian 
kinerjanya.  
 
 

C. PELAPORAN 

1 LKIN masih ada yang belum menginformasikan 
data yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK).  

Evaluasi kinerja harus berdasarkan 
LKIN yang disusun sesuai PK yang 
menjadi tanggungjawab satker 

2 LKIN telah disusun, namun LKIP belum 
sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis 
pada indikator kinerja kegiatan/program maupun 
tujuan/sasaran yang ada pada satker.  
Secara sederhana hal ini dapat juga dilihat dalam 
daftar isi LKIN yang tidak memuat adanya evaluasi 
dan analisis kinerja. 
 

Seharusnya LKIN menjelaskan 
permasalahan yang dihadapi dalam 
capaian kinerja, evaluasi, analisis, 
dan solusi, serta langkah-langkah 
dalam peningkatan kinerja.  

D. EVALUASI KINERJA 

1 Rapat evaluasi kinerja dilakukan setahun sekali, 
dan pemantauan/monitoring Rencana Aksi telah 
dilakukan namun tindandaklanjut rencana aksi 
belum sepenuhnya dilakukan dengan bukti 
legalnya 

Evaluasi kinerja sebaiknya 
dilaksanakan per triwulan untuk 
dapat melihat progress pencapaian 
kinerja tiap unit kerja, hambatan, 
permasalahan yang dihadapi, solusi 
pemecahan dan tindaklanjutnya.   

2 Evaluasi kinerja dilakukan masih sebatas Evaluasi kinerja dilakukan untuk 
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keperluan penyusunan LKIN, memuat pencapaian 
kinerja dan daya serap anggaran serta keterangan 
umum penyerapannya tiap akun biaya kegiatan. 
Atas pencapaian kinerja yang kurang belum 
terlihat adanya kesepakataan merealisasikan (janji 
menyelesaikan) hasil monitoring rencana aksi 
tersebut. 

keperluan eksistensi satker sesuai 
tupoksi oleh karenanya evaluasi 
tidak hanya dilakukan sebatas 
pemenuhan pelaporan dan 
pembiayaannya saja tetapi 
menyeluruh atas proses 
pencapaiaan kinerja IKU-nya.  

3 Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan, 
namun belum sepenuhnya memberikan alternatif 
perbaikan yang dapat dilaksanakan dan alternatif 
perbaikan yang ada tidak dapat ditunjukan 
dengan bukti yang akuntabel berupa tindaklanjut 
hassil rekomendasi. 

Cara maupun alternatif perbaikan atau 
rekomendasi tidak tertuang jelas/tegas dalam 
dokumen notulen rapat. Fomat notulen masih 
belum lengkap untuk keperluan tindaklanjutnya 
dan belum ada batas waktu tindaklanjutnya. 

` 

4 Evaluasi dalam LKIN belum sepenuhnya dengan 
jelas memuat masalah dan hambatan yang 
dihadapi dalam pencapaian kinerja kegiatan, 
program maupun sasarannya yang dapat 
digunakan untuk  menindaklanjuti hasil evaluasi 
tersebut. 

Evaluasi dalam LKIN sebaiknya 
memuat masalah dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian 
kinerja kegiatan, program maupun 
sasarannya, sehingga dapat untuk 
ditindaklanjuti 

5 LKIN belum sepenuhnya menjelaskan evaluasi 
kinerja terhadap BPS Kabupaten/Kota karena 
informasi yang ada hanya sebatas informasi pada 
kertas kerja pencapaian dokumen kegiatan 
statistik.  

LKIN BPS Provinsi Sumatera Selatan 
agar memuat penilaian dan evaluasi 
kinerja satker dibawahnya yang 
menjadi tanggungjawab 
pembinaannya. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Masih Terdapat capaian kinerja yang kurang dari 
target kinerja yang ditetapkan dalam PK di tahun 
2017 dan tidak dijelaskan permasalahan, 
hambatan, dan solusinya,  al. : 
Persentase konsumen yang menggunakan data 
BPS dalm perencanaan dan evauasi pembangunan 
nasional, capaian kinerja 80,24%; 
 

Capaian yang tidak maksimal 
sebaiknya dijelaskan dalam LKIN 
tentang permasalahan dan 
hambatan maupun solusi 
kedepannya. 

2 Masih terdapat capaian kinerja  2017 lebih rendah 
dari realisasi sebelumnya (2015 & 2016), dan 
belum sepenuhnya LKIN menjelaskan 
permasalahan, hambatan, evaluasi, analisis dan 
solusi terjadinya penuruan capaian kinerja 
tersebut, al: 
a. Persentase pemasukan data (response rate) 

Capaian yang tidak maksimal dan 
lebih rendah dari tahun 
sebelumnya sebaiknya dijelaskan 
dalam LKIN tentang permasalahan 
dan hambatan maupun solusi 
kedepannya. 
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survei dengan pendekatan RT, tahun 2017= 
96,43%, sedangkan 2016= 105,9%, dan 2015= 
97, 99% 

b. Persentase konsumen yang puas terhadap 
akses data BPS 2017 sebesar 98,36%, 
sedangkan 2016 sebesar 111,49% dan 2015= 
136,27%; 

 

3 BPS Provinsi Sumatera Selatan belum masuk 
dalam katagori satker yang berpredikat 
WBK/WBBM. 

Diusahakan predikat satker yang 
berpredikat WBK/WBBM dapat 
diraih.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

12.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

12.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

12.3 Hasil Penilaian : 72,17 

12.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 
2015-2019 Reviu II yang diupload di website 
namun tidak didukung dasar dilakukannya reviu 
(surat undangan, notulen dan daftar hadir) yang 
membahas reviu Renstra dan tidak dijelaskan 
perubahan dari reviu I, II dan III. 
 

a. Reviu Renstra sebaiknya 
menjelaskan perubahan dalam 
reviu tersebut. 

b. Dalam mereviu Renstra 
seharusnya didukung dengan 
dasar dilakukannya reviu (surat 
undangan, notulen dan daftar 
hadir) yang membahas reviu 
Renstra. 

 

2 Target IKU yang ditetapkan pada dokumen 
Renstra 2015-2019 Reviu II belum selaras 
dengan yang ditetapkan pada dokumen PK 
2017, dengan rincian sebagai berikut: 

No. IKU 
Target 

Renst
ra 

PK 

1 Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website BPS 

45.00
0 

40.00
0 

 
 

Penetapan target pada Renstra dan 
PK sebaiknya selaras, didukung 
dengan penjelasan/ surat pernyataan 
serta didasarkan pada hasil rapat 
dibuktikan dengan hasil notulen 
rapat. 

 

3 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 
dan 2018 yang diupload di website ditemukan 
beberapa kelemahan sebagai berikut: 
a. PK Tahun 2017 belum di tandatangani oleh 

Sekertaris Utama sebagai atasan. 
b. Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat baru 

sampai Eselon II dan III, namun belum di 
breakdown ke Eselon IV. 

 

a. Dokumen PK dilegalisasi oleh 
atasan (Sekertaris Utama). 

b. PK sebaiknya di breakdown 
secara berjenjang mulai dari 
Eselon II/Pimpinan sampai ke 
Eselon III, Eselon III ke Eselon IV 
dan Eselon IV sampai Staf 
(individu). 
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4 Dokumen Form Rencana Aksi (FRA) BPS Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2017 terdapat 
kelemahan yaitu ada indikator kinerja yang tidak 
memiliki target dan realisasi selama tahun 2017 
sebagai berikut: 
a. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit 

tepat waktu. 
b. Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang 

Berpredikat WBK/WBBM (tidak selaras 
dengan PK). 

c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana 
aparatur yang diselesaikan. 
 

Pada saat pengumpulan data kinerja 
diambil dari dokumen sumber yang 
valid, sehingga tidak terjadi 
perbedaan antara nilai yang 
dituangkan ke dalam FRA dan 
dokumen sumber. Selain itu, juga 
dituangkan ke dalam notulen rapat 
triwulanan. 
 

5 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Provinsi 
Sulawesi Tengah sudah dibuat sesuai Perka BPS 
Nomor 2 Tahun 2017, namun belum 
diformalkan dan dilegalisasi oleh Kepala BPS 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
 

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah 
meformalkan dan melegalisasi IKU 
BPS Provinsi Sulawesi Tengah. 
 

2 BPS Provinsi Sulawesi Tengah belum membuat 
Indikator Kinerja Individu (IKI) dalam 
pengukuran kinerja setiap pegawai, namun 
menggunakan kriteria lain dalam pengukuran 
setiap pegawai. 
 

Sebaiknya IKI dibuat mengacu pada 
IKU Unit Organisasi dan digunakan 
sebagai dasar pengukuran kinerja 
berjenjang sesuai alur penjenjangan 
kinerja yang jelas dari pimpinan 
sampai dengan staf (individu) dan 
diformalkan untuk dilaksanakan. 
 

3 Pengukuran kinerja BPS Provinsi Sulawesi 
Tengah belum menggunakan teknologi 
informasi dalam aplikasi. 
 

Pengukuran kinerja sebaiknya 
dikembangkan menggunakan aplikasi 
sehingga ketercapaian IKU, Sasaran 
strategis dan Tujuan organisasi, dll 
(keberhasilan/kegagalan) dapat di 
monitoring secara real time. 
 

C. PELAPORAN 

1 LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2017 telah disusun, 
namun masih terdapat kelemahan sebagai 
berikut: 

LKIP Tahun 2017 BPS Provinsi 
Sulawesi Tengah sebaiknya: 
a. Menjelaskan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja per 
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a. Belum menjelaskan evaluasi dan analisis 
mengenai capaian kinerja per tujuan dan per 
sasaran. 

b. Belum menyajikan efisiensi selain self 
blocking, seperti upaya efisiensi 
penghematan ATK, listrik, dan sumber daya 
lainnya. 

c. Belum menjelaskan informasi realisasi 
anggaran menurut Sasaran Strategis BPS 
Tahun 2017, baru sebatas program. 

 

tujuan dan per sasaran. 
b. Menyajikan efisiensi selain self 

blocking, seperti upaya efisiensi 
penghematan ATK, listrik, dan 
sumber daya lainnya. 

c. Menjelaskan informasi realisasi 
anggaran menurut Sasaran 
Strategis BPS Tahun 2017. 

 
 

2 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan 
rapat kinerja per bulan/triwulanan didukung 
dengan adanya surat undangan, notulen, dan 
daftar hadir namun masih ada beberapa yang 
belum dilengkapi dengan: 
a. Rencana atau agenda kinerja yang akan 

dicapai untuk rapat di awal periode; 
b. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja per 

tujuan, per sasaran strategis, dan indikator 
kinerja sasaran; 

c. Analisa, kendala dan solusi yang dihadapi 
terhadap capaian kinerja dan permasalahan 
yang ada; dan 

d. Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti 
untuk perbaikan penerapan manajemen 
kinerja namun tidak terdapat informasi yang 
menjelaskan rencana tindak lanjut. 
 

Notulen rapat rencana aksi 
dilengkapi dengan: 
a. Rencana atau agenda kinerja 

yang akan dicapai untuk rapat di 
awal periode; 

b. Keberhasilan dalam pencapaian 
kinerja per tujuan, per sasaran 
strategis, dan indikator kinerja 
sasaran; 

c. Analisa, kendala dan solusi yang 
dihadapi terhadap capaian 
kinerja dan permasalahan yang 
ada; dan 

d. Hasil evaluasi kinerja telah 
ditindaklanjuti untuk perbaikan 
penerapan manajemen kinerja 
dan terdapat pemantauan 
kemajuan pencapaian kinerja 
beserta hambatannya/sudah 
dilakukan pemantauan namun 
hanya melalui pertemuan-
pertemuan yang terdokumentasi. 
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Hasil capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi 
Tengah terdapat beberapa temuan sebagai 
berikut: 
a. Terdapat realisasi dibawah target yang 

Hasil capaian kinerja seharusnya 
lebih baik dari tahun sebelumnya 
serta dijelaskan analisa, kendala dan 
solusi yang dihadapi terhadap 
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ditentukan dalam dokumen LKIP 2017 
sebagai berikut: 

N
o 

Indikator Targe
t 

Realisa
si 

1. Persentase konsumen 
yang selalu menjadikan 
data dan informasi 
statsitik BPS sebagai 
rujukan utama 

91% 79,29% 

2. Persentase pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei 

100% 98,13% 

3. Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website BPS 

40.00
0 

27.093 

4. Persentase konsumen 
yang menggunakan 
data BPS dalam 
perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

22,75
% 

18,19% 

 
b. Perbandingan capaian kinerja tujuan tahun 

2016 dan 2017 dalam dokumen LKIP 2017 
terjadi penurunan realisasi sebagai berikut: 

N
o 

Indikator 
Capaian Kinerja 

2016 2017 

1. Persentase konsumen 
yang selalu menjadikan 
data dan informasi 
statsitik BPS sebagai 
rujukan utama 

117,90
% 

87,13
% 

2. Persentase pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei 

99,90% 98,13
% 

3. Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website BPS 

134,00
% 

67,73
% 

 
Tidak dijelaskan analisa, kendala dan solusi 
terhadap capaian kinerja tersebut di atas. 
 

capaian kinerja. 
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13.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Bengkulu 

13.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

13.3 Hasil Penilaian : 72,11 

13.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Penentuan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 
2018 tidak mempertimbangkan target pada 
dokumen Renstra Reviu Ke-2 dan Perjanjian 
Kinerja Tahun 2017. Adapun rincian pada 
Lampiran 1. 
 
 
 
 

Penyusunan Perjanjian Kinerja 
seharusnya mengacu pada dokumen 
perencanaan jangka menengah yaitu 
Rencana Strategis dan Perjanjian 
Kinerja Tahun Sebelumnya. Jika ada 
perbedaan pada target di Renstra 
dengan PK maka harus dilengkapi 
dengan Surat Pernyataan yang 
ditandatangani Kepala BPS Provinsi  
mengapa perubahan target tersebut 
terjadi. 
 

2 BPS Provinsi Bengkulu telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan 
Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang 
telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk melihat 
apakah dokumen Renstra masih 
relevan dengan kondisi satuan kerja 
saat ini. Kegiatan reviu Renstra  harus 
dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu 
tahun dijadwalkan satu kali atau dua 
kali reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan (untuk 
melihat substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk melihat 
siapa saja yang terlibat dalam  rapat 
kinerja), dan notulen (untuk melihat 
substansi reviu Renstra yang dibahas, 
jika ada perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
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3 Belum dilakukan monitoring pencapaian target 
dalam Renstra.  

Monitoring Renstra harus dilakukan 
agar bisa digunakan sebagai dasar 
penentuan target pada PK. 
 

 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Bengkulu belum menyusun 
indikator kinerja individu (IKI)  

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 BPS Provinsi Bengkulu sudah mengembangkan 
teknologi informasi berupa aplikasi BEDA, 
SIPANTAS, dan SIPENA, namun masih 
diperlukan 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 

1 BPS Provinsi Bengkulu telah menyusun LKIP 
Tahun 2017 namun pembahasan pada Bab III 
yaitu Akuntabilitas Kinerja  tidak konsisten 
dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan FRA 
Tahun 2017. Adapun rincian terdapat  pada 
Lampiran 2. 
 

LKIP merupakan laporan 
pertanggungjawaban atas pencapaian 
kinerja dari target-target yang 
dituliskan dalam dokumen Perjanjian 
Kinerja  
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2 BPS Provinsi Bengkulu telah menyusun LKIP 
Tahun 2017 dan telah menyajikan pencapaian 
kinerja namun masih ada beberapa kelemahan 
yaitu: 

 belum menjelaskan evaluasi dan analisis 
setiap pencapaian indikator kinerja 
sasaran. Pada LKIP yang telah disusun 
baru menjelaskan pencapaian kinerja 
atas tujuan dan sasaran;  

 realisasi indikator ‘Persentase 
konsumen yang puas 
dengan akses data BPS” tidak 
menunjukkan nilai realisasi yang 
sebenarnya dikarenakan terdapat 
kesalahan rumus dari FRA yang 
dikirimkan oleh Bina Program BPS Pusat; 

 belum menyajikan informasi keuangan 
yang terkait dengan pencapaian sasaran 
kinerja instansi 
 

 Pada Bab III di LKIP seharusnya 
menjelaskan secara detail terkait 
kendala/masalah, solusi, evaluasi, 
dan analisis atas pencapaian 
kinerja dari setiap indikator kinerja 
sasaran, bukan hanya pencapaian 
atas tujuan dan sasaran. 
Penjelasan atas kendala/masalah, 
solusi, evaluasi, dan analisis yang 
dituliskan dalam LKIP secara 
substansi harus sesuai dengan 
notulen dari rapat kinerja yang 
dilakukan secara triwulanan. 

 LKIP seharusnya menyajikan 
realisasi per sasaran bukan hanya 
proses atau realisasi kegiatan-
kegiatan yang ada di dokumen 
anggaran (DIPA) 
 

D. EVALUASI KINERJA 
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1 BPS Provinsi Bengkulu telah melakukan evaluasi 
berupa rapat khusus terkait pencapaian kinerja 
sebelum mengirimkan FRA ke Bagian 
Monitoring dan Evaluasi BPS Pusat namun 
belum dilengkapi dengan notulensi yang 
menuliskan secara detail terkait 
kendala/masalah, solusi, evaluasi, dan analisis 
atas pencapaian kinerja dari setiap indikator 
kinerja sasaran.  

Evaluasi kinerja dilakukan dengan 
adanya rapat yang membahas 
pencapaian kinerja dari masing-
masing target indikator kinerja 
sasaran yang ada pada Perjanjian 
Kinerja Kepala BPS Provinsi dan 
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang.  
Masing-masing bidang melakukan 
rapat sebelum mengirimkan FRA 
kepada Kasubbag Binaprogram BPS 
Provinsi Maluku. 
Setelah itu, Kepala BPS Provinsi 
beserta seluruh Kepala Bidang, Kepala 
Seksi, Kabag TU, Kasubbag 
Binaprogram melakukan rapat 
sebelum mengirimkan FRA ke Bagian 
Monitoring dan Evaluasi BPS Pusat. 
Rapat pembahasan pencapaian 
kinerja ini dilakukan setiap triwulan 
dan harus dilengkapi dengan 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi yang 
dibahas dalam rapat kinerja yang 
meliputi masalah, solusi, evaluasi, dan 
analisis yang akan menjadi bahan 
acuan ketika menyusun LKIP di akhir 
tahun).  
Dokumen-dokumen tersebut agar 
didokumentasikan pada setiap bidang, 
serta fotocopynya diarsip oleh 
Kasubbag Binaprogram BPS Provinsi. 
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Secara umum pencapaian kinerja BPS Provinsi 
Bengkulu  pada TW 2 Tahun 2018 baik namun 
terdapat target pada Tw 2 belum tercapai. 
Adapun rinciannya: 

Indiakator Kinerja Sasaran Satuan
Target Tw II 

2018

Realisasi Tw II 

2018

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan non rumah tangga non 

usaha 

Persen 57.2 20.58

 
 

Dalam penetapan target setiap tahun 
merujuk pada realisasi pada tahun 
sebelumnya dan mempertimbangkan 
kondisi pada tahun berjalan sehingga 
kegiatan yang dilakukan akan sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. 
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2 BPS Provinsi Bengkulu telah mendapatkan 
penghargaan sebagai Peringkat 3 Kepatuhan 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) Juli 2017, dan 
telah mengikuti lomba inovasi di BPS dengan 
judul “Beda Mobile” dan “SIPANTAS” (Sistem 
Pantauan Aktivitas). Selain itu juga sudah 
membuat dan menggunakan aplikasi “SIPENA” 
(Sistem Perekam Fenomena), namun belum 
berhasil menjadi satker berpredikat 
WBK/WBBM. 

BPS Provinsi Bengkulu harus berusaha 
untuk menjadi satker berpredikat 
WBK/WBBM. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

14.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Barat 

14.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

14.3 Hasil Penilaian : 72,10 

14.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan 
reviu terhadap dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai 
dengan Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu 
yang telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi satuan 
kerja saat ini. Kegiatan reviu Renstra  
harus dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu 
tahun dijadwalkan satu kali atau dua 
kali reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan 
(untuk melihat substansi rapat yang 
akan dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

2 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja belum menggunakan 
teknologi informasi.  Pada dasarnya sudah 
diupayakan untuk membuat suatu aplikasi dengan 
nama SIPANTAU dengan tujuan untuk monitoring 
anggaran, realisasi kegiatan, dan pengukuran 
kinerja seluruh satker BPS Prov./Kab./Kota di 

Pengukuran kinerja menggunakan 
teknologi informasi sehingga lebih 
efisien dan efektif. 
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Kalimantan Barat.  Sampai saat ini progresnya 
agak dihentikan karena ada informasi akan 
dibuatkan aplikasi dengan fitur yang sama dari 
Binagram BPS Pusat, sehingga pada level satker 
BPS Prov. Kalimantan Barat baru diuji coba untuk 
Bidang Distribusi. 

C. PELAPORAN 

   

D. EVALUASI KINERJA 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun 
sebelumnya, yaitu: 

Tujuan/Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Perubah

an (%) 2017 2017 2016 

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

Tujuan/Sasaran       

.4     Jumlah Release 

data   

  yang tepat waktu  

Aktivasi 16 17 106,25 112,50 -5,56 

Indikator Tujuan 2: 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

Pelayanan Data BPS di 

BPS Provinsi 

Kalimantan Barat 

Persen 85,00 93,35 109,82 111,32 -1,34 

2.1      Jumlah 

Pengunjung ekternal 

yang mengakses data 

dan Informasi Statistik 

Melalui Website BPS 

Provinsi Kalimantan 

Barat 

Pengun

jung 
40 000 30.127 75,32 179,11 -57,94 

2.2      Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data BPS 

dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan 

nasional 

Persen 24,75 10,91 44,08 58,73 -24,94 

2.3      Persentase  

Konsumen yang Puas 

terhadap Akses data BPS 

di BPS Provinsi 

Kalimantan Barat 

Persen 85,00 91,54 107,69 108,25 -0,51 

5.1      Persentase 

penggunaan layanan 

yang merasa puas 

terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana 

BPS  

Persen 80,00 92,02 115,03 115,73 -0,60 

  

Capaian kinerja seharusnya lebih baik 
daripada tahun sebelumnya. 

 
2 

 
BPS Provinsi Kalimantan Barat belum 
mendapatkan predikat sebagai satker 
WBK/WBBM dari BPS Pusat.  Penghargaan yang 
diterima sepanjang tahun 2017 adalah 
penghargaan dari Kemenkeu DJPB Prov. 
Kalimantan Barat atas keberhasilan BPS Prov. 
Kalimantan Barat meraih peringkat ke-3 dengan 
kategori penyusunan LKKL tingkat UAPPAW 
lingkup Kanwil II DJPB Kalimantan Barat. 

 
BPS Prov. Kalimantan Barat 
diharapkan dapat membangun 
lingkungan kerja menuju satker 
berpredikat WBK/WBBM dan 
memperoleh penghargaan-
penghargaan lainnya dari instansi 
luar BPS terkait dengan kinerja 
pengelolaan anggaran, administrasi, 
keuangan maupun kinerja teknis 
spesifik BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

        15.1   Satuan Kerja : BPS Provinsi Gorontalo 

15.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

15.3 Hasil Penilaian : 71,90 

15.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1 Penentuan target dalam Renstra belum 
berdasarkan data yang akurat, argumen dan 
perhitungan yang logis. 

 

Target-target pada Renstra 
disusun berdasarkan argumen 
dan perhitungan yang logis, 
dilengkapi dengan kertas kerja 
perhitungan, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 BPS Provinsi Gorontalo telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu 
Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah 
dilakukan belum didukung oleh jadwal reviu, 
undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan 
reviu Renstra  harus dilakukan 
secara berkala dan terjadwal. 
Contohnya dalam satu tahun 
dijadwalkan satu kali atau dua kali 
reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu 
Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat 
substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi saat ini). 
 

3 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan 
notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
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sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA  

1 Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi tidak 
sampai kepada analisis tentang pegawai yang 
berkinerja baik/buruk, pegawai yang mencapai 
target/tidak, dan pegawai yang telah selesai tepat 
waktu/ belum. 
 

Manajemen dalam pengukuran 
capaian kinerja tidak hanya 
melaporkan capaian kinerja, 
kendala yang ditemui dan tindak 
lanjut perbaikan, tetapi juga 
analisis tentang pegawai yang 
berkinerja baik/buruk, pegawai 
yang mencapai target/tidak, dan 
pegawai yang telah selesai tepat 
waktu/belum. 
 

2 BPS Provinsi Gorontalo sudah memiliki IKI, namun 
belum dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran 
kinerja individu. 
 

Capaian kinerja individu harus 
diukur dan dimonitor. Hal 
tersebut dapat diintegrasikan 
dengan pelaporan CKP R/T yang 
dilaporkan tiap bulan. 

C. PELAPORAN  

1 LKIP telah disusun namun masih terdapat 
kekurangan, antara lain: 
1. LKIP belum menyajikan secara detail tentang 

kendala/permasalahan, solusi, berdasarkan 
rapat kinerja triwulanan yang dilaksanakan. 

2. Implementasi SAKIP telah menggunakan  
aplikasi/sistem, namun tidak secara otomatis 
melakukan kompilasi data dan menghasilkan 
ikhtisan capaian kinerja dari seluruh bidang/ 
bagian. 

3. Informasi keuangan telah disampaikan per 
program, namun belum disajikan per sasaran. 

4. Pelaporan pengeloaan anggaran sudah 
menjelaskan adanya upaya penghematan 
melalui program/kebijakan tertentu, namun 
secara penghematan tersebut belum dapat 
disampaikan secara kuantitatif, termasuk 
pembandingan capaian program/kebijakan 
tersebut sebelum dan sesudah diterapkan. 

1. Notulen rapat kinerja 
triwulanan menyajikan 
tentang kendala/ 
permasalahan dan solusi dan 
selanjutnya uraian tersebut 
dituangkan juga pada buku 
LKIP, meskipun pada saat 
penyusunan LKIP kendala 
tersebut telah terselesaikan. 

2. Kegiatan implementasi SAKIP 
memanfaatkan perkembangan 
IT sehingga lebih mudah cepat 
dalam proses perencanaan, 
pengukuran, pelaporan, 
evaluasi. 

3. LKIP mampu menyajikan 
informasi keuangan yang 
terkait langsung dengan 
seluruh pencapaian sasaran 
(output). 

4. Penjelasan atas adanya 
penghematan disajikan secara 
kuantitatif, dapat diukur, dan 
dibandingkan kemajuannya. 
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D. EVALUASI KINERJA  

 1. Evaluasi rencana  aksi telah dilakukan secara 
periodik tetapi dalam notulen tidak ditulis 
secara rinci, misalnya identifikasi kemajuan 
kinerja, posisi kinerja terakhir, analisis dan 
simpulan keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan 
sehingga manajemen kurang dapat mengukur 
keberhasilan unit kerja. 

 

1. Kegiatan evaluasi dituangkan 
dalam notulen yang lebih 
komprehesif dengan 
tambahan informasi tentang 
identifikasi kemajuan kinerja,  
posisi kinerja terakhir, analisis 
dan simpulan 
keberhasilan/kegagalan suatu 
kegiatan.  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 
ORGANISASI 

 

1 1. Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun 
sebelumnya (Lampiran 1). 

2. BPS Provinsi Gorontalo belum mendapatkan 
preditkat sebagai satker WBK/WBBM dari BPS 
Pusat.  Penghargaan yang diterima sepanjang 
tahun  2017-2018 adalah: 
a. Juara 2 Penata usaha dan Sertifikasi BMN 

Wilayah Propinsi Gorontalo ( 8 Januari 
2018). 

b. Penghargaan sebagai satker dengan 
coverage terbaik SE2016. 

3. BPS Provinsi Gorontalo belum mengikuti 
kegiatan-kegiatan perlombaan inovasi yang 
diselenggarakan baik oleh BPS maupun instansi 
lain. 

1. Capaian kinerja seharusnya 
lebih baikdaripada tahun 
sebelumnya. 

2. BPS Prov. Gorontalo 
diharapkan dapat membangun 
lingkungan kerja menuju 
satker berpredikat 
WBK/WBBM dan memperoleh 
penghargaan-penghargaan 
lainnya dari instansi luar BPS 
terkait dengan kinerja 
pengelolaan anggaran, 
administrasi, keuangan, asset, 
maupun kinerja spesifik BPS. 

3. Pimpinan BPS Provinsi 
Gorontalo mendorong dan 
mengarahkan organisasi 
maupun seluruh pegawai 
untuk secara aktif mengikuti 
berbagai kegiatan kompetisi 
internal maupun eksternal 
BPS. 
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16.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

16.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

16.3 Hasil Penilaian : 71,87 

16.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memliki 
dokumen-dokumen perencanaan kinerja dan telah 
diupload di website, namun masih terdapat kelemahan 
sebagai berikut : 

 

1.  Penetapan target kinerja belum didukung 
dengan dasar analisis, karena masih 
berdasarkan penetapan jumlah target dari 
pusat 

Dalam penetetapan target kinerja, 
memiliki dasar analisisnya 

2. Terdapat perbedaan jumlah target antara 
Perjanjian Kerja dengan capaian kinerja di Form 
Rencana Aksi, karena ada perubahan target 
namun belum dilakukan reviu atas PK  

Target kinerja pada perjanjan kerja 
merupakan acuan dalam pengukuran 
kinerja, agar dilakukan reviu jika ada 
perubahan 

3. Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja telah dilakukan pada BPS Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung, namun masih terdapat 
kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Pengukuran data kinerja belum menggunakan 
aplikasi secara khusus 

Pengukuran data kinerja agar 
menggunakan sistem aplikasi, untuk 
mengurangi resiko kesalahan data 

2 Belum ada mekanisme pemberian reward and 
punishment dari hasil pengukuran data kinerja 

- 

C. PELAPORAN 

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah 
menyusun LKIP tahun 2017 namun masih terdapat 
kelemahan sebagai berikut : 

 

1 LKIP telah menyebutkan adanya selfblocking, 
namun tidak dijelaskan secara rinci komponen 
anggaran yang ditentukan untuk dilakukan 

Selfblocking yang telah dilakukan, 
agar dapat menjelaskan komponen 
anggarannya 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  73 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

selfblocking 

2 Informasi penghematan anggaran yang talah 
disajikan di LKIP, belum menjelaskan analisis 
kondisi sebelum dan sesudah dilakukan 
penghematan 

LKIP dapat menjelaskan kondisi 
pencapaian target kinerja sebelum 
dan sesudah dilakukan pengematan 
anggaran 

3 LKIP belum digunakan dalam penentuan reward 
and punishment 

- 

4 LKIP belum menyajikan informasi keuangan 
yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah 
melakukan evaluasi kinerja 

 

 -  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat 
mencapai target kinerja 

 

 -  
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17.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sumatera Utara 

17.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

17.3 Hasil Penilaian : 71,60 

17.4 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) 2015-
2019, dan Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), 
serta Indikator Kinerja Utama (IKU), namun 
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 

2. 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. 

3. BPS Provinsi Sumatera Utara telah melakukan 
reviu terhadap dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai 
dengan Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan 
reviu yang telah dilakukan belum didukung oleh 
jadwal reviu, undangan, daftar hadir, dan 
notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk melihat 
apakah dokumen Renstra masih 
relevan dengan kondisi satuan kerja 
saat ini. Kegiatan reviu Renstra  harus 
dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu 
tahun dijadwalkan satu kali atau dua 
kali reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan (untuk 
melihat substansi rapat yang akan 
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dilakukan), daftar hadir (untuk melihat 
siapa saja yang terlibat dalam  rapat 
kinerja), dan notulen (untuk melihat 
substansi reviu Renstra yang dibahas, 
jika ada perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat ini). 
 

4. Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. IKU belum dimanfaatkan dalam penilaian 
kinerja karena CKP dan SKP pegawai belum 
sepenuhnya mengacu pada IKU. 

CKP dan SKP pegawai seharusnya 
mengacu pada IKU. 

2. Pengumpulan data kinerja belum didukung 
dengan Teknologi Informasi. 

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 sehingga 
capaian atau progres kinerja dapat 
diidentifikasi dengan tepat dan cepat. 

3. Capaian kinerja belum sepenuhnya 
dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward 
dan punishment. 

Informasi capaian kinerja dapat 
dijadikan dasar dalam 
implementasikan mekanisme reward 
and punishment. 

4. 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 atau 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. 
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C. PELAPORAN 

1. Pelaporan yang dibuat oleh BPS Provinsi 
Sumatera Utara telah memuat aktivitas yang 
telah mendukung Tujuan dan Sasaran dalam 
Renstra dan PK yang meliputi juga adanya 
pencapaian target kinerja. Namun belum 
menyajikan pembandingan data kinerja yang 
memadai antara realisasi tahun ini dengan 
realisasi tahun-tahun sebelumnya. 

 

Untuk yang akan datang, LKIP memuat 
capaian kinerja setiap Tujuan dan 
Sasaran yang telah ditetapkan pada 
Perjanjian Kinerja dan 
membandingkan data kinerja tahun-
tahun sebelumnya. Selain itu, capaian 
kinerja tahun berjalan dibandingkan 
dengan target pada Renstra 2015-
2019. 
 

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 

1. Pada tahun 2017, terdapat satu tujuan dan dua 
sasaran yang mengalami penurunan capaian 
dibanding tahun sebelumnnya.  

Satker agar meningkatkan capaian 
kinerja untuk tahun yang akan datang, 
dengan cara melakukan evaluasi 
capaian IKU secara periodik dan 
menganalisis adanya kendala serta 
memberikan solusinya. 
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18.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Riau 

18.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

18.3 Hasil Penilaian : 71,51 

18.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Masih ada ketidaksesuaian antara target kinerja 
pada Renstra, PK dan LKIN, al: 
a. Persentase konsumen yang selalu menjadikan 

data dan informasi BPS sebagai rujukan 
utama 2017: Renstra= 90 & PK= 90 dan di 
LKIN= 90 & 93,50 (hal.69 & 34). 

b. Persentase pemasukan dokumen (response 
rate) survei tahun 2017: Renstra= 94,50, 
PK=96,13 dan LKIN=96,17. 

 
Akibat dari adanya perbedaan tersebut terdapat 
pencapaian kinerja yang kurang dari target, 
seperti poin a: taget 93,50 dan realisasinya= 
93,18. 

 

Seharusnya yang target kinerja 
ditetapkan dalam renstra  sama 
dengan dengan target yang 
dilaksanakan pada perjanjian 
kinerja. 
 
  

2 BPS Provinsi Riau telah melakukan reviu terhadap 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) mulai dari 
Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu Renstra 
Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah dilakukan 
belum didukung oleh jadwal reviu, undangan, 
daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara 
berkala dan terjadwal. Contohnya 
dalam satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu. Dokumen 
pendukung sebagai bukti dilakukan 
reviu Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi 
reviu Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
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ini). 
 

3 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

4 Ketidakkonsistenan antara penjelasan dengan 
Lampiran, yaitu pada indikator kinerja sasaran 
“jumlah metadata  kegiatan statistik sektoral dan 
khusus yang dihimpun”, dalam penjelasan target 
tahun 2018 adalah 10, sedangkan dalam lampiran 
adalah  20. 
  

Konsisten antara isian Renstra 
dengan Lampirannya. 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja belum sepenuhnya sesuai 
sengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam 
renstra, karena target yang ditetapkan dalam PK 
dengan LKIN tidak sama sehingga validitas 
pengukuran capaian indikator tersebut belum 
akuntabel (mis. Indikator pada A.1), 

Indikator yang ditetapkan dalam 
renstra seharusnya penjabaran 
implementasinya ada dalam 
renja/PK masing-masing 
bidang/bagian dan dilaporkan 
dalam LKIN harus sama. 

2 Sistem pengumpulan data kinerja belum 
sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada, 
dokumentasi notulen rapat kinerja bidang/bagian 
masih dipegang masing-masing bidang/ bagian.  
   

SOP pengumpulan data harus 
dipatuhi, laporan progress 
pekerjaan/kegiatan agar 
dikumpulkan oleh 
penanggungjawab pengumpul data 
kinerja untuk selanjutnya diinput.  
Sebaiknya notulen rapat dari 
bidang/bagian dikumpulkan apa 
adanya sesuai muatan hasil rapat, 
jikapun ringkas tetepi inti masalah 
tetap dapat dilihat.   

3 Hasil pengukuran capaian kinerja belum 
sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar 
pemberian reward dan punishment maupun 
untuk  perencanaan dan penganggaran. 

Hal ini dikarenakan lemahnya bukti pemanfaatan 
pengukuran capaian kinerja yang tidak ada dan 
otoritas usulan penganggaran didaerah secara 
real sebatas untuk belanja modal saja. 

Hasil pengukuran capaian kinerja 
seharusnya dimanfaatkan sebagai 
dasar pemberian reward dan 
punishment maupun perencanaan 
dan penganggaran.  
Implementasinya harus ada bukti 
yang akuntabel seperti notulen 
rapat, SK pemberian reward dan 
punishment, dokumentasi dan 
tindaklanjut hasil rapat. 
Untuk memberi motivasi satker 
(kabupaten/ kota), unit kerja dan 
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pegawai, kepada mereka yang 
mendapat prestasi terbaik (inovasi, 
response rate, dll) dapat diberikan 
penghargaan (sertifikat) dan 
sebaliknya yang terendah diberi 
punishment (surat peringatan) 
untuk dapat meningkatkan capaian 
kinerjanya.  

4 Pengukuran kinerja belum dikembangkan (belum 
ada  pengembangan)  dengan teknologi informasi 
atau aplikasi pengukuran data, masih sederhana 
dengan aplikasi excel yang cukup menyulitkan dan 
memerlukan ketelitian yang tinggi.  
 

Data kinerja dari masing-masing 
seksi/subag pengumpulan datanya 
agar dilakukan secara tertib dan 
diolah dengan teknologi yang 
memadai sehingga lebih mudah 
dan akurat.  

C. PELAPORAN 

1 LKIN masih belum sepenuhnya menginformasikan 
data yang sesuai dengan PK karena masih ditemui 
perbedaan data dalam LKIN tersebut seperti 
dalam A.1 

Evaluasi kinerja harus berdasarkan 
LKIN yang disusun sesuai PK yang 
menjadi tanggungjawab satker 

2 LKIN telah disusun, namun LKIP belum 
sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis 
mengenai capaian kinerja kegiatan/program 
mapun tujuan/sasaran satker. 
Hal ini dapat dilihat dalam daftar isi LKIN tidak 
memuat adanya evaluasi dan analisis kinerja. 

Seharusnya LKIN menjelaskan 
permasalahan yang dihadapi dalam 
capaian kinerja, evaluasi, analisis, 
dan solusi, serta langkah-langkah 
dalam peningkatan kinerja.  

3 LKIN telah menyajikan informasi kinerja namun 
belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan 
evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja 
organisasi. 
Fakta yang ada dalam peningkatan kinerja 
organisasi tidak didukung dengan bukti proses 
peningkatannya, misal response rate untuk 
kegiatan yang ada di bidang produksi yang semula 
rendah menjadi baik tidak ada bukti secara legal 
dan akuntabel, seperti notulen rapat yang 
memuat cara/alternatif perbaikan, tindak lanjut 
rekomendasi rapat, dan dokumentasi . 

Evaluasi kinerja harus berdasarkan 
LKIN yang disusun sesuai PK yang 
menjadi tanggungjawab satker, 
sehingga upaya peningkatan kinerja 
sesuai dengan yang telah disepakati 
dan diperjanjikan dengan 
atasannya. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan, 
namun belum sepenuhnya memberikan alternatif 
perbaikan yang dapat dilaksanakan dan alternatif 
perbaikan yang ada tidak dapat ditunjukan 
dengan bukti yang akuntabel. 

Cara maupun alternatif perbaikan tidak tertuang 

Sebaiknya hasil pemantauan dari 
rencana aksi dianalisis dan evaluasi 
untuk dapat menghasilkan 
cara/alternatif untuk perbaikan dan 
dapat dilaksanakan. 
Dokumentasi hasil pemantauan 
dari rencana aksi, proses sampai 
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jelas dalam dokumen notulen rapat. 

Bukti yang akuntabel dari kegiatan tersebut dapat 
berupa notulen rapat, hasil pemantauan dari 
rencana aksi dan laporannya, kertas kerja analisis 
dan evaluasi, dan tindaklanjutnya. 

didapat cara/alternatif perbaikan 
harus ada, seperti laporan 
pemantauan dari rencana aksi, 
kertas kerja analisis dan evaluasi 
dan tindaklanjutnya. 
 

2 Hasil evaluasi  kinerja yang telah ditindaklanjuti, 
namun belum dimanfaatkan untuk mengukur 
keberhasilan unit kerja. 
Hal ini berkaitan dengan poin C.8 

Hasil evaluasi seharusnya 
dimanfaatkan untuk mengukur 
keberhasilan unit kerja. 

3 Evaluasi dalam LKIN belum sepenuhnya dengan 
jelas memuat masalah dan hambatan yang 
dihadapi dalam pencapaian kinerja kegiatan, 
program maupun sasarannya yang dapat 
digunakan untuk  menindaklanjuti hasil evaluasi 
tersebut. 

Evaluasi dalam LKIN sebaiknya 
memuat masalah dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian 
kinerja kegiatan, program maupun 
sasarannya, sehingga dapat untuk 
ditindaklanjuti 

4 LKIN belum sepenuhnya menjelaskan evaluasi 
kinerja terhadap BPS Kabupaten/Kota karena 
informasi yang ada hanya sebatas informasi pada 
kertas kerja pencapaian response rate kegiaan 
statistik.  

LKIN BPS Provinsi Riau agar 
memuat penilaian dan evaluasi 
kinerja satker dibawahnya yang 
menjadi tanggungjawab 
pembinaannya. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Masih Terdapat capaian kinerja yang kurang dari 
target kinerja di tahun 2017 dan tidak dijelaskan 
permasalahan, hambatan, dan solusinya, al: 
a. Persentase Pemasukan dokumen (response 

rate) survey non rumah tangga non usaha 
capaian kinerja 96,31% 

b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 
data dan informasi statistik melalui website 
BPS capaian kinerja 98,8%; 
 

Capaian yang tidak maksimal 
sebaiknya dijelaskan dalam LKIN 
tentang permasalahan dan 
hambatan maupun solusi 
kedepannya 

2 Masih terdapat realisasi 2017 lebih rendah dari 
realisasi 2016, dan belum sepenuhnya LKIN 
menjelaskan permasalahan, hambatan, analisis 
dan solusi terjadinya penuruan realisasi tersebut, 
al: 
c. Persentase konsumen yang selalu menjadikan 

data dan informasi statistik BPS sebagai 
rujukan utama realisasi 2017 sebesar 93,18%, 
sedangkan 2016 sebesar 93,68%; 

d. Jumlah realease data statistik yang tepat 
waktu realisasi 2017 sebesar 17, sedangkan 
realisasi 2016 sebesar 18; 

Capaian yang tidak maksimal 
sebaiknya dijelaskan dalam LKIN 
tentang permasalahan dan 
hambatan maupun solusi 
kedepannya. 
 
 

3 Inisiatif dalam pencegahan korupsi menurun 
pencapaian kinerjanya dari tahun lalu, hal ini 

Diusahakan predikat satker yang 
berpredikat WBK/WBBM dapat 
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dikarenakan BPS Provinsi Riau tidak lagi masuk 
dalam katagori satker yang berpredikat 
WBK/WBBM. 

diraih kembali.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

19.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sumatera Barat 

19.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

19.3 Hasil Penilaian : 71,14 

19.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Penetapan target kinerja pada form rencana aksi 
belum didukung dokumen yang memadai 

Dalam penentuan target kinerja 
harus didukung dengan dokumen 
yang memadai, sehingga selaras 
antar dokumen perencanaannya 
(Penetapan Kinerja dengan 
Rencana Strategisnya) maupun di 
tingkat atasannya 

2 BPS Provinsi Sumatera Barat telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu 
Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah 
dilakukan belum didukung oleh jadwal reviu, 
undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan 
reviu Renstra  harus dilakukan 
secara berkala dan terjadwal. 
Contohnya dalam satu tahun 
dijadwalkan satu kali atau dua kali 
reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu 
Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat 
substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi saat ini). 
 

3 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
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(1) (2) (3) 

notulen pembahasannya. sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

   

1 Indikator kinerja individu yang telah disusun satker, 
belum sepenuhnya diimplementasikan dalam 
penilaian kinerja pegawai 

Indikator kinerja individu (IKI) 
harus disusun dan mengacu pada 
IKU organisasi (dapat dikaitkan 
dengan sasaran dan indikator 
kinerja sasarannya). 

2 SOP pengumpulan data kinerja telah disusun, 
namun belum mengakomodir Waktu pengumpulan 
data kinerja dan prosedur perbaikan ketika terjadi 
kesalahan data kinerja 
 

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. 

3 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 

   

1 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. 

2 Jumlah target Indikator kinerja sasaran “Jumlah 
publikasi laporan/sensus yang terbit tepat waktu” 
pada dokumen Perjanjian Kinerja 2017 (1) disajikan 
berbeda dengan target LKIP 2017  (2) 
 

Informasi pada LKIP seharusnya 
selaras dengan dokumen 
Perjanjian kinerja 

D. EVALUASI KINERJA 
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1 Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Target FRA (Form 
Rencana Aksi) belum sepenuhnya dapat digunakan 
sebagai tolak ukur untuk menilai capaian target 
kinerja pegawai/individu tertentu  

Evaluasi kinerja FRA atas tujuan, 
sasaran, dan indikatornya hingga 
sampai kegiatan rinci harus 
dilakukan untuk memantau 
pencapaian kinerja yang hasilnya 
dapat digunakan untuk penilaian 
dan peningkatan kinerja untuk 
pegawai/seksi/bidang/unit kerja 
tertentu 

2 Evaluasi atas capaian kinerja (rapat) telah rutin 
dilakukan, dan sudah mengarah pada evaluasi 
tujuan, sasaran dan indikatornya. Pembahasan 
kendala dan solusi (rekomendasi) untuk target 
priodik (triwulanan) yang tidak tercapai sudah 
dilakukan akan tetapi belum ditentukaan siapa 
yang akan menindaklanjuti rekomendasi dan 
berapa lama waktunya (Notulensi Rapat) 

Evaluasi Kinerja (rapat) yaitu 
berupa pembahasan capaian 
kinerja, 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 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

   

1 Capaian data kinerja tiap subject matter sudah 
dapat diandalkan berdasarkan aplikasi yang 
terintegrasi dengan pusat, namun belum 
sepenuhnya terdokumentasi pada setiap periode 
pengumpulan data kinerja 

Data kinerja yang telah dilaporkan 
agar dapat didukung dengan bukti 
dokumentasi capaian masing-
masing periode 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

20.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Banten 

20.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

20.3 Hasil Penilaian : 70,88 

20.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

2 BPS Provinsi Banten telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan 
Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang 
telah dilakukan belum didukung oleh jadwal reviu, 
undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi satuan 
kerja saat ini. Kegiatan reviu Renstra  
harus dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu 
tahun dijadwalkan satu kali atau dua 
kali reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan 
(untuk melihat substansi rapat yang 
akan dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pemanfaatkan teknologi informasi dalam 
pengukuran kinerja belum sepenuhnya 
diimplementasikan 

BPS Provinsi Banten telah 
membangun sistem melalui 
teknologi informasi. Sistem yang 
telah terbangun seyogyanya tetap 
diimplementasikan meskipun 
padatnya aktivitas sehingga 
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diharapkan sistem tersebut dapat 
membantu memudahkan 
pengukuran kinerja setiap pegawai 
yang menandatangani PK. 
 

C. PELAPORAN 

1 LKIP tidak menyajikan selfblocking tahun 2017 
sebelum dan sesudah 

Informasi yang terkait dengan 
anggaran terinformasikan lengkap 
dalam LKIP   

2 LKIP menyajikan anggaran per program LKIP menyajikan anggaran per 
sasaran 

3 LKIP menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang 
lama (Renstra 2015-2019)  

LKIP menyajikan Tujuan dan Sasaran 
Strategis sesuai dengan Renstra 
2015-2019 Reviu Terbaru 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Provinsi Banten telah melakukan evaluasi 
kinerja yang dilakukan per bidang, namun masih 
terdapat kelemahan sebagai berikut belum 
menginformasikan : 

 Sasaran Kinerja 

 Indikator Kinerja Sasaran 

 Capaian kinerja yang berisi output, satuan, 
target dan realisasi 

 Evaluasi dan Analisis 

Evaluasi kinerja harusnya berisi 
informasi kinerja yang telah tercapai 
sesuai dengan adanya pengakuan 
hasil kinerja yang menjadi 
tanggungjawabnya dengan 
stakeholder 

2 Evaluasi kinerja belum didokumentasikan dengan 
memadai 

Setiap evaluasi kinerja baik tingkat 
pimpinan hingga seksi harusnya 
disertakan dokumentasi yang baik 
(undangan, notulensi, daftar hadir, 
photo)  

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 BPS Provinsi Banten selama tahun 2017 belum 
memperoleh penghargaan dalam inovasi 
manajemen kinerja, pemberantasan korupsi serta 
penghargaan lainnya.  

Lebih mengoptimalkan SDM di 
lingkup BPS Provinsi Banten agar 
melakukan inovasi-inovasi 
manajemen kinerja untuk mencapai 
target perolehan penghargaan  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

21.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi DKI Jakarta 

21.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

21.3 Hasil Penilaian : 70,87 

21.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Reviu renstra telah dilakukan dua kali untuk 
menyesuaikan dengan IKU BPS RI. Namun,   dokumen 
perencanaan jangka menengah tersebut belum 
dilakukan monitoring secara berkala serta belum ada 
mekanisme atau SOP yang jelas mengenai 
monitoringnya.  
 
Renstra reviu kedua belum menjelaskan perubahan 
dari renstra reviu pertama, serta tidak didukung 
dengan pendukung berupa alasan/notulen 
pembahasan reviu target tahun 2017, 2018 dan 2019 
yang didukung dengan daftar hadir pelaksana reviu. 
Berikut beberapa perubahan dari renstra reviu kesatu 
dan kedua: 

Indikator kinerja Renstra 
reviu 1 

Renstra 
reviu 2 

Prosentase konsumen 
merasa puas terhadap 
kualitas data stat 

2017= 81 
2018= 81 
2019= 81 

2017= 82 
2018= 83 
2019= 84 

Jml release data statistic 
tepat waktu 

2017= 18 
2018= 18 
2019= 18 

2017= 19 
2018= 18 
2019= 18 

Jml publikasi/laporan 
statistik yang terbit tepat 
waktu 

2017= 26 
2018= 26 
2019= 26 

2017= 25 
2018= 24 
2019= 24 

Prosentase pemasukan 
dokumn (respon rate) 

2017= 
98,3 
2018= 
98,7 
2019= 
98,7 

2017= 
100 
2018= 98 
2019= 98 

Hasil penilaian SAKIP 2017= 73 
2018= 76 

2017= 70 
2018= 72 

Monitoring renstra perlu 
dilakukan untuk menyesuaikan 
target dalam renstra dengan 
kondisi yang sebenarnya. Dan 
monitoring tersebut tertuang 
dalam suatu mekanisme/SOP. 
 
Penetapan target kinerja 
seharusnya  menantang, 
reasonable . 
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2019= 80 2019= 72 

 
Adapun perubahan target kinerja pada renstra tidak 
disertai dengan penjelasan seperti pada contoh target 
kinerja pada renstra tahun 2017, 2018, dan 2019 yang 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya : 

Indikator kinerja 2017 2018 2019 

Jlm release data statistik 
tepat waktu 

19 18 18 

Jlm publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu 

25 24 24 

Prosentase pemasukan 
dokumn (respon rate) 

100 98 98 

 
  

2 Realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya tidak 
digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan 
target kinerja tahun berjalan. 
Adapun target indikator kinerja yang stagnan/ tidak 
mengalami perubahan, sedangkan berdasarkan trend 
tahun-tahun sebelumnya realisasinya telah 
melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu: 

Indikator kinerja 2017 2018 2019 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang mengakses 
data dan informasi melalui 
website 

100.0
00 

100.
000 

100.
000 

 
Berdasarkan data realisasi jumlah pengunjung 
eksternal yang mengakses data dan informasi melalui 
website pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 
sebesar 105.136 dan 103.239. 
 
 

Penetapan target kinerja 
seharusnya memperhitungkan 
capaian kinerja yang sudah 
diperoleh pada periode 
sebelumnya sehingga target 
yang ditetapkan pada tahun 
berjalan merupakan target 
yang attainable (dapat 
dicapai/menantang) 
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2 Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) 
belum sepenuhnya digunakan dalam menyusun 
perencanaan jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya inkonsistensi target kinerja dalam renstra 
dengan target kinerja dalam PK Tahun 2017.  
 

Indikator kinerja renstra PK=FRA 

Prosentase konsumen 
merasa puas terhadap 
kualitas data stat 

82 81 

Prosentase konsumen 
merasa puas terhadap akses 
data BPS 

98,5 90 

 

Dokumen perencanaan jangka 
menengah seharusnya 
digunakan dalam menyusun 
perencanaan kinerja jangka 
pendek (Renstra selaras 
dengan PK) 

3 BPS Provinsi Bengkulu telah melakukan reviu terhadap 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) mulai dari Reviu 
Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu Renstra Ke-2, 
namun kegiatan reviu yang telah dilakukan belum 
didukung oleh jadwal reviu, undangan, daftar hadir, 
dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi satuan kerja saat ini. 
Kegiatan reviu Renstra  harus 
dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam 
satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu. 
Dokumen pendukung sebagai 
bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan 
(untuk melihat substansi rapat 
yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja 
yang terlibat dalam  rapat 
kinerja), dan notulen (untuk 
melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi saat ini). 
 

4 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan notulen 
pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam 
Renstra sebagai tolak ukur 
keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan dan sasaran 
Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 
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1 Dalam proses pengumpulan data BPS Provinsi DKI 
Jakarta diketahui sebagai berikut: 
- Pengumpulan data kinerja tahun 2017 dan 2018 

(s.d TW II) masih menggunakan ms. excel belum 
menggunakan tekhnologi berupa aplikasi/sistem 
pengumpulan data kinerja. Aplikasi pengumpulan 
data kinerja masih dalam proses pembuatan, 
diharapkan sudah dapat digunakan untuk 
pengumpulan data kinerja tw III 2018. 

 
- Sudah ada mekanisme/SOP pengumpulan data 

dan dilengkapi dengan SK Penanggungjawab 
pengumpulan data namun mekanisme tersebut 
belum mengakomodir prosedur perbaikan ketika 
terjadi kesalahan data.  

Pengumpulan data kinerja 
seharusnya menggunakan 
teknologi sehingga pemangku 
kepentingan dapat 
mengetahui/memonitor 
capaian kinerja secara up to 
date. 
 
SOP pengumpulan data kinerja 
mengakomodir prosedur 
perbaikan ketika terjadi 
kesalahan data. 

2 Hasil pengukuran capaian kinerja yang dilaporkan 
pada LKIP belum seluruhnya didasarkan atau dapat 
ditelusur pada sumber data yang andal dan valid, 
antara lain: 
 

Indikator kinerja LKIP = 
FRA 

Dokumen 
sumber 

Realisasi prosentase 
konsumen merasa puas 
dengan kualitas data BPS 

100% 86.52%  (SKD) 

Realisasi jumlah 
pengunjung eksternal 
yang mengakses data 
dan informasi statistic 
melalui website BPS 

103.23
9 

59.809 
(screenshot 
web) ini karena 
ada alasan 
tertentu namun 
tidak dijelaskan 
di LKIP 

 
 

Pengukuran kinerja didasarkan 
pada data sumber yang andal 
dan valid. Setiap nilai realisasi 
capaian kinerja yang tertuang 
dalam LKIP harus sesuai 
dengan FRA dan data 
sumbernya. 

3 Pengukuran capaian kinerja belum optimal, masih 
terdapat target yang tidak didasarkan dari 
perencanaannya dan realisasi yang tidak sesuai 
dengan dokumen sumbernya: 

 renstra PK=FRA LKIP 

Prosentase 
konsumen 
merasa puas 
terhadap 
kualitas data stat 

82 81 81 

Prosentase 
konsumen 
merasa puas 
terhadap akses 
data BPS 

98,5 90 100 

Pengukuran kinerja 
menggunakan target yang 
telah diperjanjikan sehingga 
nilai target pada dokumen 
perencanaan seharusnya 
selaras dan pengukuran 
realisasi berdasarkan dokumen 
sumber yang valid. 
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capaian kinerja yang sesungguhnya dari pengukuran 
target sesuai dengan PK dan realisasi sesuai dokumen 
sumber, yaitu : 

Indikator kinerja Targe
t PK 

Realisasi capaian 

Prosentase 
konsumen 
merasa puas 
terhadap 
kualitas data BPS 

81 86,52 106,8% 

Prosentase 
konsumen 
merasa puas 
terhadap akses 
data BPS 

98,5 105,13 106,7% 

 
Sedangkan perhitungan capaian dari target yang 
diukur dalam LKIP : 

Indikator kinerja Targe
t 

Realisasi capaian 

Prosentase 
konsumen 
merasa puas 
terhadap 
kualitas data BPS 

81 100% 123% 

Prosentase 
konsumen 
merasa puas 
terhadap akses 
data BPS 

100 105,13 105,13 

 

C. PELAPORAN 

1 LKIP dalam menyajikan penjelasan atas nilai capaian 
kinerja per tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya 
masih terdapat kelemahan, antara lain: 
a) Tidak menyajikan kinerja tahun berjalan tahun 

2017 vs kinerja tahun 2016 (per tujuan) 
b) Tidak menyajikan realisasi tahun 2017 vs  target 

Jangka Menengah/Renstra tahun 2019 (per 
tujuan) 

c) Tidak menyajikan kinerja tahun berjalan tahun 
2017 vs kinerja tahun 2016 (per sasaran) 

d) Tidak menyajikan realisasi tahun 2017 vs  target 
Jangka Menengah/Renstra tahun 2019 ( per 
sasaran) 

e) Beberapa sasaran dan indikator kinerja dalam 
bab III LKIP belum menyajikan analisis dan 
evaluasi berupa kendala/permasalahan, solusi, 
dan upaya yang telah dilaksanakan untuk setiap 

Informasi capaian kinerja 
seharusnya mencakup: seluruh 
tujuan, sasaran dan indikator 
kinerja yaitu: 

a) perbandingan memadai 
antara target dan 
realisasi tahun berjalan 
dan tahun sebelumnya 

b) perbandingan memadai 
antara realisasi tahun 
berjalan dengan target 
jangka menengah 

 
 
 
LKIP seharusnya menyajikan 
analisis dan evaluasi secara 
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pencapaian target kinerja berdasarkan rapat 
kinerja triwulanan. 

f) Lampiran renstra dalam LKIP tidak sesuai dengan 
renstra reviu kedua. 

 LKIP Lmpiran 
LKIP 
(Renstra) 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi melalui 
website 

100.00
0 

74.000 

 

detail mencakup analisis 
keberhasilan dan atau 
kendala/permasalahan serta 
upaya pemecahan masalah.  
 
Kendala dan solusi yang 
disajikan bersumber dari hasil 
monitoring rencana aksi 
(bulanan dan atau triwulanan) 
yang telah terdokumentasi 
dalam notulen rapat. 
 

2 LKIP telah menyajikan informasi mengenai upaya 
efisiensi tahun 2017 yang disajikan berupa pencapaian 
penyerapan anggaran kinerja BPS Provinsi DKI Jakarta 
yang mendapat predikat baik yaitu sebesar 87,89% 
dari tiga program yang dilakukan. Namun belum 
menyajikan analisis efisiensi dalam bentuk upaya 
penghematan (misalnya air, listrik, penggunaan ATK, 
perjalanan dinas dll), adanya selfbloking (namun 
sudah sajikan dalam kinerja anggaran), dan analisa 
anggaran sebelum dan sesudah terjadinya upaya 
penghematan. 
 
*)Berdasarkan pengamatan evaluator sebenarnya 
sudah ada upaya untuk melakukan penghematan 
melalui banner yang terpampang di kantor yang 
menyatakan himbauan untuk mematikan lampu, AC, 
Air ketika tidak digunakan.  

LKIP seharusnya menyajikan 
upaya efisiensi yang telah 
dilaksanakan oleh organisasi 
meliputi: 

a) Selfblocking tahun 2017 
b) Informasi upaya 

penghematan (misalnya : 
air, listrik,  penggunaan 
ATK, perjalanan dinas) 

c) analisa anggaran sebelum 
dan sesudah terjadinya 
upaya penghematan 

 

3 LKIP telah menyajikan informasi kinerja anggaran 
berupa pagu dan realisasi anggaran menurut jenis 
belanja, namun belum menyajikan anggaran dan 
realisasi per sasaran kinerja.  

LKIP tidak hanya menyajikan 
anggaran per program namun 
juga dapat menyajikan 
anggaran per sasaran kinerja  

4 Informasi kinerja yang disajikan dalam LKIP tahun 
2017 tidak digunakan dalam pelaksanaan evaluasi 
kinerja pada triwulan I tahun 2018 
 

Informasi kinerja yang 
disajikan dalam LKIP periode 
sebelumnya digunakan sebagai 
bahan pertimbangan pada 
evaluasi kinerja tahun 
berikutnya (penetapan target 
kinerja) 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Rapat evaluasi pembahasan progress kinerja telah 
dilakukan secara khusus membahas tentang evaluasi 
berupa permasalahan/kendala dan solusi  atas 
ketidakberhasilan pencapaian target yang ditetapkan 
pada FRA triwulan. Namun belum menyajikan 
informasi mengenai: 
- analisis upaya keberhasilan pencapaian target 

(permasalahan yang timbul dan solusi dan upaya  

- Rapat evaluasi pembahasan 
capaian kinerja seharunsya 
membahas evaluasi dan 
analisis 
keberhasilan/ketidakberhas
ilan target yang ditetapkan 
pada FRA dilaksanakan 
secara rutin 
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yang  dilakukan selama pelaksanaan) 
- personil yang bertanggungjawab dan batas 

waktu pelaksanaan tindak lanjutnya. 
- analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum 

dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau 
agenda 

 

(bulanan/triwulan). 
 

- Notulen secara rinci 
menjelaskan identifikasi 
kemajuan (progress) 
kinerja,  posisi (prestasi 
atau capaian) kinerja 
terakhir, langkah yang 
diperlukan untuk mengatasi 
hambatan pencapaian 
kinerja, Rekomendasi/solusi 
perbaikan manajemen 
kinerja, personil yang 
bertanggungjawab dan 
batas waktu pelaksanaan 
tindak lanjutnya. 
 

- Notulen menyajikan analisis 
dan simpulan tentang 
kondisi sebelum dan 
sesudah dilaksanakannya 
suatu rencana atau agenda 

2 Penyerahan Form Rencana Aksi (FRA) Tahun 2018 (TW 
2) versi 10  ke Bigram tidak dilakukan tepat waktu 

Penyerahan FRA seharusnya 
dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan 

3 Evaluasi capaian kinerja pada dasarnya telah 
digunakan untuk penilaian terhadap keberhasilan atau 
kegagalan pencapaian target kinerja yang tercakup 
dalam pemberian nilai CKP yang berdampak pada 
besaran TK. Reward dan punishment seperti 
pemberian ijin tugas belajar, promosi jabatan, 
pemberian teguran atas capaian kinerja dll. Namun 
implementasi tersebut kurang mangakomodir hal-hal 
sebagai berikut: 
a) membedakan pejabat/pegawai dengan capaian 

diatas standar dengan yang standar  
b) cara untuk menyimpulkan atau memberikan 

predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak 
tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu 
kondisi/keadaan/unit kerja 

 
 
 

Evaluasi kinerja digunakan 
sebagai dasar pemberian 
reward and punishment bagi 
pegawai. 
Capaian target kinerja FRA dan 
evaluasi kinerja kurang 
dimanfaatkan dengan baik 
untuk: 
a) dijadikan dasar promosi 

atau kenaikan/penurunan 
peringkat pejabat/pegawai 

b) sebagai cara untuk 
menyimpulkan atau 
memberikan predikat 
(baik, cukup, kurang, 
tercapai, tidak tercapai, 
berhasil, gagal, dll) suatu 
kondisi/keadaan/unit kerja 

c) membedakan 
pejabat/pegawai dengan 
capaian diatas standar 
dengan yang standar  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

- - - 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

22.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Aceh 

22.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

22.3 Hasil Penilaian : 70,85 

22.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 

BPS Provinsi Aceh telah memliki dokumen-dokumen 
perencanaan kinerja dan telah diupload di website, 
namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut : 
 

 

1 Penetapan target kinerja belum dilakukan secara 
baik, yakni: 
a) Beberapa target dalam Perjanjian Kinerja 

(PK) memiliki besaran yang berbeda dengan 
target dalam Renstra (reviu ke-2), a.l. 
indikator Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan kualitas data statistik (target 
PK=95% vs.Renstra=91%), Persentase 
konsumen yang menjadikan data dan 
informasi statistik BPS sebagai rujukan 
utama (target PK=86% vs.Renstra=75%), 
Persentase konsumen konsumen yang 
menggunakan data BPS dalam perencanaan 
dan evaluasi pembangunan nasional (target 
PK=7% vs.Renstra=12%), Persentase 
konsumen yang merasa puas terhadap akses 
data BPS (target PK=85% vs.Renstra=92%), 
dan Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang dihimpun (target 
PK=3 vs. Renstra=n.a). 

b) Beberapa indikator dalam dokumen 
Perjanjian Kinerja (PK) 2018 memiliki target 
yang lebih kecil dari realisasi  tahun 
sebelumnya a.l. indikator Persentase 
konsumen yang merasa puas dengan kualitas 
data statistik (target PK=95% vs. Realisasi 
2017=100%), dan Persentase konsumen 
yang menjadikan data dan informasi statistik 
BPS sebagai rujukan utama (target PK=86% 
vs. Realisasi 2017=93%). 

c) Terdapat indikator yang memiliki target 

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. 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

menurun dibandingkan dengan target tahun 
sebelumnya, a.l. indikator Jumlah publikasi/ 
laporan statistik distribusi yang terbit tepat 
waktu (target 2017=25 vs. 2018=10 
publikasi). 
 

2 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 
merasa puas dengan kualitas data statsitik (hanya 
ada di PK Kepala), Persentase konsumen yang 
menjadikan data dan informasi statistik BPS 
sebagai rujukan utama (hanya ada di PK Kepala). 

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. 
 

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 BPS Provinsi Aceh telah melakukan reviu terhadap 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) mulai dari 
Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu Renstra 
Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah dilakukan 
belum didukung oleh jadwal reviu, undangan, 
daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara 
berkala dan terjadwal. Contohnya 
dalam satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu. Dokumen 
pendukung sebagai bukti dilakukan 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

reviu Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi 
reviu Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

5 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan pada BPS Provinsi 
Aceh, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :  
 

 

1 Telah terdapat mekanisme pengumpulan data 
kinerja dan telah ditetapkan dengan SOP, namun 
belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIKEPO 
yang telah dibuat.  

Mekanisme pengumpulan data agar 
menggunakan sistem aplikasi untuk 
mengurangi terjadinya kesalahan 
dalam pengumpulan dan pelaporan 
data kinerja. 
 

2 BPS Provinsi Aceh telah menyusun Indikator 
Kinerja Individu (IKI) di lingkup Bagian Tata Usaha, 
namun belum dapat digunakan dalam 
pengukuran kinerja. 
 

Indikator kinerja individu disusun 
sebagai acuan pencapaian kinerja 
tiap pegawai. 
 

3 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 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

dasar tindak lanjut dalam 
penyesuaian strategi untuk 
mencapai tujuan dan sasaran. 
 

4 IKU kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU dimanfaatkan untuk penilaian 
kinerja memenuhi kriteria: 
 Capaian IKU dijadikan dasar 

penilaian kinerja 
 Capaian IKU dijadikan dasar 

reward and punishment 
 Capaian IKU dijadikan dasar 

promosi atau 
kenaikan/penurunan peringkat. 
 

C. PELAPORAN (15%) 

BPS Provinsi Aceh telah menyusun LKIP tahun 2017 
namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut : 
 

 

1 Informasi terkait anggaran belum menyajikan 
analisis per sasaran, masih disajikan per program. 

LKIP seharusnya menyajikan 
informasi keuangan yang terkait 
langsung dengan seluruh 
pencapaian sasaran (outcome). 
 

2 LKIP belum menyajikan analisis anggaran yang 
menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah 
dilakukan penghematan/selfblocking. 

LKIP dapat menjelaskan analisis 
kondisi pelaksanaan kegiatan 
sebelum dan sesudah 
penghematan. 
 

3 Informasi yang disajikan kurang digunakan untuk 
peningkatan dan penilaian kinerja. 
 

Informasi data kinerja 
dimanfaatkan untuk peningkatan 
kinerja pada tahun berikutnya, 
penilaian tingkat 
keberhasilan/kegagalan, dan 
sebagai dasar untuk pemberian 
reward dan punishment. 
 

D. EVALUASI KINERJA (10%) 

BPS Provinsi Aceh telah melakukan evaluasi kinerja, 
namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut: 
 

 

1 Evaluasi kinerja belum sepenuhnya memberikan 
rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen 
kinerja dan belum meliputi kinerja Kepala BPS 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. 

 Evaluasi kinerja seharusnya 
dilakukan terhadap pejabat 
struktural dan staf untuk 
mempercepat pelaksanaan 
manajemen kinerja dan 
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(1) (2) (3) 

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 (20%) 

BPS Provinsi Aceh telah dapat mencapai target kinerja, 
namun terdapat kelemahan sebagai berikut : 
 

 

1 Inisiatif dalam pemberantasan korupsi belum 
optimal, yakni BPS Provinsi Aceh belum 
memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kemen 
PAN-RB ataupun dari internal BPS. 

Inisiatif dalam pemberantasan 
korupsi dilakukan secara intensif 
dan berkelanjutan untuk 
mewujudkan satker yang 
berpredikat WBK/WBBM. 
 
SK Tim SAKIP agar inline dengan SK 
Tim RB serta diselaraskan dengan 
tugas dan fungsi dari 
pejabat/pegawai yang ditunjuk. 
 

2 Inovasi dalam manajemen kinerja belum 
dilakukan secara optimal, yakni BPS Provinsi Aceh 
belum memperoleh penghargaan dari internal 
dan/atau eksternal BPS. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 
perlu dilaukukan secara intensif dan 
berkelanjutan untuk mendukung 
pencapaian kinerja organisasi.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

23.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Jawa Barat 

23.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

23.3 Hasil Penilaian :    70,81 

23.4 Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Pada tahap perencanaan kinerja, BPS Provinsi Jawa Barat telah memiliki dokumen perencanaan 
kinerja, antara lain Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 beserta perubahannya, Perjanjian 
Kinerja (PK) 2017 dan 2018, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, masih ditemukan 
beberapa kelemahan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

1 Belum adanya kesesuaian informasi tentang 
penetapan indikator kinerja sasaran dalam 
dokumen Renstra. 

Sasaran 
Strategis 

Perka IKU Renstra 

Meningkatnya 
kualitas 
hubungan 
dengan 
pengguna data 
(user 
engagement) 

Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan informasi 
statistik melalui 
website BPS 
 
Persentase 
konsumen yang 
menggunakan 
data BPS dalam 
perencanaan 
dan evaluasi 
pembangunan 
nasional 
 
Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 

Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan informasi 
statistik melalui 
website BPS 
 
Persentase 
konsumen yang 
menggunakan 
data BPS dalam 
perencanaan 
dan evaluasi 
pembangunan 
nasional 
 
Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 
 
Persentase 
kepuasan 

Dokumen perencanaan, seperti 
Renstra, PK, dan IKU harus 
memiliki kesesuaian informasi 
mengenai tujuan, sasaran, dan 
indikator yang digunakan untuk 
mengukur capaian keberhasilan. 
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konsumen 
terhadap 
pelayanan data 
BPS 

 

2 Terdapat inkonsistensi atas penetapan target 
kinerja tahun 2019 dalam Renstra BPS Provinsi 
Jawa Barat. 

Sasaran/ IKU Bab 4 Lampiran 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

 Persentase 
konsumen yang 
selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistik BPS sebagai 
rujukan utama 

86 87 

 

Dokumen Renstra merupakan 
acuan bagi organisasi dalam 
perencanaan kinerja tahunan 
yang memuat sasaran beserta 
target yang ingin dicapai. 
Penetapan target untuk jangka 
menengah seharusnya disusun 
berdasarkan basis data yang 
memadai dan argumen yang logis. 
 
 
 

3 Penetapan target kinerja dalam Renstra BPS 
Provinsi Jawa Barat belum selaras dengan Renstra 
BPS RI. 
 

Target kinerja seharusnya disusun 
berdasarkan basis data yang 
memadai, argumen dan 
perhitungan yang logis, serta 
selaras dengan Renstra di atasnya. 

4 Reviu terhadap dokumen Renstra 2015-2019 dan 
PK 2018 telah dilakukan, tetapi tidak didukung 
dengan dokumentasi/notulen pembahasan 
perubahan tersebut. 
 

Reviu atas dokumen Renstra dan 
PK seharusnya didukung dengan 
dokumentasi/notulen 
pembahasan perubahan tersebut. 

5 Penetapan target dalam perencanaan kinerja 
tahunan belum sepenuhnya mengacu pada 
dokumen Renstra. 

Sasaran/ IKU Renstra PK 2018 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

 Persentase 
pemasukan dokumen 
(response rate) survei 

90,33 90,67 

 

Target dalam dokumen 
perencanaan kinerja tahunan 
seharusnya mengacu pada 
dokumen Renstra. Jika terdapat 
perbedaan target, maka harus 
dilengkapi dengan penjelasan 
yang memadai dan tertuang 
dalam notulen rapat pembahasan 
perubahan tersebut. 

6 Dokumen perjanjian kinerja belum sepenuhnya 
dimanfaatkan dalam penyusunan (identifikasi) 
kinerja untuk level eselon III. Target kinerja eselon 
III dalam PK 2018 secara kumulatif berbeda dengan 
target eselon II di atasnya. 

Sasaran/ IKU PK Kepala PK eselon 
III 

Penyusunan kinerja eselon III 
merupakan penjabaran dari 
kinerja eselon II, sehingga secara 
agregat target kinerja yang ada 
pada eselon III akan menjadi 
target kinerja pada eselon II. 
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Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

 Jumlah release data 
yang tepat waktu 

16 Sosial: 5 
Produksi: 4 
Distribusi: 
36 
Nerwilis: 9 

 Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

82 Sosial: 13 
Produksi: 8 
Distribusi: 
14 
Nerwilis: 9 
IPDS: 4 

 

7 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan 
notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

8 Terdapat sasaran kinerja dalam PK tahun 2018 yang 
tidak dijabarkan dalam sasaran kinerja eselon III di 
bawahnya. 

Sasaran PK 2018 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistik BPS sebagai 
rujukan utama 

Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
pengguna data (user 
engagement) 

Persentase konsumen 
yang menggunakan 
data BPS dalam 
perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

 

Sasaran kinerja yang termuat 
dalam dokumen PK 2018 
seharusnya dijabarkan menjadi 
sasaran kinerja eselon III di 
bawahnya, sehingga terdapat 
keselarasan antara sasaran kinerja 
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat 
dengan eselon III di bawahnya. 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

Pada tahap pengukuran kinerja, BPS Provinsi Jawa Barat telah memiliki IKU sebagai alat ukur 
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan ukuran 
kinerja untuk eselon III yang merupakan penjabaran kinerja eselon II. Namun, masih terdapat 
beberapa kelemahan yang ditemukan dalam tahapan ini, antara lain: 

1 BPS Provinsi Jawa Barat telah memiliki mekanisme Mekanisme pengumpulan data 
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(SOP) terkait pengumpulan data kinerja, tetapi 
masih ditemukan beberapa kekurangan, antara 
lain: 

 Data kinerja belum terdokumentasi dengan baik. 

 Belum mengakomodir waktu pengumpulan data 
kinerja. 

kinerja yang baik harus memenuhi 
kriteria berikut: 
- 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 
 

2 BPS Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator 
Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada indikator 
kinerja organisasi atau atasannya. Namun, IKI 
tersebut belum dimanfaatkan dalam penilaian 
kinerja pegawai. 

IKI merupakan penjabaran 
indikator kinerja eselon II ke 
eselon III dan eselon IV, kemudian 
diturunkan menjadi indikator 
kinerja menurut kelas jabatan 
fungsional dan staf. IKI 
seharusnya dijadikan dasar 
penilaian bagi kinerja pegawai. 

3 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi 
informasi yang memadai. 

Pengembangan sistem informasi 
dalam pengukuran kinerja dapat 
mempermudah monitoring secara 
berkala capaian kinerja organisasi, 
unit kerja, hingga ke level 
individu. 

C. PELAPORAN 

Pada tahap Pelaporan, BPS Provinsi Jawa Barat telah menyusun LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) 
Tahun 2017. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan LKIP tersebut, 
antara lain sebagai berikut: 

1 Setelah dilakukan penelusuran dokumen, terdapat 
ketidaksesuaian antara data capaian kinerja pada 
LKIP terhadap dokumen sumber. 

Sasaran/ IKU Realisasi 
LKIP 

Dokumen 
Sumber 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

 Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 

53.892 36.385 

Data kinerja yang dilaporkan 
dalam LKIP seharusnya 
disesuaikan dengan dokumen 
sumbernya. 
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informasi statistik 
melalui website BPS 

 

2 LKIP belum menyajikan informasi mengenai 
evaluasi dan analisis yang memadai terkait capaian 
masing-masing indikator kinerja sasaran. Sebagai 
contoh, diperlukan evaluasi terkait masih 
rendahnya pemanfaatan data BPS sebagai bahan 
evaluasi dan perencanaan pembangunan nasional. 

LKIP seharusnya dapat 
menyajikan evaluasi dan analisis 
mengenai capaian kinerja 
organisasi. Apabila target 
indikator tidak tercapai, 
seharusnya dalam LKIP tertuang 
evaluasi yang menjelaskan 
tentang kendala dan hambatan 
yang ada. Apabila target indikator 
tercapai, dilakukan analisis terkait 
kendala dan strategi yang 
digunakan untuk mencapai 
indikator tersebut. 

3 LKIP belum menyajikan informasi yang memadai 
mengenai upaya efisiensi terkait penggunaan 
sumber daya yang digunakan (hanya efisiensi 
anggaran). 

Penyajian informasi terkait 
efisiensi penggunaan sumber 
daya bukan hanya berasal dari 
efisiensi/penghematan anggaran, 
tetapi dapat dikaitkan dengan 
sumber daya lainnya, seperti 
metode kerja, aspek SDM, 
penggunaan listrik dan air, dan 
lain sebagainya. 

4 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 
sepenuhnya dapat diandalkan karena belum 
didukung oleh dokumen sumber. 

Kriteria informasi kinerja dapat 
diandalkan antara lain: 

 Datanya valid, 

 Dapat ditelusuri ke sumber 
datanya, 

 Diperoleh dari sumber yang 
kompeten, 

 Dapat diverifikasi, dan 

 Konsisten. 

D. EVALUASI KINERJA 

Pada tahap evaluasi kinerja, BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan rapat evaluasi secara 
berkala, tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Rapat evaluasi kinerja belum dilakukan secara 
berkala 

Kegiatan evaluasi kinerja 
seharusnya dilakukan secara 
berkala (triwulanan) untuk 
memudahkan monitoring atas 
capaian kinerja. 

2 Rapat evaluasi kinerja telah dilaksanakan, tetapi 
belum secara khusus membahas tentang capaian 
kinerja  dan masih bersifat umum. Dalam notulen 
rapat, tidak tertuang secara rinci pembahasan 
terkait permasalahan dan solusi atas capaian 

Evaluasi kinerja triwulanan 
setidaknya harus menyajikan 
informasi yang rinci terkait: 

 capaian masing-masing sasaran, 
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masing-masing sasaran.  evaluasi dan analisis mengenai 
keberhasilan atau 
ketidakberhasilan atas target 
suatu sasaran, 

 Kendala dan permasalahan yang 
terjadi dalam proses pencapaian 
sasaran, dan 

 Solusi atau strategi yang 
digunakan untuk mencapai 
target sasaran yang diharapkan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

Secara keseluruhan, target kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis telah dapat tercapai. 
Pada tahun 2017, salah seorang pegawai BPS Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari 
KPPN Bandung II sebagai petugas satker terbaik pada lingkup KPPN Bandung II. Selain itu, 
terdapat inovasi CSBoard yang membantu proses pengukuran kepuasan konsumen data. 
Namun, masih ada ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Capaian kinerja belum sepenuhnya didukung oleh 
bukti yang memadai. 

Informasi tentang capaian kinerja 
harus diperoleh dari dasar 
perhitungan (formulasi) yang 
valid, dihasilkan dari sumber data 
atau basis data yang dapat 
dipercaya, dapat ditelusuri 
sumber datanya, dapat 
diverifikasi, dan up to date. 

2 BPS Provinsi Jawa Barat belum memperoleh 
penghargaan dalam kegiatan inisiatif dalam 
pemberantasan korupsi atau inovasi dalam 
manajemen kinerja. 

BPS Provinsi Jawa Barat dapat 
mengerahkan seluruh SDM yang 
ada agar dapat meningkatkan 
pencapaian target perolehan 
penghargaan oleh instansi 
pemerintah atau organisasi publik 
lainnya. 
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HASIL EVALUASI  

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

24.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Jambi 

24.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

24.3 Hasil Penilaian : 70,69 

24.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sudah 
dilakukan reviu kedua namun proses reviu renstra 
belum dilengkapi Jadwal dan notulen dan daftar 
hadir.  

Setiap dilakukan reviu Dokumen 
Rencana Strategis (Renstra) harus 
berdsarkan rapat evaluasi tim dan 
dilengkapi Jadwal dan notulen dan 
daftar hadir, sebagai bukti 
dilakukan evaluasi. 

2 Target Kinerja Renstara reviu II, PK tahun 2017 
dan Form Rencana Aksi tahun 2017 dengan 
“Indikator Jumlah pengunjung yang mengakses 
data dan Informasi Statistik melalui website BPS” 
sebebsar 4000,  berbeda dengan  target 
perbandingan capaian kinerja tujunan 2017 
terhadap target akhir Renstra 2015-2019  sebesar 
40.000 pada  penjelasan LKIP bab III sehingga 
realisasi/capaian pada Form Rencana Aksi tahun 
2017  sebesar 1.285 % 

Target dan realiasi pada dokumen 
renstra, PK dan Forum Rencana aksi 
agar selalu menjadi bahan evalusi 
sehingga capaiankan kinerja dapat 
dihandalkan 

3 Target Kinerja Renstra 2019 dengan Indikator 
pesentase  konsumen yang menggunakan data 
BPS dalam perencaan dan evaluasi pembangunan 
nasional 90 %,  berbeda dengan  target 
perbandingan capaian kinerja tujuan 2017 
terhadap target akhir Renstra 2015-2019  sebesar 
21.57 pada  penjelasan LKIP bab III. 

Target dan realiasi pada dokumen 
renstra, PK dan Forum Rencana aksi 
agar selalu menjadi bahan evalusi 
sehingga capaiankan kinerja dapat 
dihandalkan.   

4. 
 

Dalam Dokumen Renstra reviu 2 dan PK tahun 
2018, masih terdapat indikator “Jumlah Satker 
BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK dan 
WBBM 

Dokumen Renstra reviu 2 dan PK 
tahun 2018, harus selaras dengan 
IKU sehingga tidak lagi 
memasukkan indikator “Jumlah 
Satker BPS Kabupaten/Kota yang 
berpredikat WBK dan WBBM 

5. Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Realisasi jumlah release data yant tepat waktu, 
pada LKIP Bab III, sebesar 68 aktivitas, berbeda 
data dengan jumlah aktivitas release data (ARC) 
yang di upload di dalam website 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor  dan  di evalusi sehingga 
capaiankan kinerja valid dan dapat 
dihandalkan.   

2. Target jumlah publikasi/.laporan yang tepat 
waktu pada LKIP sebanyak 40 publikasi, berdeda 
dengan target yang ditetapkan pada From 
Rencana Aksi (FRA) sebanyak 43 publikasi. 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor dan di evalusi sehingga 
capaiankan kinerja valid dan dapat 
dihandalkan. 

3.  Target dan realisasi “persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) survei pada LKIP sebesar 
91.78 dan 95.78 berbeda pada From Rencana Aksi 
(FRA) sebesar 65.22 dan 89.19. 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor dan di evalusi sehingga 
capaiankan kinerja valid dan dapat 
dihandalkan. 

4 Realisasi jumlah pengunjung ekternal yang 
mengakses data dan informasi stattistik melalui 
website pada FRA s.d Triwulan II, menghitung nilai  
“visitor berulang” sebesar 25.143 pengunjung, 
seharusnyu nilai dihitunga adalah “jumlah visitor 
yang unik” 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor dan di evalusi sehingga 
capaiankan kinerja valid dan dapat 
dihandalkan. 

5 Target perjanjian kinerja kasie telah  dibreakdown 
ke dalam target Kinerja Individu atau IKI yang 
tertuang dalam SKP  atau CKP pegawai namun 
masih perlu diselaraskan dengan dokumen PK, 
Form rencana Aksi, sehingga dapat personil dapat 
diukur kinerja utamanya atau kinerja sebenarnya. 

Dokumen IKI, SKP dan CKP agar 
selaras dengan dokumen PK dan 
Form Rencana Aksi agar dapat 
diukur kinerja utamanya atau 
kinerja sebenarnya. 

6 Dalam monitoring Form Rencana Aksi (FRA), pada 
komponen Penyususan Statitisk Politik dan 
Keamaan, terdapat kesalahan pencantuman 
target “Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial” pada triwulan II, seharusnya 
target pada triwulan III. 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor dan di evalusi sehingga 
capaiankan kinerja valid dan dapat 
dihandalkan. 

7 Dalam monitoring Form Rencana Aksi (FRA), pada 
komponen Potensi Desa, terdapat kesalahan 
pencantuman realisasi “Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial” pada triwulan II, 
seharusnya laporan kegaitan namun yang 
terhitung adalah laporan pelatihan. 

Target dan realiasai agar selalu 
dimonitor dan di evalusi sehingga 
capaiankan kinerja valid dan dapat 
dihandalkan 

   

C. PELAPORAN 

1. Dalam LKIP (LKIP)  pada bab III, tentang 
akuntabilitas belum menyajikan :   
- Selfblocking anggaran APBN  tahun 2017 
- Upaya penghematan (misalnya: air, listrik,  

penggunaan ATK, perjalanan dinas dll). 
- Analisa anggaran sebelum dan sesudah 

LKIP BAB III agar dapat menyajkan: 
- Selfblocking anggaran APBN  

tahun 2017 
- Upaya penghematan (misalnya: 

air, listrik, penggunaan ATK, 
perjalanan dinas, dll). 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  107 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

terjadinya upaya penghematan tersebut - Analisa anggaran sebelum dan 
sesudah terjadinya upaya 
penghematan tersebut 

2. BAB III dalam LKIP, belum menjelaskan realisasi 
anggaran  per sasaran sesuai dengan IKU namun 
penjelasan masih sebatas per Program. Yaitu :  
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

tugas-tugas lainnya. 
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. 

LKIP BAB III agar dapat menyajkan 
anggaran persasaran sesuai dengan 
IKU. 

 

 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi 
kinerja setiap triwulan  (periodik) dan telah 
dilengkapi dengan noteulen hasil evaluasi namun 
masih terdapat kelemahan yaitu :   
1. Hasil evaluasi kinerja tersebut belum ada bukti 

montiring tindak lanjut dari pembahasan dan 
evaluasi kinerja sehingga belum sepenuhnya 
dapat dimanfaatkan untuk perbaikan 
perencanaan organisasi dan penerapan 
manajemen kinerja. 

2. BPS Provinsi Jambi belum sepenuhnya 
melakukan evaluasi atas monitoring PK BPS 
Kabupaten/Kota 

Hasil evaluasi kinerja agar didukung 
dengan proses monitoring tindak 
lanjut hasil pembahasan sehingga 
dapat digunakan untuk perbaikan 
perencanaan, bahan pengukuran 
keberhasilan unit kerja dan 
perbaikan penerapan manajemen 
kinerja. 
 
BPS Provinsi agar melakukan 
monitoring dan mengevaluasi 
capaian PK BPS Kabupaten/Kota. 
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Target kinerja yang telah diperjanjikan oleh BPS 
Provinsi Jambi sebagian besar dapat tercapai 
namun target kinerja belum ditetapkan dengan 
baik berorientasi output maunpun outcome 
belum ada inovasi manajemen sebagai 
pengahargaan.. 

Target kinerja harus ditetapkan 
dengan baik sesuai dengan hasil 
monitoring capaian kinera dan agar 
selalu dimonitor dan dievaluasi 
pencapaian secara berkala sehingga 
target kinerja tersebut dapat 
tercapai pada akhir periode 
Pelaporan. 
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25.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Timur 

25.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

25.3 Hasil Penilaian : 70,66 

25.4 Rincian Penilaian :              

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Monitoring Target Jangka Menengah dalam 
Renstra belum didukung dengan notulen, daftar 
hadir, dan tindak lanjut hasil monitoring 

Monitoring target (kinerja) jangka 
menengah seharusnya didukung 
dengan notulen, daftar hadir, dan 
tindak lanjut hasil monitoring 

 

2 BPS Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan 
reviu terhadap dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai 
dengan Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu 
yang telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi satuan 
kerja saat ini. Kegiatan reviu Renstra  
harus dilakukan secara berkala dan 
terjadwal. Contohnya dalam satu 
tahun dijadwalkan satu kali atau dua 
kali reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 
adalah jadwal reviu, undangan 
(untuk melihat substansi rapat yang 
akan dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Belum terdapat monitoring capaian kinerja 
Individu (staf) 

Monitoring Capaian Kinerja Individu 
(staf) dilakukan untuk memantau dan 
menilai kinerja individu untuk 
mengetahui kendala serta solusi yang 
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akan dilaksanakan  

C. PELAPORAN 

1 LKIP (LKIP) belum menyajikan informasi tentang 
analisis efisiensi penggunaan sumber daya seperti 
air, listrik 

LKIP (LKIP) menyajikan informasi 
tentang analisis efisiensi penggunaan 
sumber daya seperti air, listrik 

2 LKIP telah menyajikan anggaran per program 
belum sampai per  sasaran 

LKIP menyajikan anggaran sampai 
per  sasaran 

3 Informasi kinerja dalam LKIP belum digunakan 
dalam penentuan Reward and Punishment  

Pelaporan bisa 
membuktikan/memberikan informasi 
dasar  penentuan 
Reward/punishment pegawai dalam 
bentuk Notulensi rapat pimpinan. 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Belum ada kesepakatan siapa dan kapan batas 
waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Evaluasi Kinerja sudah dilaksanakan 
akan tetapi informasi mengenai siapa 
dan kapan batas waktu rekomendasi 
akan ditindaklanjuti belum 
tercantum 

2 Hasil evaluasi kinerja belum disampaikan kepada 
pihak yang dievaluasi 

Hasil evaluasi kinerja yang 
dituangkan dalam Notulen 
seharusnya disampaikan juga kepada 
pihak yang dievaluasi agar bisa 
dilaksanakan tindak lanjut perbaikan 
sesuai rekomendasi 

3 Capaian Target Kinerja FRA dan evaluasi kinerja 
belum dijadikan dasar promosi atau 
kenaikan/penurunan peringkat pejabat/pegawai 

Capaian target kinerja  FRA harus 
dapat dijadikan dasar untuk 
mengukur keberhasilan kinerja, dan 
dapat dijadikan dasar promosi atau 
kenaikan/penurunan peringkat 
pejabat/pegawai  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Propinsi Kalimantan Timur belum memperoleh 
penghargaan baik dari Internal maupun dari 
Eksternal 

Pimpinan perlu menunjukkan 
dukungan terhadap upaya 
pelaksanaan proyek inovasi terkait 
WBK/WBBM ataupun inovasi lain 
yang berkaitan dengan peningkatan 
kinerja organisasi 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

26.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

26.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

26.3 Hasil Penilaian : 70,65 

26.4 Rincian Penilaian :              

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra 2015-2019 Provinsi Kalimantan Selatan 
telah dilakukan 2 (dua) kali reviu, namun pada 
reviunya belum jelas mana reviu pertama dan 
mana reviu kedua, pembeda hanya pada isi di 
dalamnya yaitu perubahan IKU. 

Renstra 2015-2019 reviu Provinsi 
Kalimantan Selatan dari depan bisa 
terjelaskan reviu Renstra keberapa, 
selain perubahan IKU pada isinya. 

2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan 
reviu terhadap dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai 
dengan Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu 
yang telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 
reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara 
berkala dan terjadwal. Contohnya 
dalam satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu. Dokumen 
pendukung sebagai bukti dilakukan 
reviu Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi 
reviu Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

3 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

 
4 

Renstra 2015-2019 Provinsi Kalimantan Selatan 
telah dilakukan reviu dengan dasar Perka IKU No 

Reviu Renstra 2015-2019 Provinsi 
Kalimantan Selatan sesuai dengan 
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2 Tahun 2017, namun Indikator Kinerja Sasaran 
Strategis (IKSS) pada tujuan ke-1 dan sasaran 
strategis ke-1 belum ada indikator “Jumlah 
release data yang tepat waktu”. 

Perka IKU No 2 Tahun 2017 
ditambahkan Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis (IKSS) pada tujuan 
ke-1 dan sasaran strategis ke-1 
ditambahkan indikator “Jumlah 
release data yang tepat waktu”. 

5 Pada Perjanijan Kinerja (PK) 2018 dan Form 
Rencana Aksi (FRA): IKU Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Selatan “Persentase konsumen yang 
selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS 
sebagai rujukan utama” belum di-breakdown ke 
IKU eselon III dan eselon IV. 

Setiap IKU eselon II dalam hal ini 
IKU Kepala BPS Provinsi Kalimantan 
Selatan harus selaras dengan IKU 
eselon III dan eselon IV di 
bawahnya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki 
Indikator Kinerja Individu (IKI). Dari hasil 
wawancara dengan Kasubbag Bina Program, 
untuk IKI Bagian Tata Usaha telah dibuat dan 
masih dalam bentuk draft. 

Masing-masing individu dari 
pegawai sebaiknya memlikinya, 
sebagai penilaian kinerja individu 
tersebut dalam penentuan 
keberhasilan kinerja 

2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan telah 
mengembangkan pengukuran kinerja melalui 
teknologi informasi sampai program berupa 
Laporan Daya Serap (LDS) untuk seluruh satker 
yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan 
Selatan sampai level program belum sampai 
dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. 

Teknologi informasi disarankan 
untuk dikembangkan sampai 
tujuan, sasaran strategis, dan 
indikator kinerja, sehingga bisa 
dimonitoring anggaran dan realisasi 
per tujuan, sasaran strategis, 
indikator kinerja, dan program. 

C. PELAPORAN 

1 BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada LKIP Instansi 
Pemerintah (LKIP) belum dilakukan analisis per 
tujuan, per sasaran, dan per indikator kinerja 
untuk tujuan, sasaran, dan indikator yang 
realisasinya mencapai target 

BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada 
LKIP dilakukan analisis per tujuan, 
per sasaran, dan per indikator 
kinerja sasaran terhadap realisasi 
yang telah mencapai target atau 
melebihi dari target. 

2 BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada LKIP Instansi 
Pemerintah (LKIP) belum dilakukan evaluasi per 
tujuan, per sasaran, dan per indikator kinerja 
untuk tujuan, sasaran, dan indikator yang 
realisasinya belum mencapai target. 

BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada 
LKIP dilakukan evaluasi per tujuan, 
per sasaran, dan per indikator 
kinerja sasaran terhadap realisasi 
yang tidak mencapai target 
termasuk diungkapkan kendala dan 
solusinya. 

3 BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada LKIP belum 
mengungkapkan nilai dari efisiensi dari hasil 
penghematan anggaran tahun 2017. 

Efisiensi dari hasil penghematan 
diungkapkan nilainya pada BAB III 
LKIP. 

4 BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada LKIP: IKU 
“Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat 
waktu”, memiliki target 36, realisasi 38, 

IKU “Jumlah publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu” pada BAB III 
(Akuntabilitas Kinerja) dan pada 
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sedangkan pada lampiran terdapat 35 publikasi.  lampiran, jumlahnya harus sama. 

5 IKU “Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat 
waktu” adalah jumlah publikasi yang masuk ARC 
dan non ARC. Pada tahun 2017, BPS Provinsi 
Kalimantan Selatan memiliki 35 publikasi sesuai 
ARC dan 3 publikasi non ARC. 

IKU “Jumlah publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu” baik target 
maupun realisasi yang masuk ARC, 
non ARC tidak masuk ke dalam IKU 
ini. Sehingga target 36, realisasi 35, 
maka capaian sebesar 97,2%.  

6 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Provinsi Kalsel sudah melakukan Rapat 
kinerja per bulan/triwulanan didukung dengan 
adanya surat undangan, notulen, dan daftar hadir 
namun belum dilengkapi dengan analisa, kendala 
dan solusi yang dihadapi terhadap capaian kinerja 
dan permasalahan yang ada. 

Notulen rapat rencana aksi 
dilengkapi dengan analisa dari 
capaian kinerja dan jika tidak 
tercapai maka diberikan informasi 
terkait kendala yang dihadapi serta 
solusi yang diberikan terhadap 
permasalahan tersebut, sehingga 
pada saat penyusunan LKIP dapat 
dituangkan pada BAB III LKIP. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

27.1 Satuan Kerja : Pusdiklat 

27.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

27.3 Hasil Penilaian : 70,47 

27.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Reviu Renstra telah dilakukan namun tidak 
didukung oleh jadwal, undangan, daftar hadir, dan 
notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan 
reviu Renstra  harus dilakukan 
secara berkala dan terjadwal. 
Contohnya dalam satu tahun 
dijadwalkan satu kali atau dua kali 
reviu Renstra. Dokumen 
pendukung sebagai bukti 
dilakukan reviu adalah jadwal 
reviu, undangan (untuk melihat 
substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi saat ini). 

2 Penentuan target pada Perjanjian Kinerja tidak 
mempertimbangkan target dalam Renstra, yaitu 
pada: 
 

Penyusunan Perjanjian Kinerja 
seharusnya mengacu pada 
dokumen perencanaan jangka 
menengah yaitu Rencana 
Strategis. Jika ada perubahan 
pada target di Renstra dengan PK 
maka harus dilengkapi dengan 
Surat Pernyataan yang 
ditandatangani Kepala Pusdiklat 
BPS mengapa perubahan target 
tersebut terjadi. 
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No. Indikator Kinerja Sasaran PK 2017
Realisasi 

2017
PK 2018

Reviu 

Renstra 

1

Persentase kepuasan peserta 

diklat terhadap penyelenggaraan 

diklat

92.33 89.45 89 95

2

Persentase peserta Diklat 

Prajabatan dan Kepemimpinan 

yang lulus dengan kategori 

memuaskan

92 99 92 93

3

Persentase peserta Diklat Teknis 

dan Fungsional yang lulus dengan 

kategori baik

95 97.5 85 93

4

Persentase kepuasan peserta 

diklat terhadap penyelenggaraan 

diklat

92.33 89.45 89 95

5
Jumlah pegawai yang mengikuti 

tugas belajar yang dibiayai BPS
200 121 120 320

6
Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat
70 70.27 70 74

 
 
 

3 Terdapat ketidakkonsistenan Indikator Kinerja 
Sasaran antara Renstra Reviu 2015-2019 dan PK 
2018 dengan Perka IKU No. 2 Tahun 2017. Pada 
Renstra dan PK indikator yang tertulis adalah  
“Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan 
Kepemimpinan yang lulus dengan kategori 
memuaskan”, namun pada Perka IKU indikator 
yang tertulis adalah “Persentase Peserta Diklat 
Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan 
kategori baik”. 

Dokumen IKU dengan Dokumen 
Perencanaan harus selaras. Selain 
itu, indikator kinerja harus 
memenuhi unsur SMART (specific, 
measurable, achievable, relevant, 
and timeliness) dan cukup, 
sehingga jika ada indikator yang 
berbeda antara dokumen 
perencanaan dengan IKU maka 
kriteria measurable dalam 
indikator tidak bisa terpenuhi 
karena konsep baik dan 
memuaskan harus disesuaikan 
dengan konsep Diklat sesuai Perka 
LAN. 
 

4 Belum dilakukan monitoring pencapaian target 
dalam Renstra.  

Monitoring Renstra harus 
dilakukan agar bisa digunakan 
sebagai dasar penentuan target 
pada PK. 

5 Dalam Penetapan target Renstra dan target 
perjanjian kinerja : 
c. Belum didukung dengan dasar perhitungan 

yang logis dan tidak terdokumentasi; 
d. Belum didukung notulen pembahasan alasan 

penetapan target  tersebut; 

Dalam Penetapan target Renstra 
dan Perjanjian Kinerja didukung 
dengan notulen pembahasan, 
bukti dokumen sumber 
perhitungannya dan argumen 
yang logis alasan  penetapan 
target tersebut. 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Terdapat ketidakkonsistenan antara target dalam 
Perjanjian Kinerja Eselon III dengan target yang ada 
di Form Rencana Aksi (FRA). Adapun rincian 
terlampir pada Lampiran 1.  
Hal tersebut terjadi karena PK Tahun 2018 baru 
diterima pada Bulan Juli 2018 sedangkan FRA sudah 
diterima  sejak awal tahun dan monitoring FRA 
sudah harus dikirimkan ke Bigram Pusat pada Tw I 
dan Tw II 2018.   

Rencana aksi merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari 
target-target kinerja yang ada di 
Perjanjian Kinerja (PK), sehingga 
target dalam FRA harus konsisten 
dengan target yang ada di PK. 
 

2 Pusdiklat BPS sudah melakukan pengukuraan IKU 
dan PK dengan instrumen Form Rencana Aksi, 
namun hasil pengukuran tersebut belum dijadikan 
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 

3 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 
 

4 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.  
 

 BPS Provinsi Bengkulu telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
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Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah 
dilakukan belum didukung oleh jadwal reviu, 
undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

satuan kerja saat ini. Kegiatan 
reviu Renstra  harus dilakukan 
secara berkala dan terjadwal. 
Contohnya dalam satu tahun 
dijadwalkan satu kali atau dua kali 
reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu 
Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat 
substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi saat ini). 
 

C. PELAPORAN 

1 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 
sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja 
pada tahun berikutnya. Hal tersebut diketahui dari 
tidak digunakannya angka realisasi pada LKIP Tahun 
2017 sebagai salah satu dasar penentuan target 
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Yaitu pada 
indikator: 

No. Indiakator Kinerja Sasaran PK 2017
Realisasi 

2017
PK 2018

Reviu Renstra 

2018 (Maret 

2017)

1

Persentase peserta Diklat 

Teknis dan Fungsional yang 

lulus dengan kategori baik
95 97.5 85 93

2

Persentase Peserta Diklat 

Pengadaan Barang dan Jasa 

yang Lulus
80 80 70 70

 
 

LKIP tahun sebelumnya digunakan  
untuk perbaikan capaian kinerja 
organisasi yang lebih baik periode 
berikutnya sehingga LKIP bisa 
dijadikan acuan untuk 
penyusunan target tahun 
berikutnya, mempelajari kendala-
kendala dan solusi pada tahun 
sebelumnya sehingga tidak terjadi 
di tahun berjalan. 

2 Pusdiklat BPS telah menyusun LKIP Tahun 2017 
yang telah menyajikan pencapaian kinerja namun 
masih ada kelemahan yaitu belum menyajikan 
informasi keuangan yang terkait dengan 
pencapaian sasaran kinerja instansi.   
Hal tersebut terjadi karena informasi keuangan 
pada setiap sasaran belum tersedia dari Bigram 
Pusat.  

 

LKIP seharusnya menyajikan 
realisasi per sasaran bukan hanya 
proses atau realisasi kegiatan-
kegiatan yang ada di dokumen 
anggaran (DIPA) 
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D. EVALUASI KINERJA 

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi 
dengan baik melalui pembahasan-pembahasan 
yang reguler dan bertahap dengan dilakukannya 
rapat kinerja triwulanan, namun belum didukung 
dengan pendokumentasian rapat kinerja yang 
memadai.  

Rapat kinerja dilengkapi dengan 
undangan (untuk melihat 
substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi yang 
dibahas dalam rapat kinerja yang 
meliputi masalah, solusi, evaluasi, 
dan analisis pencapaian kinerja 
setiap indikator kinerja sasaran 
yang akan menjadi bahan acuan 
ketika menyusun LKIP di akhir 
tahun).  
Dokumen-dokumen tersebut agar 
didokumentasikan pada setiap 
bidang, serta fotocopynya diarsip 
oleh Bagian TU. 
 
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Secara umum pencapaian kinerja Pusdiklat BPS 
pada TW 2 Tahun 2018 baik namun terdapat hal-
hal yang perlu diperbaiki yaitu:   

 Tidak tercapainya target TW II Tahun 2018 
pada indikator “Persentase Peserta Diklat 
Teknis dan Fungsional yang lulus dengan 
kategori baik” (Target Tw II 2018 sebesar 
80%, Realisasi Tw II 2018 sebesar 0%). Hal 
tersebut dikarenakan Diklat  Teknis Prakom 
dan Diklat Teknis Statistik baru akan 
dilaksanakan pada Bulan Oktober 2018,  
Diklat Fungsional Statistisi Ahli Angkatan 
XIX dan Diklat Fungsional Prakom Ahli 
Angkatan XIV baru akan dilaksanakan pada 
Bulan November – Desember 2018. 

Dalam penetapan target setiap 
tahun merujuk pada realisasi pada 
tahun sebelumnya dan 
mempertimbangkan kondisi pada 
tahun berjalan sehingga kegiatan 
yang dilakukan akan sesuai 
dengan target yang telah 
ditetapkan. 
 
 

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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28.1 Satuan Kerja :   BPS Provinsi Lampung 

28.2 Sistem Evaluasi :   Evaluasi Lapangan/field evaluation 

28.3 Hasil Penilaian :   70,41 

28.4 Rincian Penilaian :  

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

 IMPLEMENTASI RENSTRA  

1 BPS Provinsi Lampung belum melakukan 
monitoring pencapaian target jangka menengah 
sampai dengan tahun berjalan yang 
terdokumentasi dengan baik 

Monitoring pencapaian target jangka 
menengah sampai dengan tahun 
berjalan bertujuan untuk mendapatkan 
informasi tentang capaian renstra 
selama 5 tahun atau posisi capaian 
kinerja dan harus terdokumentasi 
dengan baik 

2 Renstra telah direviu sesuai dengan perubahan 
IKU namun belum didukung dengan dokumentasi 
yang memadai 

Dokumentasi reviu renstra diperlukan 
untuk menunjukan bahwa organisasi 
melakukan penelahaan indikator 
kinerja apakah menunjukan kondisi 
yang lebih baik, terdapat relevansi 
dengan kondisi saat ini, atau upaya-
upaya perbaikan yang diperlukan 

3 Penentuan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja 
(PK) belum didukung dengan dokumentasi hasil 
perhitungan/dokumen sumber 

Target kinerja yang diperjanjikan harus 
berdasarkan basis data yang valid dan 
argumentasi yang logis 

B. PENGUKURAN KINERJA 

 KUALITAS PENGUKURAN  

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 dari staf 
operasional (individu) sampai ke atasannya karena 
tidak terlihat hubungan/relevansi indikator 

Pengukuran kinerja dari SKP/CKP 
bukan hanya dari kegiatan namun 
sudah terdapat indicator kinerja yang 
merupakan break down dari atasannya 
sehingga terlihat relevansinya 

3 Pengumpulan data kinerja belum 
menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi 
 
 

Pemanfaatan TI akan memudahkan 
dalam pengumpulan data kinerja 

 IMPLEMENTASI PENGUKURAN  
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4 Hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagian telah 
digunakan untuk reward & punishment namun 
belum terdapat dokumentasi 
 
 

Reward & Punishment terdokumentasi 
dengan baik sebagai bukti telah 
dilakukannya kegiatan tersebut  

C. PELAPORAN 

1 Informasi kinerja dalam LKIP telah digunakan 
dalam pelaksanaan evaluasi kinerja  namun tidak 
terdapat dokumentasi yang memadai. 

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 
sebelumnya harus terdokumentasi 
sebagai bagian dari perencanaan 
kinerja tahun selanjutnya. 

2 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

 PEMENUHAN EVALUASI KINERJA  

1 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah 
dilakukan, namun belum tertuang dalam notulen 
secara rinci, Rekomendasi, tindak lanjut dan batas 
waktu penyelesaian tindak lanjutnya 

Notulensi evaluasi atas pelaksanaan RA 
harus memuat masalah/kendala, 
strategi mengatasi kendala, 
rekomendasi, tindak lanjut, 
penanggung jawab tindak lanjut, dan 
batas waktu penyelesaian tindak lanjut 

2 Hasil evaluasi kinerja dan belum secara langsung 
disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. 

Evaluasi kinerja harus 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 

 KUALITAS  EVALUASI  

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 
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penyelesaian tindak lanjutnya. 

5 Pelaksanaan evaluasi kinerja masih belum 
sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui 
pembahasan-pembahasan yang reguler dan 
bertahap 

Pelaksanaan evaluasi kinerja harus 
disupervisi dengan baik melalui 
pembahasan-pembahasan yang 
reguler dan bertahap, hasilnya 
dikomunikasikan dan dan 
didokumentasikan dengan baik. 
 

6 Hasil evaluasi kinerja belum memberikan 
rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen 
kinerja yang dapat dilaksanakan dan belum 
terdokumentasi dengan baik 

Hail evaluasi kinerja harus dapat 
memberikan rekomendasi-
rekomendasi yang dapat dilaksanakan 
untuk perbaikan manajemen kinerja, 
jika realisasi tidak sesuai dengan 
targetnya dan harus terdokumentasi 
dengan baik. 
 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

 -  
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29.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

29.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

29.3 Hasil Penilaian : 70,31 

29.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target kinerja telah ditetapkan dengan baik 
seperti melalui dasar POK, target dari pusat dan 
hasil tahun sebelumnya namun belum 
terdokumentasikan 

Dalam membuat target kinerja agar 
didokumentasikan dengan baik 

2. Renstra tidak menyajikan Indikator Kinerja Tujuan 
dan targetnya 

Renstra menyajikan Indikator 
Kinerja  Tujuan dan Target. 

3. Reviu Renstra telah dilakukan namun tidak 
didukung oleh jadwal, undangan, daftar hadir, 
dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara 
berkala dan terjadwal. Contohnya 
dalam satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu Renstra. 
Dokumen pendukung sebagai bukti 
dilakukan reviu adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi 
reviu Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 

4. Dalam Penetapan target Renstra dan target 
perjanjian kinerja : 
a. Belum didukung dengan dasar perhitungan 

yang logis dan tidak terdokumentasi; 
b. Belum didukung notulen pembahasan 

alasan penetapan target  tersebut; 

Dalam Penetapan target Renstra 
dan Perjanjian Kinerja didukung 
dengan notulen pembahasan, bukti 
dokumen sumber perhitungannya 
dan argumen yang logis alasan  
penetapan target tersebut. 
 

5. Monitoring target dalam Renstra belum Dilakukannya monitoring 
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dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

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 

1. LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

2. LKIP belum menjelaskan indikator tujuan yang 
menggambarkan target dan realisasi 

Dalam bab III agar menjelaskan 
indikator tujuan yang 
menggambarkan target dan 
realisasi 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi yang 
dilaksanakan setiap triwulan masih diperlukan 
perbaikan 

 

Dalam evaluasi triwulanan belum 
semua terdapat solusi, siapa yang 
melaksanakan dan jangka 
waktunya serta belum 
menginformasikan tindak lanjut 
sebelumnya apakah sudah 
terselesaikan semua  
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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 

3. Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan belum 
menggambarkan hubungan kausalitas seperti 
dalam CKP seksi distribusi kabupaten tidak 
tercapai namun dalam CKP Kepala Seksi Statistik 
Niaga dan Jasa dan Kabid Distribusi tercapai 100% 

Terdapat hubungan kausalitas 
antara kinerja bawahan dan atasan 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Terdapat target yang tidak tercapai yaitu terdapat 
indikator yang tidak tercapai yaitu : 
a. Persentase pemasukan dokumen (response 

rate) servei dengan target 97,91 dan realisasi 
95,63; 

b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 
data dan informasi melalui website BPS 
dengan terget 59.100 dan realisasi 29.337; 

Selain itu jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya capaian beberapa indikator lebih 
rendah dari tahun sebelumnya yaitu 
e. Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan kualitas data statistik 94 tahun 2016 
dan 88,73 tahun 2017 

f. Persentase konsumen yang menjadikan data 
dan informasi statistik BPS sebagai rujukan 
utama 88 tahun 2016 dan 84,74 tahun 2017 

g. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 
data dan informasi statistik melalui website 
68.976 tahun 2016 dan 29.337 tahun 2017 

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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30.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 

30.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

30.3 Hasil Penilaian : 70,30 

30.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.  PERENCANAAN KINERJA 

1 
 
 

Renstra BPS Nusa Tenggara Timur telah direviu 
secara berkala selama 2 (dua) kali  namun belum 
dilengkapi dengan notulensi dan daftar hadir 
pelaksanaan reviu 
 

Pembahasan reviu renstra 
dilengkapi dengan notulensi 
pelaksanaannya 

2 Penentuan target dalam renstra belum berdasar 
data yang memadai karena belum didukung 
dengan kertas kerja penentuan target yang 
ditetapkan 
 

Pembahasan target renstra 
dilengkapi kertas kerja sebagai 
dasar penentuan target 

3 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

4 Target kinerja Kasi secara formal belum 
dijabarkan lebih lanjut ke kinerja individu 
 

Target kinerja Kasi secara formal 
dijabarkan lebih lanjut ke kinerja 
individu 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengumpulan data kinerja dalam FRA belum 
menggunakan aplikasi/sistem 
 

Pengumpulan data kinerja FRA 
menggunakan aplikasi/sistem 

2 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki 
Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada 
Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja 
 

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 
memiliki IKI yang dapat digunakan 
dalam penentuan keberhasilan 
kinerja individu 

3 Secara formal notulen atas FRA belum terdapat 
kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 
rekomendasi akan ditindaklanjuti namun secara 
informal telah dilaksanakan notulen belum 
memuat simpulan keberhasilan atau ketidak 
berhasilan rencana atau agenda 
 

Secara formal notulen atas FRA 
menuangkan kesepakatan dan 
kapan waktu rekomendasi akan 
ditindaklanjuti dalam rencana aksi 
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4 Notulen belum memuat analisis dan simpulan 
(keberhasilan /tidak berhasilnya) kondisi sebelum 
dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau 
agenda 

Notulen memuat analisis dan 
simpulan (berhasil/tidak 
berhasilnya ) kondisi sebelum dan 
sesudah dilaksanakannya suatu 
rencana atau agenda 

C. PELAPORAN 

1 Dalam pelaporan LKIP BPS Nusa Tenggara Timur 
masih terdapat kelemahan yaitu : 
1. LKIP belum menyajikan perbandingan kinerja 

tahun berjalan dan tahun sebelumnya per 
sasaran  

2. Terdapat inkonsistensi di rata-rata capaian 
kinerja  tahun 2017 antara tabel 7 (109,45) 
dan tabel 8 (109,6) 

LKIP belum menyajikan 
perbandingan kinerja tahun 
berjalan dan tahun sebelumnya 
per sasaran dan data yang 
disajikan konsisten 
 

2 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan 
LKIP mampu menyajikan 
informasi keuangan yang terkait 
langsung dengan seluruh 
pencapaian sasaran (outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 
mengukur keberhasilan unit kerja, namun secara 
formal monitoring tindak lanjut  atas rencana aksi 
belum didokumentasikan 
 

Monitoring Tindak lanjut agar 
didokumentasikan 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja tujuan BPS Provinsi Nusa 
Tenggara Timur tahun 2017 belum lebih baik dari 
tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dari 
perbandingan capaian kinerja selama 3 tahun 
yaitu : 

N
o 

Uraian 2015 2016 2017 

1 Rata-rata Capaian 
Kinerja Tujuan 

132,1
1 

116,4
5 

109,4
5 

 

Capaian Kinerja BPS Provinsi Nusa 
Tenggara Timur lebih baik dari 
tahun sebelumnya 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

31.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Utara 

31.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

31.3 Hasil Penilaian : 69,91 

31.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Pada tahap perencanaan kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki dokumen-dokumen 
perencanaan kinerja, antara lain Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 beserta 
perubahannya, Perjanjian Kinerja (PK) 2017, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, masih 
ditemukan beberapa kelemahan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

1 Belum adanya kesesuaian informasi tentang 
indikator kinerja sasaran antar dokumen 
perencanaan kinerja. Hal tersebut disebabkan 
karena reviu terhadap indikator kinerja BPS tidak 
disertai dengan perubahan Indikator dalam 
dokumen Renstra. 

Sasaran 
Strategis 

Perka IKU Renstra Reviu 
2 

Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna 
terhadap 
kualitas data 
BPS 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 
dengan 
pendekatan 
rumah tangga 
 
Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 
dengan 
pendekatan 
rumah usaha 
 
Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 

Dokumen perencanaan, seperti 
Renstra, PK, dan IKU harus memiliki 
kesesuaian informasi mengenai 
tujuan, sasaran, dan indikator yang 
digunakan untuk mengukur capaian 
keberhasilan. 
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dengan 
pendekatan 
non rumah 
tangga non 
usaha 

Meningkatnya 
birokrasi yang 
akuntabel 

Hasil penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

Hasil penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 
 
Jumlah satker 
BPS Kab/Kota 
yang 
berpredikat 
WBK/WBBM 

 

 
 

2 Reviu terhadap dokumen Renstra belum 
dilakukan secara memadai. Hal ini dikarenakan 
adanya penetapan target capaian yang berbeda 
pada tahun 2019. 

Sasaran/ IKU Bab 4 Lampiran 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

 Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

80 92 

 Persentase 
konsumen yang 
selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistik BPS 
sebagai rujukan 
utama 

60 90 

 Jumlah release data 
statistik yang tepat 
waktu 

26 18 

 Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit  tepat 
waktu 

14 27 

Peningkatan 
pelayanan prima hasil 
kegiatan statistik 

  

Dokumen Renstra merupakan 
acuan bagi organisasi dalam 
perencanaan kinerja tahunan yang 
memuat sasaran beserta target 
yang ingin dicapai. Penetapan 
target untuk jangka menengah 
seharusnya disusun berdasarkan 
basis data yang memadai dan 
argumen yang logis. 
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 Persentase 
kepuasan 
konsumen 
terhadap 
pelayanan data BPS 

80 90 

Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
pengguna data (user 
engagement) 

  

 Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan informasi 
statistik melalui 
website BPS 

13.000 25.000 

 Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 

85 95 

 Persentase 
konsumen yang 
menggunakan data 
BPS dalam 
perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Tidak 
Tertuang 

40 

Meningkatnya 
koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN 

  

 Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

25% 7 

Meningkatnya 
birokrasi yang 
akuntabel 

  

 Hasil penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

70 75 

 

3 Dokumen perjanjian kinerja belum sepenuhnya 
dimanfaatkan dalam penyusunan (identifikasi) 
kinerja untuk level eselon III. Target kinerja eselon 
III dalam PK 2018 secara kumulatif berbeda 
dengan target eselon II di atasnya. 

Penyusunan kinerja eselon III 
merupakan penjabaran dari kinerja 
eselon II, sehingga secara agregat 
target kinerja yang ada pada eselon 
III akan menjadi target kinerja pada 
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Sasaran/ IKU PK Kepala PK eselon 
III 

Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data BPS 

  

 Jumlah release data 
yang tepat waktu 

18 Sosial: 5 
Produksi: 
8 
Distribusi: 
24 
Nerwilis: 
13 

 

eselon II. 

4 Terdapat sasaran kinerja dalam PK tahun 2018 
yang tidak dijabarkan dalam sasaran kinerja 
eselon III di bawahnya. 

Sasaran PK 2018 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang selalu 
menjadikan data dan 
informasi statistik BPS 
sebagai rujukan utama 

Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
pengguna data (user 
engagement) 

Persentase konsumen 
yang menggunakan 
data BPS dalam 
perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

 

Sasaran kinerja yang termuat dalam 
dokumen PK 2018 seharusnya 
dijabarkan menjadi sasaran kinerja 
eselon III di bawahnya, sehingga 
terdapat keselarasan antara 
sasaran kinerja Kepala BPS Provinsi 
Sulawesi Utara dengan eselon III di 
bawahnya. 

5 Dokumen PK Tahun 2018 belum ditandatangani 
oleh Sekretaris Utama BPS RI sebagai atasan 
langsung (pemberi amanah) Kepala BPS Provinsi. 

Dokumen PK merupakan bentuk 
komitmen antara penerima dan 
pemberi amanah atas kinerja yang 
terukur. PK seharusnya dilegalisasi 
oleh atasan sebagai dasar bagi 
atasan untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi atas 
pencapaian kinerja yang disepakati 
tersebut. 

6 BPS Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan 
reviu terhadap dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai 
dengan Reviu Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu 
yang telah dilakukan belum didukung oleh jadwal 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan reviu 
Renstra  harus dilakukan secara 
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reviu, undangan, daftar hadir, dan notulensi. berkala dan terjadwal. Contohnya 
dalam satu tahun dijadwalkan satu 
kali atau dua kali reviu. Dokumen 
pendukung sebagai bukti dilakukan 
reviu Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat substansi 
rapat yang akan dilakukan), daftar 
hadir (untuk melihat siapa saja yang 
terlibat dalam  rapat kinerja), dan 
notulen (untuk melihat substansi 
reviu Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi saat 
ini). 
 

7 Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

Pada tahap pengukuran kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki IKU sebagai alat ukur 
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan ukuran 
kinerja untuk eselon III yang merupakan penjabaran kinerja eselon II. Namun, masih terdapat 
beberapa kelemahan yang ditemukan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

1 BPS Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki 
mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja, 
tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan, 

 Data kinerja belum terdokumentasi dengan 
baik, dan 

 Penelusuran ke dokumen sumber tidak mudah 
dilakukan. 

Mekanisme pengumpulan data 
kinerja yang baik harus memenuhi 
kriteria berikut: 
- 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 

2 BPS Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun 
Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada 

IKI merupakan penjabaran indikator 
kinerja eselon II ke eselon III dan 
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indikator kinerja organisasi atau atasannya. 
Namun, IKI tersebut belum dimanfaatkan dalam 
penilaian kinerja pegawai. 

eselon IV, kemudian diturunkan 
menjadi indikator kinerja menurut 
kelas jabatan fungsional dan staf. 
IKI seharusnya dijadikan dasar 
penilaian bagi kinerja pegawai. 

3 Pengukuran kinerja belum menggunakan 
teknologi informasi yang memadai. 

Pengembangan sistem informasi 
dalam pengukuran kinerja dapat 
mempermudah monitoring secara 
berkala capaian kinerja organisasi, 
unit kerja, hingga ke level individu. 

   

C. PELAPORAN 

Pada tahap Pelaporan, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun LKIP Instansi Pemerintah 
(LKIP) Tahun 2017. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan LKIP 
tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1 Masih adanya ketidakselarasan antara informasi 
yang disajikan dalam LKIP dengan kinerja dalam 
dokumen PK 2017. 

Sasaran/ IKU PK 2017 
Reviu 

LKIP 2017 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

 Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

100 90 

 Persentase 
konsumen yang 
selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistik BPS 
sebagai rujukan 
utama 

80 85 

 Jumlah release data 
yang tepat waktu 

46 12 

 Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

89 22 

 

LKIP seharusnya menyajikan kinerja 
yang diperjanjikan dalam PK, baik 
tujuan, sasaran, indikator, berikut 
targetnya. Apabila terjadi 
perubahan target, seharusnya 
didahului oleh reviu dokumen 
perjanjian kinerja. 
 
Dokumen perjanjian kinerja dapat 
direviu apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 

 Terjadi pergantian pejabat, 

 Perubahan strategi yang 
memengaruhi pencapaian tujuan 
dan sasaran, dan 

 Perubahan prioritas atau asumsi 
yang berakibat signifikan dalam 
proses pencapaian tujuan. 

 
 

2 LKIP belum menyajikan informasi mengenai 
evaluasi dan analisis yang memadai terkait 
capaian masing-masing indikator kinerja sasaran. 
Pada tahun 2017, terdapat 4 indikator kinerja 

LKIP seharusnya dapat menyajikan 
evaluasi dan analisis mengenai 
capaian kinerja organisasi. Apabila 
target indikator tidak tercapai, 
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sasaran yang tidak tercapai, yaitu: 
  

Sasaran/ IKU Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data BPS 

  

 Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

22 17 

 Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

100 Ruta: 
99,83 
Usaha: 
99,98 
No ruta 
no usaha: 
92,73 

Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
pengguna data (user 
engagement) 

  

 Persentase 
konsumen yang 
menggunakan data 
BPS dalam 
perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

40 39,75 

Meningkatnya kualitas 
sarana dan prasarana 
BPS 

  

 Persentase 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
diselesaikan 

100 75 

 

seharusnya dalam LKIP tertuang 
evaluasi yang menjelaskan tentang 
kendala dan hambatan yang ada. 
Apabila target indikator tercapai, 
dilakukan analisis terkait kendala 
dan strategi yang digunakan untuk 
mencapai indikator tersebut. 

3 Belum dilakukan perbandingan data yang 
memadai antara realisasi tahun 2017 dengan 
tahun 2016, sehingga informasi yang disajikan 
dalam LKIP belum menyeluruh. 

LKIP seharusnya menyajikan 
perbandingan data yang memadai, 
yang mencakup 

 Target dengan realisasi, 

 Realisasi tahun berjalan dengan 
realisasi tahun sebelumnya, dan 

 Realisasi sampai dengan tahun 
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berjalan dengan target jangka 
menengah. 

 
 

4 LKIP belum menyajikan informasi yang memadai 
mengenai upaya efisiensi terkait penggunaan 
sumber daya yang digunakan. 

Penyajian informasi terkait efisiensi 
penggunaan sumber daya bukan 
hanya berasal dari 
efisiensi/penghematan anggaran, 
tetapi dapat dikaitkan dengan 
sumber daya lainnya, seperti 
metode kerja, aspek SDM, 
penggunaan listrik dan air, dan lain 
sebagainya. 

5 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 
sepenuhnya dapat diandalkan karena belum 
didukung oleh dokumen sumber. 

Kriteria informasi kinerja dapat 
diandalkan antara lain: 

 Datanya valid, 

 Dapat ditelusuri ke sumber 
datanya, 

 Diperoleh dari sumber yang 
kompeten, 

 Dapat diverifikasi, dan 

 Konsisten. 

6 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 
terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 
instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 
mampu menyajikan informasi 
keuangan yang terkait langsung 
dengan seluruh pencapaian sasaran 
(outcome); 

D. EVALUASI KINERJA 

Pada tahap evaluasi kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rapat evaluasi secara 
berkala, tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Rapat evaluasi kinerja telah dilaksanakan, tetapi 
belum secara khusus membahas tentang capaian 
kinerja  dan masih bersifat umum. Dalam notulen 
rapat, tidak tertuang secara rinci pembahasan 
terkait permasalahan dan solusi atas capaian 
masing-masing sasaran. 

Evaluasi kinerja triwulanan 
setidaknya harus menyajikan 
informasi yang rinci terkait: 

 capaian masing-masing sasaran, 

 evaluasi dan analisis mengenai 
keberhasilan atau 
ketidakberhasilan atas target 
suatu sasaran, 

 Kendala dan permasalahan yang 
terjadi dalam proses pencapaian 
sasaran, dan 

 Solusi atau strategi yang 
digunakan untuk mencapai target 
sasaran yang diharapkan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 
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Secara keseluruhan, target kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis telah dapat tercapai. 
BPS Provinsi Sulawesi Utara juga memperoleh penghargaan dari Kanwil DJPB sebagai peringkat 
II atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan 2017 di lingkup Provinsi 
Sulawesi Utara. Selain itu, terdapat inovasi SIPEDAS Mantap yang  dibuat oleh BPS Provinsi 
Sulawesi Utara untuk mempermudah pengguna data mendapatkan data-data strategis Provinsi 
Sulawesi Utara. Namun, masih ada ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Capaian kinerja belum sepenuhnya didukung oleh 
bukti yang memadai. 

Informasi tentang capaian kinerja 
harus diperoleh dari dasar 
perhitungan (formulasi) yang valid, 
dihasilkan dari sumber data atau 
basis data yang dapat dipercaya, 
dapat ditelusuri sumber datanya, 
dapat diverifikasi, dan up to date. 

2 BPS Provinsi Sulawesi Utara belum memperoleh 
penghargaan dalam kegiatan inisiatif dalam 
pemberantasan korupsi atau inovasi dalam 
manajemen kinerja 

BPS Provinsi Sulawesi Utara dapat 
mengerahkan seluruh SDM yang 
ada agar dapat meningkatkan 
pencapaian target perolehan 
penghargaan oleh instansi 
pemerintah atau organisasi publik 
lainnya. 
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32.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Maluku 

32.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

32.3 Hasil Penilaian : 69,55 

32.4 Rincian Penilaian : 
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A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Provinsi Maluku telah melakukan reviu 
terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
mulai dari Reviu Renstra Ke-1 sampai dengan Reviu 
Renstra Ke-2, namun kegiatan reviu yang telah 
dilakukan belum didukung oleh jadwal reviu, 
undangan, daftar hadir, dan notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk 
melihat apakah dokumen Renstra 
masih relevan dengan kondisi 
satuan kerja saat ini. Kegiatan 
reviu Renstra  harus dilakukan 
secara berkala dan terjadwal. 
Contohnya dalam satu tahun 
dijadwalkan satu kali atau dua kali 
reviu. Dokumen pendukung 
sebagai bukti dilakukan reviu 
Renstra adalah jadwal reviu, 
undangan (untuk melihat 
substansi rapat yang akan 
dilakukan), daftar hadir (untuk 
melihat siapa saja yang terlibat 
dalam  rapat kinerja), dan notulen 
(untuk melihat substansi reviu 
Renstra yang dibahas, jika ada 
perubahan dituliskan alasan 
perubahan, namun jika tidak 
dijelaskan bahwa dokumen 
Renstra masih relevan dengan 
kondisi saat ini). 
 

2 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan 
notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring 
pencapaian target dalam Renstra 
sebagai tolak ukur keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja belum dikembangkan 
menggunakan teknologi informasi 

Untuk percepatan dalam 
pengukuran data kinerja, unit 
kerja diharapkan mampu 
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mengembangkan teknologi 
informasi dalam hal pengukuran 
kinerja 
 

2 Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu 
yang mengacu pada IKU unit kerja 
 

Indikator Kinerja Individu dibuat 
dengan mengacu pada IKU unit 
kerja 
 
 

C. PELAPORAN 

1 LKIP BPS Provinsi Maluku belum menyajikan analisis 
efisiensi penggunaan sumber daya 

LKIP setiap unit kerja sebaiknya 
menyajikan analisis efisiensi 
penggunaan sumber daya, 
misalkan air, listrik, dll 

2 LKIP BPS Provinsi Maluku belum sepenuhnya 
menyajikan informasi keuangan yang terkait 
dengan pencapaian sasaran 

Dalam  hal berakuntabilitas, unit 
kerja tidak hanya dituntut untuk 
berakuntabiltas kinerja, tetapi 
lebih dari itu. Berapa rupiah uang 
yang sudah dilekuarkan untuk 
mencapai kinerja tersebut 

3 LKIP BPS Provinsi Maluku belum menyajikan 
perbandingan data: 
a. target serta realisasi per sasaran 
b. realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016 

per sasaran 
c. realisasi sampai 2017 dengan target jangka 

menengah 2019 per sasaran 

LKIP BPS Provinsi Maluku 
menyajikan perbandingan data-
data kinerja secara memadai dari 
sisi tujuan, indikator tujuan, 
sasaran maupun indikator kinerja 
sasaran 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Evaluasi kinerja atas satker BPS Kabupaten/Kota se-
Provinsi Maluku belum sepenuhnya dilakukan 

Evaluasi kinerja tidak hanya 
dilakukan pada unit-unit kerja di 
BPS Provinsi Maluku saja. Akan 
tetapi sebagai pembina, BPS 
Provinsi Maluku harus 
mengevaluasi kinerja satker-
satker yang ada dibawahnya 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Terdapat target kinerja yang pada LKIP 2017 yang 
tidak disertai dengan hambatan dan solusinya 

 

Normatifnya target yang telah 
ditetapkan harus tercapai dengan 
baik, akan tetapi adakalanya 
target tersebut tidak terealisasi 
dengan baik. Hal tersebut bisa 
dijadikan evaluasi kenapa hal 
tersebut bisa terjadi dan apa 
kendala serta solusinya 
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33.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Papua 

33.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

33.3 Hasil Penilaian : 69,29 

33.4 Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A.   PERENCANAAN KINERJA 

1. Monitoring target dalam Renstra belum 
dilengkapi dengan Kertas Kerja Monitoring 
Renstra dan notulen pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian 
target dalam Renstra sebagai tolak 
ukur keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra 
 

2. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 telah 
disusun ditemukan kekurangan yaitu: 

 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. 

 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
2015 – 2019 seharusnya: 

 Renstra dijadikan acuan dalam 
penyusunan perjanjian kinerja 
sehingga harus selaras antara 
kedua dokumen tersebut; 

 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 
(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 : 

Pimpinan berperan aktif dalam 
pelaksanaan monitoring dan rapat 
evaluasi triwulanan secara berkala. 
Mengomandokan Kabid/Kabag, 
Kasie/Kasub untuk melaksanakan 
rapat triwulanan. 
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 Monitoring dilakukan terbatas pada 
penyerahan atau pengumpulan hasil 
pengukuran capaian kinerja yang dilakukan 
oleh penangungjawab masing-masing 
subject matter, dan dikompilasi oleh 
binagram. 

 Belum dilakukan rapat triwulanan. 

 Belum terdapat bukti yang cukup adanya 
analisis dan alternatif solusi jika terdapat 
deviasi antara target triwulanan dengan 
realisasi triwulanannya. 

 

4. Berdasarkan hasil  konfirmasi dengan subject 
matter (Kabid IPDS) terdapat beberapa 
ketidakkonsistenan target PK 2018 dengan 
dokumen sumbernya, antara lain :  

No
. 

Indikator Kinerja 
Kabid 

Dok. 
sumber 

PK 2018 

1 Jumlah peta desa 
dan blok sensus yang 
diupdate 

0 25 

2 Jumlah 
publikasi/laporan 
integrasi pengolahan 
dan diseminasi 
Statistik yang terbit 
tepat waktu 

2 4 

3 Jumlah metadata  
kegiattan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

2 5 

 

Target pada PK 2018 seharusnya 
sesuai dengan dokumen sumbernya. 

B.  PENGUKURAN KINERJA 

1. Mekanisme pengumpulan data sudah didukung 
dengan SOP, namun belum diimplementasikan 
secara memadai karena: 

 Belum terdokumentasi waktu delivery-nya; 

 Belum sepenuhnya mudah untuk 
mengakses data bagi pihak yang 
berkepentingan; 

 Sulit untuk menelusuri sumber data yang 
valid karena tidak terdokumentasi dengan 
baik. 

 
 
 

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; 

 Ada kemudahan untuk 
mengakses data bagi pihak yang 
berkepentingan; 

 Terdapat penanggungjawab yang 
jelas; 
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 Jelas waktu delivery-nya 

 Terdapat SOP yang jelas jika 
terjadi kesalahan data. 
 
 

2. Telah mempunyai Indikator Kinerja Individu, 
namun baru sebatas IKI Ketatausahaan belum 
seluruhnya, dan belum termanfaatkannya 
indikator kinerja individu tersebut dalam 
penilaian kinerja pegawainya. 
 

Indikator Kinerja Individu menjadi 
acuan dalam penilaian kinerja 
pegawai. 

3. Pengukuran kinerja belum menggunakan 
bantuan Teknologi Informasi, atau  
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; 

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 target kinerja yang 
ditetapkan. 
 

5. 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 
 

6. 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. 
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C.  PELAPORAN 

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; 

 Perbandingan yang  disajikan belum 
dijelaskan secara rinci dalam bentuk narasi 
perbandingan antara target dengan Realisasi 
tahun 2017, Realisasi tahun 2017 
dibandingkan dengan Realisasi tahun 2016, 
Realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan 
target Renstra 2019. 

 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: 
a.  Terdapat ketidaksesuaian Realisasi 

Kinerja dengan dokumen sumbernya,  
antaralain: 

No Indikator 
Kinerja Sasaran 

Realisa
si LKIP 

Dokume
n 

sumber 

1. Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

98,66 98,44 

2. Persentase 
konsumen yang 
menggunakan 
data BPS dalam 
perencanaan 
dan evaluasi 

25,95 51,9 

LKIP yang disusun seharusnya : 

 Bab III Akuntabilitas Kinerja 
Menyajikan evaluasi dan analisis 
mengenai capaian kinerja. 
Bagaimana upaya dalam 
mencapai target, kendala apa 
yang dihadapi dan solusi yang 
diberikan pimpinan untuk 
pencapaian target tersebut. 

 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; 
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pembangunan 
nasional 

3. Jumlah 
publikasi/lapora
n statistik yang 
terbit tepat 
waktu 

33 32 

 
 
b. Terdapat ketidaksesuaian Target dan 

Realisasi dalam LKIP dengan Target dan 
Realisasi dalam FRA tahun 2017 
 

No Indikator Kinerja 
Sasaran 

Realisa
si LKIP 

FRA 

1. Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

98,66 0 

2. Persentase 
konsumen yang 
selalu 
menjadikan data 
dan informasi 
statistik BPS sbg 
rujukan utama 

90 0 

3. Jumlah release 
data yang tepat 
waktu 

16 0 

4. Jumlah 
publikaasi/lapor
an sensus yang 
terbit tepat 
waktu 

33 0 

5. Persentase 
Kepuasan 
Konsumen 
terhadap 
pelayanan data 
BPS 

96,75 96,22 

6. Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data  BPS 

95,65 102,42
2 

 

 
 
 
 

 Lampiran 4 menyajikan 
Pengukuran Capaian kinerja TW I, 
II, III dan IV. 

 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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c. Terdapat  ketidakkonsistenan dalam 
Target Renstra 2019 dalam 
perbandingan yang disajikan LKIP 
dengan Renstranya, antara lain: 

No Indikator Kinerja 
Sasaran 

Target 
Renstra 

LKIP 

Target 
Renstr
a 2015-

2019 

1. Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

90% 95% 

2. Jumlah release 
data yang tepat 
waktu 

16 28 

3. Jumlah 
publikaasi/lapora
n sensus yang 
terbit tepat 
waktu 

0 1 

4. Persentase 
pemasukan 
dokuemn 
(Response rate) 
survei  

93,82% 95% 

5. Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan  informasi 
statistik melalui 
website BPS 

45.000 50.000 

6. 
 

Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 

85 88 

7. Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan 
khusus yang 
dihimpun 

5 1 

 
d. Terdapat  ketidakkonsistenan dalam 

Target Renstra 2017 dengan target PK 
2017, antara lain: 
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No Indikator Kinerja 
Sasaran 

Target 
PK 

dalam 
LKIP 
2017 

Target 
Renstr
a 2015-

2019 
tahun 
2017 

1. Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan  informasi 
statistik melalui 
website BPS 

45.000 50.000 

2. 
 

Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 

85 84 

 
 

 Lampiran 4 Pengukuran Capaian Kinerja 
tahun 2017 hanya terisi triwulan IV, belum 
mengisi target dan realisasi triwulan I, II, dan 
III. 

 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: 
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 Terdokumentasi berupa notulen 
pembahasan artinya 
mengidentifikasikan, mencatat 
(membuat catatan), mencari tahu, 
mengadministrasikan kemajuan 
(progress) 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 

 
Capaian kinerja dalam Rencana aksi 
dimonitor tiap triwulan, dan dibahas 
dalam rapat evaluasi kinerja tentang 
keberhasilan/kegagalan mencapai 
target pada triwulan tersebut. Apabila 
berhasil dijelaskan tentang upaya 
untuk mencapai keberhasilan, dan 
apabila tidak mencapai target 
dijelaskan bagaimana kendala dan 
solusi. Hal tersebut dijadikan notulen 
tersebut 
 
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 
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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, namun terdapat capaian 
kinerja yang melebihi  120%.   
 
 
 

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. Monitoring capaian Kinerja tahun 2017 dan 
triwulan I dan II tahun 2018 belum sepenuhnya 
dapat diandalkan. Karena berdasarkan 
konfirmasi dengan subject matter terdapat 
beberapa target dan realisasi sesuai dengan 
sumberdatanya. 

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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34.1 Satuan Kerja : BPS Provinsi Papua Barat 

34.2 Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

34.3 Hasil Penilaian : 69,02 

34.4 Rincian Penilaian : 

 

NO 
URAIAN KELEMAHAN / 

KEKURANGAN 
KONDISI SEHARUSNYA 

 
REKOMENDASI 

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

A. PERENCANAAN KINERJA  

1 Hasil telaah atas Rencana 
Strategis BPS Provinsi Papua 
Barat TA 2015-2019 reviu kedua 
sebagai berikut: 
a) Pada Bab II tabel tujuan 

terdapat tiga tujuan namun 
penjelasan atas tabel 
tersebut terdapat empat 
tujuan. 

b) Terdapat nilai target atas 
masing-masing indikator 
kinerja sasaran yang 
berbeda antara renstra 
dengan PK 

Rencana Strategis BPS 
Provinsi Papua Barat TA 
2015-2019 seharusnya: 
a) Konsisten antara tabel 

tujuan dan 
penjelasannya; 

b) Tidak ada perbedaan 
target indikator kinerja 
sasaran antara dokumen 
renstra dengan PK.  

BPS Provinsi Papua Barat 
agar: 
a) Melakukan revisi 

Renstra 2015-2019, 
sehingga tabel 
tujuan dan 
penjelasannya 
konsisten. 

b) Melakukan revisi 
Renstra 2015-2019 
sebelum 
menetapkan 
indikator kinerja 
sasaran pada PK,  
sehingga tidak ada 
perbedaan target 
antara PK dengan 
renstra.  

2 Tidak seluruh indikator  kinerja 
sasaran tahun 2018  memiliki 
target, hanya sekitar 64% 
 
 

Setiap indikator kinerja 
sasaran yang telah 
ditetapkan harus dilengkapi 
target dari masing-masing 
indikator. 

BPS Provinsi Papua Barat 
membentuk Tim Pokja 
yang anggotanya dari 
tim teknis dan 
administrasi untuk 
menentukan indikator 
kinerja sasaran.  

3 Penetapan target kinerja dalam 
renstra belum berdasarkan 
dokumen pendukung yang 
akurat. 

Penetapan target kinerja 
dalam renstra seharusnya 
dilengkapi dokumen 
pendukung yang akurat 
seperti notulen rapat, surat 
keputusan KBPS, dsbnya 

KBPS Provinsi 
menetapkan SOP dari 
setiap target kinerja dan 
menetapkan data 
dukung yang diperlukan. 

4 Target jangka menengah dalam 
Renstra belum dimonitor 
pencapaiannya sampai dengan 
tahun berjalan 

Target jangka menengah 
dalam renstra seharusnya 
juga dimonitor tidak hanya 
target tahun berjalan. 

Target dalam renstra 
agar dimonitor 
pencapaiannya secara 
berkala. 
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B. PENGUKURAN KINERJA  

1 Pengukuran kinerja yang telah 
dihubungkan dengan 
tujuan/sasaran belum 
dikembangkan menggunakan 
teknologi informasi  lebih 
berupa laporan  monitoring 
dalam  bentuk excel serta belum 
dihubungkan dengan 
tujuan/sasaran. 

Pengukuran kinerja yang 
telah dihubungkan dengan 
tujuan/sasaran seharusnya 
dapat dikembangkan 
dengan memanfaatkan 
teknologi informasi, dalam 
rangka inovasi dan 
meningkatkan manajemen 
kinerja. 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar mengembangkan 
pengukuran kinerja yang 
telah dihubungkan 
dengan tujuan/sasaran 
dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. 

2 Pengukuran Kinerja dalam 
dokumen Form Rencana Aksi 
(FRA) Triwulan II 2018 yang 
disampaikan ke Bina Program 
BPS belum dilengkapi tanda 
tangan kepala satker hal ini 
menjadikan tidak dapat 
dipastikan apakah pengukuran 
kinerja telah dilakukan secara 
berjenjang. 
 

Form Rencana Aksi yang 
disampaikan triwulanan ke 
Biro Bina Program BPS 
sebaiknya dilengkapi tanda 
tangan sebagai bukti 
adanya pengukuran kinerja 
secara berjenjang. 

Form Rencana Aksi yang 
disampaikan triwulanan 
ke Biro Bina Program 
BPS agar dilengkapi 
tanda tangan pimpinan 
satuan kerja 

C. PELAPORAN  

1 LKIP belum menyajikan upaya 
penghematan (misalnya : air, 
listrik,  penggunaan ATK, 
perjalanan dinas) 

LKIP seharusnya 
menyajikan upaya 
penghematan (misalnya : 
air, listrik,  penggunaan 
ATK, perjalanan dinas) 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memperbaiki 
dokumen LKIP dengan 
mencatumkan upaya-
upaya penghematan 
yang telah dilakukan. 

2 LKIP belum menyajikan analisa 
anggaran sebelum dan sesudah 
terjadinya upaya penghematan 

LKIP seharusnya 
menyajikan analisa 
anggaran sebelum dan 
sesudah terjadinya upaya 
penghematan 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memperbaiki 
dokumen LKIP dengan 
menyajikan analisa 
anggaran sebelum dan 
sesudah terjadinya 
upaya penghematan. 

3 LKIP belum menyajikan  
perbandingan mengenai kinerja 
tahun berjalan tahun 2017 
dengan  kinerja tahun-tahun 
sebelumnya (per sasaran) 

LKIP seharusnya 
menyajikan  perbandingan 
mengenai kinerja tahun 
berjalan tahun 2017 
dengan  kinerja tahun-
tahun sebelumnya (per 
sasaran) 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memperbaiki 
dokumen LKIP dengan 
menyajikan 
perbandingan mengenai 
kinerja tahun berjalan 
tahun 2017 dengan  
kinerja tahun-tahun 
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sebelumnya (per 
sasaran) 

4 LKIP belum menyajikan  
perbandingan mengenai kinerja 
tahun berjalan tahun 2017 
dengan kinerja tahun-tahun 
sebelumnya (per tujuan) 

LKIP seharusnya 
menyajikan  perbandingan 
mengenai kinerja tahun 
berjalan tahun 2017 
dengan kinerja tahun-tahun 
sebelumnya (per tujuan) 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memperbaiki 
dokumen LKIP dengan 
menyajikan 
perbandingan mengenai 
kinerja tahun berjalan 
tahun 2017 dengan 
kinerja tahun-tahun 
sebelumnya (per tujuan) 

5 LKIP belum menyajikan 
Kendala/permasalahan dan 
solusinya 

LKIP seharusnya 
menyajikan 
Kendala/permasalahan dan 
solusinya 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memperbaiki 
dokumen LKIP dengan 
menyajikan 
Kendala/permasalahan 
dan solusinya 

6 LKIP belum menyajikan 
informasi keuangan yang terkait 
dengan pencapaian sasaran 
kinerja instansi 

LKIP seharusnya 
menyajikan informasi 
keuangan yang terkait 
dengan pencapaian sasaran 
kinerja instansi 

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memperbaiki 
dokumen LKIP dengan 
menyajikan informasi 
keuangan yang terkait 
dengan pencapaian 
sasaran kinerja instansi 

7 Informasi yang disajikan dalam 
LKIP belum digunakan untuk 
peningkatan dan penilaian 
kinerja  

Informasi yang disajikan 
dalam LKIP seharusnya 
dapat digunakan untuk 
peningkatan dan penilaian 
kinerja  

BPS Provinsi Papua Barat 
agar memanfaatkan 
informasi yang disajikan 
dalam LKIP  untuk 
peningkatan dan 
penilaian kinerja. 

D. EVALUASI KINERJA  

 - - - 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI  

1 Informasi kinerja belum 
sepenuhnya dapat diandalkan 
dikarenakan terdapat target 
yang dilaporkan memiliki 
realisasi  yaitu jumlah metadata 
kegiatan statistik sektoral dan 
khusus  sebanyak 1 laporan yang 
dihimpun namun berdasarkan 
penelusuran dokumen sumber  
bukti tidak ditemukan. 

Setiap kinerja  yang 
dilaporkan seharusnya 
dilengkapi dokumen 
sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Setiap informasi kinerja 
yang disampaikan agar 
dilengkapi dokumen 
sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

35.1. Satuan Kerja : STIS 

35.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

35.3. Hasil Penilaian : 50,35 

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: 

 Rencana Strategis belum direviu sehingga 

tidak sesuai dengan IKU dalam Perka BPS 

Nomor 2 Tahun 2017; 

 Renstra belum sepenuhnya selaras dengan 

Perjanjian Kinerja  tahun 2017; 

 Perjanjian Kinerja 2018 belum 

diperbaharui   terkait perubahan pimpinan 

STIS pada bulan Juni 2018. 

 Penentuan target pada Perjanjian 2018 

belum didasarkan pada capaian kinerja 

tahun 2017. 

 Renstra 2015-2019 tidak menyajikan 

target tahunan; 

 

 Mengkaji ulang kesesuaian rencana 

strategis dengan peraturan terbaru 

dan kebutuhan organisasi.  

 Pelaksanaan reviu dilakukan secara 

berkala dan di-upload ke website. 

Pelaksanaan reviu harus dilengkapi 

dengan bukti dukung seperti: notulen 

rapat pembahasan target kinerja, 

daftar hadir peserta rapat, jadwal 

pelaksanaan reviu; 

 Rencana Strategis harus menyajikan 

IKU yang terbaru; 

 Renstra hasil reviu dijadikan acuan 

dalam penyusunan perjanjian kinerja 

terbaru sehingga selaras antara kedua 

dokumen tersebut; 

 Renstra menyajikan target tahunan 

berupa matriks mulai tahun 2015 s.d. 

2019. Matriks ini merupakan 

penjabaran target kinerja jangka 

menegah menjadi target-target 

tahunan dan periodik yang selaras dan 

terukur; 

2. Belum ada jadwal, SOP, maupun mekanisme 

yang jelas terkait monitoring target dan 

pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 

tahun berjalan.  

 Pelaksanaan monitoring target dan 

capaian dalam Rencana Strategis 

harus dilakukan secara terjadwal 

dengan mekanisme dan SOP yang 
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jelas; 

 Pelaksanaan monitoring harus 

dilengkapi dengan bukti dukung, 

diantaranya : SOP, notulen hasil 

monitoring, SK penanggung jawab, 

dan dokumentasi. 

 Pihak atau bagian yang bertanggung 

jawab harus melaporkan hasil 

monitoring tersebut secara periodik; 

 Pelaksanaan monitoring didukung 

oleh tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

3.  Pemanfaatan Form Rencana Aksi (FRA) 

masih terbatas pada pelaporan atau 

dokumentasi saja. Misalnya : FRA belum 

dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan 

setiap kegiatan; 

 FRA yang digunakan belum mengikuti versi 

terbaru; 

 Pelaporan FRA belum memiliki 

SOP/mekanisme yang jelas dan belum 

terjadwal (triwulanan); 

 Capaian dalam FRA belum dijadikan acuan 

dalam pemberian reward/punishment; 

 

 

 FRA sebaiknya dimanfaatkan secara 

menyeluruh dalam kegiatan 

organisasi, diantaranya :  

a. Target dan capaian dalam FRA 

dijadikan acuan untuk memulai 

pelaksanaan setiap kegiatan; 

b. Target dan capaian dalam FRA 

dijadikan acuan untuk mengevaluasi 

capaian output kegiatan; 

c. Target dan capaian dalam FRA 

dijadikan acuan untuk memberikan 

kewenangan dan eksekusi  

mengenai diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan; 

d. Data dalam FRA dijadikan acuan 

dalam implementasi 

reward/punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan 

pencapain target kinerja; 

 Mekanisme penentuan target dan 

capaian dalam pelaporan FRA oleh 

pengumpul data harus didukung 

dengan bukti/sumber data yang jelas 

dari masing-masing subject matter; 

 Pelaporan FRA dilaksanakan secara 

periodik, yaitu secara triwulanan dan 

dilengkapi dengan bukti dukung 
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pelaksanaan rapat berupa notulen 

dan jadwal pelaksanaan; 

 Hasil evaluasi FRA disampaikan secara 

formal kepada pihak yang dievaluasi 

dengan menyertakan rekomendasi 

dan batas waktu pelaksanaannya; 

 Terdapat mekanisme yang 

memungkinkan pimpinan untuk 

mengetahui progress kinerja yang 

terbaru (updated performance); 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Belum ada SOP dan mekanisme pengumpulan 

data untuk pengukuran kinerja yang jelas, 

misalnya terkait penanggung jawab pengumpul 

data, jadwal pengumpulan data, dan langkah-

langkah pengumpulan serta verifikasi data 

dengan subject matter. 

 

 Perlu ditetapkan penanggung jawab 

pengumpul data untuk pengukuran 

kinerja yang dibuktikan dengan SK 

oleh pimpinan/Direktur. 

 Perlu dibuat SOP yang jelas mengenai 

langkah-langkah pengumpulan dan 

verifikasi data pengukuran kinerja 

yang dibuktikan dengan dokumen SOP 

yang baku.  

 Pengumpulan data pengukuran kinerja 

dari subject matter perlu dibuktikan 

dengan dokumen sumber yang 

ditandatangani oleh pengumpul data 

dan subject matter. 

2.  Pengukuran kinerja masih dilakukan 

dengan perkiraan saja, dokumen sumber 

yang digunakan tidak memadai.  

 Penyusunan CKP bulanan belum 

sepenuhnya dilaksanakan. 

Kriteria Pengukuran kinerja dilakukan 

secara berjenjang, antara lain: 

 Terdapat alur penjenjangan kinerja 

yang jelas mulai dari pimpinan 

sampai dengan staf operasional 

(individu); 

 Setiap jenjang atau tingkatan 

memiliki indikator kinerja, target-

target terukur dan hubungan 

kausalitas antara setiap jenjang atau 

tingkatan; 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi 
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atau ditelusuri sampai ke sumbernya; 

 Dokumen CKP bulanan wajib disusun 

sebagai dasar penilaian individu dan 

indikator kinerja mulai dari pimpinan 

hingga staf. 

C. PELAPORAN 

1. Masih terdapat kekurangan dalam LKIP (LKIP) 

yang telah disusun, antara lain: 

a. LKIP belum sesuai dengan prototype yang 

ditetapkan oleh Biro Binagram, terutama 

pada kelengkapan lampiran yang tidak 

menyajikan Pengukuran Kinerja Sasaran 

dan Pengukuran Capaian Kinerja. 

b. LKIP belum menampilkan capaian kinerja 

tujuan, serta sasaran pada tujuan tersebut.  

c. Belum menyajikan evaluasi dan analisis 

tentang capaian-capaian kinerja outcome 

atau output dan disertai penjelasan tentang 

kendala dan solusi yang diambil. 

d. Belum menyajikan analisis perbandingan 

yang lengkap dengan capaian tahun 

sebelumnya, penyebab naik atau turunnya 

capaian, serta perbandingan dengan target 

2019. 

e. Hanya menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan dan belum 

menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS; 

f. Informasi realisasi keuangan hanya 

ditampilkan berdasarkan program (DMPTTL 

dan PSPA) dan belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi; 

g. Belum menyajikan informasi tentang 

perbaikan manajemen kinerja dan upaya 

kongkrit untuk meningkatkan akuntabilitas 

kinerja; 

LKIP yang disusun seharusnya : 

 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. 

 Menjabarkan tujuan dan sasaran 

sesuai dengan indikator kinerja utama, 

disertai dengan capaian kinerja pada 

tujuan dan sasaran tersebut. 

 Menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja per masing-

masing indikator disertai ulasan 

mengapai sebuah indikator mampu 

mencapai target atau sebaliknya tidak 

tercapai. 

 Menyajikan perbandingan yang 

memadai, mencakup: 

- Target dan Realisasi; 

- Realisasi tahun berjalan dan tahun 

sebelumnya; 

- Realisasi tahun berjalan dan target 

Renstra 2019 

 Menyajikan besaran efisiensi disertai 

dengan data pendukung berupa tabel 

perubahan semula menjadi yang 

menunjukkan upaya efisiennya 

 Menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran  

 Informasi dalam LKIP digunakan 

secara  menyeluruh untuk 
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memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

organisasi secara terukur, terutama 

dalam hal perbaikan kegiatan 

administrasi sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas kinerja 

organisasi; 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1.  Belum ada upaya identifikasi untuk 

memantau : 

- progress kinerja 

- posisi (capaian) kinerja terakhir 

- langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian 

kinerja, dan 

- rekomendasi perbaikan manjemen 

kinerja.  

 Pelaksanaan evaluasi kinerja belum 

sepenuhnya dapat dikaitkan dengan tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja organisasi STIS.    

 Perlu dilakukan pemantauan terhadap 

progress kinerja, posisi (capaian) 

kinerja terakhir, langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan 

pencapaian kinerja, dan rekomendasi 

perbaikan manjemen kinerja yang 

terdokumentasi. 

 Bukti dukung pemantauan ini dibuat 

dalam bentuk notulen pembahasan 

yang kemudian disampaiakan kepada 

pihak-pihak terkait.  

 Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi 

harus mencakup informasi tentang 

capaian hasil rencana serta analisis 

tentang kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana terkait 

tujuan dan sasaran organisasi. 

2. Hasil evaluasi kinerja belum memberikan 

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan. 

Hasil evaluasi kinerja harus dapat 

memberikan rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja dalam aksi-aksi yang 

dapat dilaksanakan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Informasi mengenai kinerja triwulan II tahun 

2018 belum menunjukkan perbaikan capaian 

kinerja dibandingkan periode sebelumnya.  

  

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala 

mengenai target dan capaian kinerja 

organisasi, serta kendala dalam mencapai 

target tersebut dan upaya 

memperbaikinya.  

 

2 STIS belum berhasil memperoleh capaian atas 

kinerja lain, seperti:  

 Penghargaan WBK internal BPS atau 

Pimpinan perlu menunjukkan dukungan 

terhadap upaya pelaksanaan proyek 

inovasi terkait WBK/WBBM ataupun 
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penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal 

BPS); 

 Penghargaan inovasi tingkat internal 

BPS 

 

inovasi lain yang berkaitan dengan 

peningkatan kinerja organisasi.  
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LAPORAN HASIL EVALUASI 
BPS KABUPATEN / KOTA 

SETINGKAT ESELON III 
TAHUN 2017- 2018 

 

1. BPS Kabupaten Kendal      69,08 

2. BPS Kabupaten Gianyar      66,63 

3. BPS Kabupaten Banyuasin     65,06 

4. BPS Kabupaten Lamongan     64,86 

5. BPS Kabupaten Poliwali Mandar     64,65 

6. BPS Kabupaten Bitung       64,28 

7. BPS Kabupaten Sigi      64,23 

8. BPS Kabupaten Rejang Lebong     64,02 

9. BPS Kabupaten Konawe  Utara     63,87 

10. BPS Kabupaten Banjar      63,40 

11. BPS Kota Binjai        63,32 

12. BPS Kabupaten Kapuas      63,00 

13. BPS Kabupatten Biak Numfor     62,96 

14. BPS Kutai Timur       62,76 

15. BPS Kabupaten Bangka Selatan     62,40 

16. BPS Kota Jakarta Utara      62,29 

17. BPS Kabupaten Tanah Datar     61,91 

18. BPS Kabupaten Gowa      61,86 

19. BPS Kabupaten Sleman      61,65 

20. BPS Kota Ambon      61,60 

21. BPS Kabupaten Pandeglang     61,58 

22. BPS Kabupaten Singkawang      60,92 

23. BPS Kabupaten Bintan      60,69 

24. BPS Kota Cimahi      60,66 

25. BPS Kabupaten Batanghari     59,96 

26. BPS Kabupaten Pringsewu     59,86 

27. BPS Kabupaten Lombok Tengah     59,21 

28. BPS Kabupaten Pidie Jaya     58,85 

29. BPS Kabupatenn Pelalawan     58,69 

30. BPS Kota Tidore       58,54 

31. BPS Kabupaten Bone Bolango     58,49 

32.  BPS Kabupaten Raja Ampat     58,44 

33. BPS Kota Kupang      57,82 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

1.1 Satuan Kerja   :   BPS Kabupaten Kendal 

1.2 Sistem Evaluasi  :   Evaluasi Lapangan/field evaluation 

1.3 Hasil Penilaian  :   69,08 

1.4 Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

 KUALITAS RENSTRA  

1 Rencana Startegis (Renstra) telah dilengkapi dengan 

target-target kinerja sebagai ukuran keberhasilan 

namun untuk penetapan target indikator “Jumlah 

pengunjung eksternal yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website BPS” yaitu 5.760 

pengunjung, kurang memadai karena hanya 

berdasarkan pertimbangan resiko akan adanya migrasi 

website BPS. Penetapan target ini tidak 

mempertimbangkan realisasi tahun 2017 yaitu 

sebanyak 19.307 pengunjung 

Penetapan target kinerja sebagai ukuran 

keberhasilan harus bisa menjadi pemacu 

kinerja, berdasarkan basis data yang 

memadai dan argument yang logis 

 IMPLEMENTASI RENSTRA  

2 BPS Kabupaten Kendal telah membuat kertas kerja 

monitoring target jangka menengah namun belum 

belum dilengkapi dengan notulen atau dokumen 

lainnya yang diperlukan 

Tabel monitoring jangka menengah 

dilengkapi dengan notulen atau dokumen 

lain yang diperlukan untuk 

menginformasikan capaian-capaian kinerja. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

 KUALITAS PENGUKURAN  

1 BPS Kabupaten Kendal telah membuat dokumen 

Indikator Kinerja Individu (IKI) namun belum 

diterapkan kepada seluruh pegawai. BPS Kabupaten 

Kendal menggunakan CKP untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan capaian kinerja masing-masing 

pegawai karena CKP belum mengakomodir indikator-

indikator yang tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK)  

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. 

2 Penggunaan aplikasi MONIKA (monitoring kegiatan) 

pada BPS Kabupaten Kendal belum dihubungkan 

dengan Indikator Kinerja Individu (IKI) 

Aplikasi MONIKA seharusnya dikaitkan 

dengan indikator kinerja individu. 
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C. PELAPORAN 

1 LKIP tahun 2017 BPS Kabupaten Kendal 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 LKIP tahun berikutnya, yaitu: Penajaman analisis 

capaian kinerja dan analisis terhadap adanya efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki. Diharapkan 

adanya inovasi efisiensi yang tidak selalu berasal dari 

penghematan anggaran. 

Untuk yang akan datang, diperlukan 

penajaman analisis capaian kinerja dan 

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 LKIP tahun 2017 belum menyajikan perbandingan 

capaian sasaran kinerja dan indikatornya tahun 2016-

2017 namun hanya capaian kinerja tujuan  

Perbandingan yang diperlukan dalam LKIP 

adalah target dan realisasi tahun berjalan, 

capaian kinerja (tujuan dan sasaran) tahun 

berjalan dengan tahun sebelumnya, serta 

capaian kinerja taun berjalan dengan target 

renstra 

3 LKIP tahun 2017 BPS Kabupaten Kendal belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi berupa Informasi 

penggunaaan anggaran (DIPA) per pencapaian sasaran 

kinerja instansi. 

LKIP menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (outcome). 

D. EVALUASI KINERJA 

 -  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 BPS Kabupaten Kendal belum mendapat penghargaan 

inovasi dalam manajemen kinerja 

Peingkatan dan perbaikan kinerja BPS 

Kabupaten Kendal perlu ditingkatkan 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

2.1. Satuan Kerja : BPS  Kabupaten Gianyar 

2.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

2.3. Hasil Penilaian : 66,63 

2.4. Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra 2015-2019 Kabupaten Gianyar telah 

dilakukan reviu dengan dasar Perka IKU No 2 

Tahun 2017, namun terdapat kekurangan antara 

lain: 

a. Indikator dan target dari tujuan pada Renstra 

masih diukur dengan persentase. Yaitu target 

2018 pada indikator jumlah metadata kegiatan 

sektoral dan khusus yang dihimpun serta pada 

indikator penilaian Sakip oleh Inspektorat. 

b. Keselarasan antara Renstra 2015-2019 dengan 

Perjanjian Kinerjatahun 2018 belum sesuai, 

yaitu: 

Indikator Kinerja Renst

ra 

PK 

Jumlah Publikasi/ Laporan 

yang terbit tepat waktu 

40 45 

Jumlah Metadata kegiatan 

statistik sektoral dan 

khusus 

1 5 

  

Penerapan pada keberhasilan tujuan dalam 

mencapai visi dan misi BPS Kabupaten 

Gianyar untuk kurun waktu 2015-2019 yang 

berorientasi pada hasil (result oriented 

government) diukur dengan melihat 

keberhasilan tujuan disetiap tahun. Satuan 

didalam keberhasilan tujuan agar disesuiakan 

dengan indikator yang akan dicapai dan 

selaras dengan laporan lainnya. 

2 Pada SOP penyusunan Renstra belum mencakup 

mekanisme monitoring secara periodik dan 

didukung dengan notulen.  

Renstra BPS Kabupaten Gianyar pada reviu kedua 

tahun 2017, belum memonitor perubahan, 

misalnya: 

Sasaran 

Program/ 

Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 

Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang 

jelas tentang mekanisme monitoring Renstra 

secara periodik (SOP yang sudah ada belum 

mengakomodir). Monitoring pencapaian 

Target Jangka Menengah dalam Renstra 

minimal setahun sekali. Monitoring didukung 

dengan notulen (tindak lanjut atas hasil 

monitoring). 
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Sasaran 

Kegiatan/ 

Indikator 

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap 

kualitas data 

1.1. 
Persentase 
konsumen 
yang merasa 
puas dengan 
kualitas data 
statistik 

I = 70 

II= 70 

I = 72 

II = 90 

I = 74 

II = 

90 

I = 

76 

II= 

90 

I = 78 

II= 90 

1.2. Persentase 

konsumen 

yang selalu 

menjadikan 

data dan 

informasi 

statistik BPS 

sebagai 

rujukan utama 

I= 

100 

II= 90 

I = 

100 

II = 90 

I = 

100 

II = 

90 

I= 

100 

II= 

90 

I= 

100 

II= 90 

1.4. Jumlah 
Publikasi/Lapo
ran yang terbit 
tepat waktu 

I= 29 

II= 29 

I = 29 

II = 29 

I = 29 

II = 

40 

I= 29 

II= 

40 

I= 29 

II= 40 

  

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Gianyar belum menggunakan 

teknologi informasi untuk pengukuran kinerja. 

Melakukan pengukuran kinerja secara 

berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai 

kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi 

dan pengukuran tersebut menggunakan 

bantuan teknologi informasi (by system) 

sehingga capaian atau progres kinerja dapat 

diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. 

C. PELAPORAN 

1 LKIP BPS Kabupaten Gianyar tahun 2017 sudah 

menyajikan informasi keuangan, namun belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian kinerja sasaran. 

LKIP mampu menyajikan informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome). Informasi 

keuangan dapat di breakdown menurut 

sasaran kinerja (sesuai dengan template). 

2 LKIP Intansi Pemerintah (LKIP) telah disusun, LKIP tahun 2017 yang disusun mencakup: 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut: 

a. Pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) belum 

menyajikan: 

1) Analisis dan evaluasi per sasaran, dan per 

indikator kinerja untuk sasaran, dan 

indikator yang realisasinya mencapai target 

atau melebihi target; 

2) Nilai dari efisiensi dari hasil penghematan 

anggaran tahun 2017; dan 

3) Analisis sebelum dan setelah adanya 

penghematan. 

4) Perkembangan capaian/realisasi kinerja 

tahun 2017 terhadap tahun 2016 (dan 

analisisnya). 

 

 

b. Target Indikator Kinerja tidak konsisten antara 

BAB III dengan Perjanjian Kinerja, yang terdiri 

dari: 

Indikator Kinerja 

Realisasi 

BAB III 
Perjanjian 

Kinerja 

Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

40 59 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

melalui web site BPS 

5.000 6.500 

Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

50% 90% 

a. BAB III (Akuntabilitas Kinerja) menyajikan 

berupa: 

1) Analisis per tujuan, per sasaran, dan per 

indikator kinerja untuk tujuan, sasaran, 

dan indikator yang realisasinya 

mencapai target atau melebihi target; 

2) Evaluasi per tujuan, per sasaran, dan 

per indikator kinerja untuk tujuan, 

sasaran, dan indikator yang realisasinya 

belum mencapai target; 

3) Efisiensi dari hasil penghematan 

anggaran dikuantifikasikan sesuai 

dengan nilai yang dilakukan 

penghematan; 

4) Lakukan analisis sebelum dan setelah 

adanya penghematan terutama pada 

tujuan, sasaran strategis, indikator 

kinerja strategis. 

5) Perbandingan perkembangan 

capaian/realisasi kinerja tahun 2017 

terhadap tahun 2016 

b. Realisasi Indikator Kinerja harus konsisten 

antara BAB III dan Perjanjian Kinerja.  
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

Jumlah Metadata 

kegiatan statistic 

sectoral dan khusus 

yang dihimpun 

1 2 

Persentase 

pengadaan sarana 

dan prasarana 

aparatur yang 

diselesaikan 

100% 90% 

 

Keterangan: Publikasi adalah jumlah publikasi 

yang masuk ARC dan non ARC, pengunjung 

eksternal adalah unique visitor, jumlah 

pengguna data untuk tujuan pembangunan 

nasional, metadata di instansi terkait, 

pengadaan sarana prasarana tahun 2017. 

D. EVALUASI KINERJA 

 -  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja BPS Kabupaten Gianyar sebagian 

besar lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini 

terutama pada jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistic melalui 

web site BPS, namun masih kurang di 

Pemutakhiran data MFD dan MBS. Hal ini 

dikarenakan pada triwulan II tahun 2018 tidak ada 

target dan realisasinya. 

Selain itu, BPS Kabupaten Gianyar belum 

terdapatnya penghargaan dari pihak eksternal 

maupun interrnal. 

a) Capaian kinerja sebaiknya juga 

mempertimbangkan capaian tahun 

sebelumnya. 

b) Penghargaan merupakan bentuk 

pengakuan atas kepuasan pihak luar 

terhadap kinerja organisasi.  

Capaian kinerja lainnya, seperti 

penghargaan yang diperoleh agar disajikan 

dalam LKIP BPS Kabupaten Gianyar, karena 

merupakan prestasi yang dapat 

memberikan penilaian dalam evaluasi 

SAKIP, disamping prestasi secara 

operasional dan administrasi. 

2 BPS Kabupaten Gianyar memperoleh predikat WBK 

dari internal BPS, namun belum memperoleh 

penghargaan lainnya. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

3.1. Satuan Kerja  :  BPS Kabupaten Banyuasin 

3.2. Sistem Evaluasi  :  Evaluasi Lapangan/field evaluation 

3.3. Hasil Penilaian  :  65,06 

3.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Penentuan target dalam renstra belum berdasar 

data yang memadai karena belum didukung 

dengan kertas kerja penentuan target yang 

ditetapkan 

Pembahasan target renstra harus 

didukung atau dilengkapi kertas kerja 

sebagai dasar penentuan target 

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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

3 Target IKU yang ditetapkan pada dokumen 
Renstra 2015-2019 Reviu II belum selaras 
dengan yang ditetapkan pada dokumen PK 

Penetapan target pada Renstra dan PK 

sebaiknya selaras. 

Jika ada perubahan didukung dengan 
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2018, Tidak dilengkapi dengan surat 
pernyataan yang menjelaskan perubahan 
target tersebut. 
 

surat pernyataan yang didasarkan dari 

penjelasan di notulen rapat.  

 

4 
Indikator Kinerja sasaran “persentase 

pemasukan dokumen (Response Rate) survei” 

masih terbagi ke dalam 3 indikator yaitu 

pendekatan rumah tangga, usaha  dan non 

rumah tangga dan non usaha. 

Berdasarkan Perka IKU No. 2 tahun 2017 

bahwa Indikator Kinerja Sasaran 

“persentase pemasukan dokumen 

(Response Rate) survei” sudah 

disatukan, atau tidak terbagi ke dalam 3 

kategori seperti Perka IKU No. 2 tahun 

2016. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Sistem pengumpulan data kinerja sudah ada, 

masih sebatas pemenuhan penyelesaian 

pekerjaan dari unit kerja karena tidak 

terkumpul pada penanggung jawab (Kasie IPDS). 

SOP pengumpulan data harus dipatuhi, 

laporan progress pekerjaan/kegiatan 

agar dikumpulkan oleh Petugas 

pengumpul/penanggungjawab 

pengumpulan data kinerja untuk 

selanjutnya diinput. 

2 BPS Kabupaten Banyuasin sudah memiliki 

Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk level 

eselon IV yang mengacu pada Indikator Kinerja 

Utama (IKU) unit kerja namun belum sampai ke 

level staf 

BPS Kabupaten Banyuasin memiliki IKI 

yang dapat digunakan dalam penentuan 

keberhasilan kinerja individu 

3 Hasil pengukuran capaian kinerja unit kerja dan 

pegawai belum sepenuhnya dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward dan 

punishment maupun perencanaan dan 

penganggaran. 

 

Catt : sudah mulai membangun aplikasi sirajin 

dan nilai kawan secara online untuk pemberian 

reward dan punishment 

Hasil pengukuran capaian kinerja unit 

kerja dan pegawai seharusnya 

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian 

reward dan punishment maupun 

perencanaan dan penganggaran. 

Implementasinya harus ada bukti yang 

akuntabel. 

4 Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

(belum ada  pengembangan)  dengan teknologi 

informasi atau aplikasi pengukuran data. 

Data kinerja dari masing-masing 

seksi/subag pengumpulan datanya agar 

dilakukan secara tertib dan diolah 

dengan teknologi yang memadai  

C. PELAPORAN 

1 Informasi kinerja dalam LKIN belum sepenuhnya 

dapat diandalkan karena belum disusun dan 

dikoreksi secara berjenjang oleh para 

penanggung jawab kegiatan sehingga masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan informasi 

LKIN disusun oleh Tim yang 

beranggotakan para penanggung jawab 

kegiatan (Kasie, Kasubag dan Kepala 

serta staf yang  kompeten) harus diberi 

penugasan sesuai tanggungjawabnya 
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yang dimuat dalam LKIN tersebut. 

 

sehingga diharapkan data dan informasi 

yang dimuat lengkap, akurat dan 

akuntabel. 

2 LKIN telah disusun, namun LKIP belum 

sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja sehingga jelas telah 

dianalisis dan dievaluasi kinerja tersebut oleh 

manajemen, penguraiannya masih sifat umum 

seperti berupa keterangan kondisi. 

Dalam penyajiannya tidak terdapat subbab yang 

menjelaskan adanya evaluasi dan analisis 

terhadap capaian kinerja kegiatan/program 

atau tujuan/sasaran.  

Penyajian LKIN sebaiknya menyajikan 

evaluasi dan analisis capaian kinerja, 

sehingga terlihat telah dilakukan 

evaluasi dan analisis capaian kinerjanya 

oleh manajemen.  

3 LKIN telah menyajikan informasi kinerja namun 

belum sepenuhnya digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi kinerja dan peningkatan 

kinerja organisasi 

Informasi hasil evaluasi dan analisis 

kinerja atas  capaian kinerja pada LKIN 

yang disusun, dapat digunakan untuk 

mencari upaya-upaya peningkatan 

kinerja organisasi sesuai dengan 

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. 

4 LKIN belum menyajikan dengan rinci data 

capaian maupun anggaran tahun-tahun 

sebelumnya sehingga dapat dilakukan evaluasi 

baik per kegiatan, program, tujuan maupun 

sasarannya. 

Capaian tahun lalu yang disajikan hanya sebatas 

total capaian tujuan dan sasarannya. 

Dalam LKIN agar data capaian tahun-

tahun sebelumnya dapat disajikan untuk 

bahan perbandingaan dan evaluasi atas 

capaian kinerja tahun pelaporan.  

D. EVALUASI KINERJA 

1 Capaian kinerja umumnya dapat memenuhi 

target dan  pemantauan Rencana Aksi untuk 

perbaikan capaian kinerja yang kurang, masih 

belum ada bukti tindaklanjut hasil alternatif 

perbaikannya. 

Sebaiknya hasil pemantauan dari 

rencana aksi (bukti tindaklanjut) dapat 

menghasilkan alternatif untuk perbaikan  

yang akan datang  dan dapat 

dilaksanakan. 

Dalam menentukan target kinerja 

seharusnya dengan perhitungan yang 

matang dan sesuai dengan 

kemampuan/potensi yang ada. 

2 Secara formal notulen atas FRA belum terdapat 

kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti namun secara 

informal telah dilaksanakan. Notulen belum 

memuat simpulan keberhasilan atau ketidak 

berhasilan rencana atau agenda 

Secara formal notulen atas FRA 

menuangkan sekepakatan dan kapan 

waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti 

dalam rencana aksi 

3 Notulen belum memuat analisis dan simpulan Notulen memuat analisi dan simpulan 
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(keberhasilan /tidak berhasilnya) kondisi 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu 

rencana atau agenda 

(berhasil/tidak berhasilnya ) kondisi 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

suatu rencana atau agenda 

4 Hasil evaluasi  kinerja telah ditindaklanjuti, 

namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja 

Hasil evaluasi seharusnya dimanfaatkan 

untuk mengukur keberhasilan unit kerja 

5 Evaluasi kinerja belum sepenuhnya didapat hasil 

yang memadai karena kurangnya informasi dan 

data yang disajikan dalam LKIN  

Informasi dan data dalam LKIN 

seharusnyya lengkap, akurat dan 

akuntabel sehingga dapat dievaluasi dan 

diketahui keberhasilan ataupun 

kegagalannya. 

6 Evaluasi dalam LKIN belum sepenuhnya 

memuat masalah dan hambatan yang dihadapi 

dalam pencapaian kinerja kegiatan, program 

maupun sasarannya yang dapat digunakan 

untuk  menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. 

Evaluasi dalam LKIN sebaiknya memuat 

masalah dan hambatan yang dihadapi 

dalam pencapaian kinerja kegiatan, 

program maupun sasarannya, sehingga 

dapat untuk ditindaklanjuti 

7 Informasi mengenai kinerja masih belum 

sepenuhnya dapat diandalkan, karena data dan 

informasi yang disajikan masih belum 

memberikan keyakinan yang memadai. 

Data dan informasi yang disajikan dalam 

LKIN harus akurat dan akuntabel, serta 

indikator kinerja utama adalah 

mengambarkan tupoksi BPS Kabupaten 

Banyuasin.   

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja belum sepenuhnya dapat 

mengukur keberhasilan lebih baik dari tahun 

sebelumnya, dikarenakan tidak tersajinya 

dengan lengkap data tahun-tahun sebelumnya. 

Capaian kinerja tahun pelaporan 

idealnya lebih baik dari tahun 

sebelumnya. 

2 Belum mengikuti lomba inovasi baik di 

lingkungan BPS maupun di luar lingkungan BPS, 

namun sudah merancang terobosan inovasi 

terkait penilai kinerja pegawai yaitu “Sedulur, Si 

Rajin dan Nilai Kawan” dan sudah disampaikan 

ke tim RB di BPS RI 

Melakukan terobosan dengan membuat 

inovasi terkait kinerja di BPS Banyuasin 

dan merealisasikannya 

3 BPS Kabupaten Banyuasin telah memperoleh 

penghargaan penyusunan LK terbaik tingkat 

UAKPA tahun 2016 lingkup KPPN Sekayu 

peringkat 7 yang diperoleh pada tahun 2017. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

4.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Lamongan 

4.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

4.3. Hasil Penilaian  : 64,86 

4.4. Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra 

- Renstra telah direviu (reviu kedua) dan telah 

dipublikasikan, tetapi reviu tersebut belum 

sepenuhnya mengacu Renstra reviu kedua BPS RI. 

Pada Bab II, II, IV dan lampiran, masih terdapat 

inkonsistensi Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran. 

Satker agar: 

- Mempublikasikan Renstra reviu 

pertama kedalam website BPS 

- Memperbaiki Renstra reviu kedua 

sesuai dengan Perka BPS No. 2 

tahun 2017 dan dipublikasikan 

kedalam website BPS 

2 IKU 

IKU tahun 2017 dan 2018 telah dibuat dan 

dipublikasikan, tetapi kedua IKU tersebut masih 

mengacu pada IKU reviu pertama, sehingga terdapat 1 

Tujuan, 1 Indikaor Kinerja Tujuan, 1 Sasaran, dan 5 

Indikator Kinerja Sasaran yang belum dituangkan pada 

IKU tahun 2017 dan 2018 

Satker agar memperbaiki IKU tahun 

2018 sesuai dengan Perka BPS No. 2 

tahun 2017 kemudian 

mempublikasikan kedalam website 

BPS 

 

3 PK 

PK tahun 2017 dan 2018 telah dibuat dan 

dipublikasikan, tetapi kedua PK tersebut masih 

mengacu pada IKU reviu pertama, sehingga terdapat 1 

Tujuan, 1 Indikaor Kinerja Tujuan, 1 Sasaran, dan 5 

Indikator Kinerja Sasaran yang belum dituangkan pada 

PK tahun 2017 dan 2018 

Satker agar memperbaiki PK tahun 

2018 sesuai dengan Perka BPS No. 2 

tahun 2017 kemudian 

mempublikasikan kedalam website 

BPS 

 

4 Atas kondisi diatas, menyebabkan: 

- Target kinerja belum ditetapkan dengan baik 

- Target kinerja belum digunakan untuk mengukur 

keberhasilan 

- Rencana kerja yang disusun, belum dapat 

digunakan untuk mencapai sasaran 

 

5 
Target jangka menengah dalam Renstra belum 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

Monitoring target jangka menengah 

mengacu kepada kriteria sbb: 
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

berjalan sehingga tidak bisa diketahui progress 

capaiannya terhadap target Renstra periode 5 tahunan 

- 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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

6 
Terdapat ketidakkonsistenan antara Target PK 2018 

dengan Target Renstra tahun 2018 namun belum 

didukung dengan surat pernyataan atau notulen 

pembahasan  perbedaan target tersebut 

Jika  dalam penyusunan target dalam 

Perjanjian Kinerja ada perubahan 

target dari Renstra maka harus 

didukung dengan surat pernyataan 

ataupun notulen pembahasannya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

7 Pengukuran kinerja telah dilakukan, tetapi pengukuran 

kinerja tersebut masih mengacu pada IKU reviu 

pertama, sehingga terdapat 1 Tujuan, 1 Indikaor 

Kinerja Tujuan, 1 Sasaran, dan 5 Indikator Kinerja 

Sasaran yang belum dapat diukur kinerjanya. 

Kondisi tersebut berdampak pada: 

- Kualitas pengukuran kinerja belum dapat diandalkan 

- Pengukuran kinerja yang telah dilakukan belum 

dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan 

- Belum dapat digunakan untuk pengarahan/  

pengorganisasian kegiatan. 

  

Pengukuran kinerja Tahun 2018 agar 

direviu sesuai dengan IKU reviu 

terakhir yang dilakukan oleh BPS RI.  
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NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

8 Pengukuran kinerja telah dilakukan dan disampaikan 

secara periodik, tetapi dalam melakukan pengukuran 

tersebut, satker belum menggunakan aplikasi/ sistem. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara manual, yaitu 

tabel rencana aksi diisi oleh subject matter kemudian 

dikumpulkan di Kasubbag TU, untuk dikompilasi 

menjadi rencana aksi triwulanan. 

SOP yang telah berjalan agar tetap 

dilakukan, sampai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang 

menggunakan aplikasi telah siap.  

9 Masih terdapat kesalahan satuan dalam pengukuran 

kinerja (tujuan, sasaran, dan kegiatan), misalnya 

indikator dengan pernyataan “persentase dokumen 

yang .......” satuannya adalah dokumen, seharusnya 

satuannya adalah persentase 

Satuan dalam Form Rencana Aksi 

agar direviu kembali, disesuaikan 

dengan pernyataan pada indikator 

kinerjanya 

   

C. PELAPORAN 

10 LAKIP belum menyajikan semua informasi mengenai 

pencapaian IKU, hal ini dikarenakan IKU dilaporkan 

pada LAKIP masih mengacu pada IKU reviu pertama, 

sehingga terdapat 1 Tujuan, 1 Indikaor Kinerja Tujuan, 

1 Sasaran, dan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang tidak 

tersampaikan informasi pencapaiannya pada  LAKIP. 

Kondisi tersebut berdampak pada: 

- Informasi kinerja belum dapat diandalkan 

- LAKIP belum dapat digunakan untuk menilai kinerja 

organisasi, dan bahan evaluasi untuk peningkatan 

kinerja pada tahun yang alan datang  

 

Kedepan, LAKIP menyajikan IKU 

sesuai dengan IKU reviu terakhir yang 

dilakukan oleh BPS RI.  

11 LAKIP tidak menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya (selfblocking, 

penghematan yang dilakukan) dan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

BAB III LAKIP menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya (selfblocking, 

penghematan yang dilakukan serta 

upaya efisiensi/ efisiensi yang telah 

dilakukan) dan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian 

sasaran 

12 Hambatan dan rekomendasi yang tertuang dalam 

LAKIP, tidak berasal dari dokumentasi pengukuran 

kinerja yang dilakukan secara berkala.  

Hambatan dan rekomendasi yang 

tertuang dalam LAKIP berasal dari 

dokumentasi yang tertuang dalam 

rapat berkala pada saat pengukuran 

kinerja, sehingga dalam isian 

“hambatan dan rekomendasi”  pada 
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LAKIP memang berasal dari 

permasalahan riil yang dialami dan 

langkah tindaklanjut yang memang 

telah dilakukan pada satker tersebut 

   

D. EVALUASI KINERJA 

13 Satker telah melakukan evaluasi kinerja secara 

periodik, akan tetapi belum mendokumentasikan 

hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, 

serta rekomendasi yang akan dilaksanakan, sehingga 

tidak dapat memantau apakah terdapat alternatif 

dalam rangka pencapaian kinerja. 

Kedepan, agar rapat evaluasi kinerja, 

didokumentasikan hambatan yang 

ditemui dalam pencapaian kinerja, 

serta rekomendasi yang akan 

dilaksanakan, sehingga alternatif-

alternatif yang digunakan dalam 

rangka pencapaian kinerja dapat 

dijadikan sebagai pelajaran pada 

masa yang akan datang. 

14 Evaluasi kinerja belum dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan/ kegagalan unit kerja/ 

individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

perbaikan manajemen kinerja dan pemberian reward 

and punishment 

Kedepan, agar pada evaluasi kinerja, 

disampaikan keberhasilan yang telah 

dicapai/ kegagalan yang dialami oleh 

unit kerja/ individu dimana 

keberhasilan/ kegagalan tersebut 

memang disebabkan oleh faktor 

internal unit kerja/ individu tersebut, 

sehingga evaluasi kinerja tersebut 

dapat dijadikan pegangan bagi kepala 

kantor untuk melakukan perbaikan 

manajemen kinerja serta pemberian 

reward and punishment 

15 Pengukuran kinerja yang dilakukan telah didukung 

dengan dokumentasi yang memadai berupa notulen 

dan foto-foto. Akan tetapi substansi notulen belum 

sepenuhnya membahas identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau capaian) 

kinerja terakhir, hambatan/ kendala yang ditemui, 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan, 

Rekomendasi/solusi perbaikan manajemen kinerja, 

dan pemantauan atas rekomendasi dari rapat-rapat 

dalam rangka pengukuran kinerja sebelumnya.  

Satker, sebelum melakukan rapat 

pengukuran kinerja meminta terlebih 

dahulu realisasi rencana aksi dari 

masing-masing seksi. Sehingga pada 

saat rapat, Kepala Kantor dapat fokus 

membahas target kinerja yang telah 

dicapai, target kinerja yang menemui 

hambatan, kemudiann melakukan 

pembahasan untuk menentukan 

langkah yang diambil dalam rangka 

mengatasi hambatan, serta 

memantau tindak-lanjut atas 

rekomendasi dari rapat-rapat  
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sebelumnya. 

Rekomendasi yang tidak 

dilaksanakan/ tidak dapat 

dilaksanakan agar diganti dengan 

rekomendasi yang lain yang 

memungkinkan untuk ditindaklanjuti. 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

16 Pencapaian Pelaporan pada FRA tidak berasal dari 

sumber yang kompeten (subject matter/ BPS Pusat),  

valid/ dapat ditelusuri ke sumber data/ dapat 

diverifikasi. Misalnya: 

- Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Pada FRA, 

realisasi Triwulan II 50) 

- Jumlah pengunjung external yang mengakses data 

dan informasi staatistik melalui website BPS (Pada 

FRA, realisasi Triwulan II 2400) 

- Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan 

data BPS (Pada FRA, realisasi Triwulan II 45%) 

- Jumlah Publikasi/ Laporan yang terbit tepat waktu 

(Pada FRA, realisasi Triwulan II 0) 

Kedepan, satker dalam melaporkan 

pencapaian kinerja menggunakan 

data yang berasal dari sumber yang 

kompeten (subject matter/ BPS 

Pusat),  valid/ dapat ditelusuri ke 

sumber data/ dapat diverifikasi 

17 Satker telah mendapatkan penghargaan eksternal, 

yaitu dari penghargaan ketepatan waktu pelaporan 

dari KPPN, akan tetapi satker belum mengusulkan 

kepada BPS Provinsi untuk menjadi Satker WBK/ 

WBBM maupun mengirimkan inovasi ke Menpan RB 

Penghargaan yang telah didapat 

pada periode saat ini agar tetap 

dipertahankan, serta kedepan 

berusaha untuk mengusulkan diri ke 

BPS Provinsi menjadi satker yang 

WBK/ WBBM ataupun melakukan 

inovasi ke  dalam kontes inovasi yang 

dibuat oleh Menpan RB 
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5.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Polewali Mandar 

5.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

5.3. Hasil Penilaian  : 64,65 

5.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Pada tahap perencanaan kinerja, BPS Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen-

dokumen perencanaan kinerja, berupa Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 beserta review 

pertama dan kedua, Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah 

dupublikasikan melalui website resmi BPS Kabupaten Polewali Mandar, namun masih ditemukan 

beberapa kelemahan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

 1. Penetapan target pada Renstra tidak didukung 

notulen kesepakatan target, serta kejelasan 

perhitungannya. 

2. Telah dilakukan review pertama dan kedua atas 

Renstra 2015-2019, namun tidak didukung 

dengan dokumentasi/notulen pembahasan 

perubahan tersebut. 

3. Telah dilakukan reviu atas Perjanjian Kinerja 

2017, namun tidak didukung dengan 

dokumentasi/notulen pembahasan perubahan 

tersebut.  

4. Penetapan target dalam perencanaan kinerja 

tahunan belum sepenuhnya mengacu pada 

dokumen Renstra. 

Sasaran/ IKU 
Renstra 
Reviu 

2015-2019 
PK 2018 

Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
pengguna data (user 
engagement) 

  

 Jumlah pengunjung 
eksternal yang 

6.000 1.000 

1. Penetapan target pada Renstra 

harus didukung dokumentasi 

berupa notulen kesepakatan target, 

serta kejelasan perhitungannya. 

2. Review atas Renstra 2015-2019 

harus didukung dengan 

dokumentasi/notulen pembahasan 

perubahan tersebut. 

3. Reviu atas Perjanjian Kinerja 2017 

harus didukung dengan 

dokumentasi/notulen pembahasan 

perubahan tersebut. 

4. Target dalam dokumen 

perencanaan kinerja tahunan 

seharusnya mengacu pada 

dokumen Renstra. Jika terdapat 

perbedaan target, maka harus 

dilengkapi dengan penjelasan yang 

memadai.  

5. Penyusunan kinerja eselon IV 
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mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website BPS 

5. Dokumen perjanjian kinerja belum sepenuhnya 

dimanfaatkan dalam penyusunan (identifikasi) 

kinerja hingga ke level eselon IV. PK 2018 untuk 

eselon IV masih ditemukan adanya perbedaan 

target secara agregat dengan PK 2018 atasannya. 

Sasaran/ IKU PK Kepala 
PK eselon 

IV 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

  

1 Jumlah 
publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

20 32 

2 Persentase 
konsumen yang 
selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistik BPS sebagai 
rujukan utama  
 

80 Tidak ada 
dalam PK 
Eselon IV 

Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan 
statistik  

  

 Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS  
 

84 70 

  

merupakan penjabaran dari kinerja 

eselon III, sehingga secara agregat 

target kinerja yang ada pada eselon 

IV akan menjadi target kinerja pada 

eselon III. 
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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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pada tahap pengukuran kinerja, BPS Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki IKU sebagai alat 

ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan telah 

memiliki SOP dan SK Penanggungjawab, yan mengatur mekanisme pengumpulan data kinerja, 

namun masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam tahapan ini, antara lain sebagai 

berikut: 

 1. SOP Pengumpulan data telah dibuat, namun 

implementasi atas SOP belum sepenuhnya 

dilaksanakan oleh masing-masing 

penanggungjawab. 

2. Capaian kinerja pada LKIP belum dilakukan secara 

Berjenjang. 

3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

1. SOP Pengumpulan data dilaksanakan 

dan diimplementasikan oleh masing-

masing penanggungjawab. 

2. Pengukuran capaian kinerja pada LKIP 

dilakukan secara berjenjang, dengan 

alur penjenjangan kinerja yang jelas 

mulai dari pimpinan sampai dengan 

staf. 
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4. Belum terdapat dokumentasi atas hasil 

pengukuran capaian kinerja yang dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward dan punishment  

5. Monitoring Rencana Aksi triwulanan sudah 

dilakukan, namun belum didukung bukti 

monitoring 

3. Pengukuran kinerja seyogyanya 

menggunakan bantuan teknologi 

informasi sehingga capaian atau 

progres kinerja dapat diidentifikasi 

secara lebih tepat dan cepat 

4. Pemberian reward dan punishment 

seharusnya didukung dokumentasi 

yang memadai. 

5. Monitoring Rencana Aksi didukung 

bukti monitoring. 

C. PELAPORAN 

Pada tahap Pelaporan, BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun LKIP Instansi Pemerintah 

(LKIP) Tahun 2017 dan telah dupublikasikan melalui website resmi BPS Kabupaten Polewali Mandar, 

namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam tahapan ini, antara lain sebagai berikut: 

 1. LKIP belum menyajikan perbandingan yang 

memadai antara realisasi tahun 2017 dengan tahun 

2016 

2. LKIP belum menyajikan perbandingan antara 

realisasi 2017 dengan target jangka menengah 

tahun 2019 

3. LKIP belum sepenuhnya menyajikan analisis dan 

evaluasi terkait capaian kinerja seperti kendala dan 

solusi. 

4. LKIP belum menyajikan informasi yang memadai 

mengenai upaya efisiensi terkait penggunaan 

sumber daya yang digunakan termasuk analisa 

anggaran sebelum dan sesudah terjadinya upaya 

penghematan. 

1. LKIP menyajikan perbandingan yang 

memadai antara realisasi tahun 2017 

dengan tahun 2016 

2. LKIP menyajikan perbandingan antara 

realisasi 2017 dengan target jangka 

menengah tahun 2019 

3. LKIP menyajikan analisis dan evaluasi 

terkait capaian kinerja seperti kendala 

dan solusi. 

4. LKIP menyajikan informasi yang 

memadai mengenai upaya efisiensi 

terkait penggunaan sumber daya yang 

digunakan termasuk analisa anggaran 

sebelum dan sesudah terjadinya upaya 

penghematan. 

D. EVALUASI KINERJA 

Pada tahap evaluasi kinerja, BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan rapat evaluasi secara 

berkala dalam rangka monnitoring dan evaluasi capaian kinerja, tetapi masih ditemukan beberapa 

kelemahan dalma tahapan ini, sebagai berikut: 

 3. Belum terdapat dokumentasi atas pemantauan 3. Pemantauan atas kemajuan pencapaian 
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kemajuan pencapaian kinerja beserta 

hambatannya. 

4. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah 

dilakukan, namun belum dilengkapi bukti 

pendukung. 

kinerja beserta hambatannya harus 

dilaksanakan dan didukung 

dokumentasi yang memadai. 

4. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi 

harus dilengkapi bukti pendukung. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

Capaian kinerja BPS Kabupaten Polewali Mandar, baik tujuan maupun sasaran strategis telah dapat 

tercapai. BPS Kabupaten Polewali Mandar juga memperoleh penghargaan dari BPS Provinsi Sulawesi 

Barat sebagai BPS Kabupaten/Kota Terbaik Teknis se-Provinsi Sulawesi Barat. Namun, masih ada 

ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

 1. LKIP belum memuat penghargaan baik internal 

atau eksternal yang diperoleh ataupun kegiatan 

lain yang dilakukan di luar APBN. 

2. Perolehan penghargaan dalam  kegiatan inisiatif 

atau inovasi dalam manajemen kinerja masih 

minim. 

1. Capaian kinerja lainnya, seperti 

penghargaan yang diperoleh ataupun 

kegiatan lain yang dilakukan di luar 

APBN agar disajikan dalam LKIP, 

karena ini merupakan prestasi 

tersendiri yang dapat memberikan 

penilaian dalam evaluasi LKIP. 

2. Diperlukan peningkatan motivasi 

kepada seluruh SDM yang ada agar 

dapat meningkatkan pencapaian 

target perolehan penghargaan oleh 

instansi pemerintah atau organisasi 

publik lainnya. 
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6.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Bitung 

6.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

6.3. Hasil Penilaian  : 64,28 

6.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Pada tahap perencanaan kinerja, BPS Kota Bitung telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan kinerja, 

antara lain Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 beserta perubahannya, Perjanjian Kinerja (PK) 2017, dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam tahapan ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1 Penetapan target dalam perencanaan kinerja tahunan 

belum sepenuhnya mengacu pada dokumen Renstra. 

Sasaran/ IKU Renstra 

Reviu 

2015-2019 

PK 2018 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

95 75 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

35 13 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

95,75 98,05 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

  

Target dalam dokumen perencanaan 

kinerja tahunan seharusnya mengacu pada 

dokumen Renstra. Jika terdapat perbedaan 

target, maka harus dilengkapi dengan 

penjelasan yang memadai. 

(sudah ditindaklanjuti) 
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engagement) 

 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

3.000 5.000 

 Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

90 58 

 Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

terhadap akses data 

BPS 

100 95 

Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel 

  

 Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

60 70 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

80 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BPS Kota Bitung telah menyusun rencana aksi atas 

kinerja yang telah ditetapkan beserta target secara 

periodik. Namun, masih terdapat perbedaan target 

antara dokumen PK dengan rencana aksi tersebut. 

Sasaran/ IKU PK 2018 Rencana 

Aksi 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

  

Dokumen rencana aksi merupakan rencana 

kegiatan yang lebih terperinci (target, 

realisasi, dan capaian) untuk 

menerjemahkan sasaran yang terdapat 

dokumen perencanaan kinerja. Dokumen 

ini seharusnya selaras dengan dokumen PK, 

baik dalam penetapan sasaran, indikator 

yang digunakan, hingga target yang ingin 

dicapai. 
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BPS 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

0 1 

Peningkatan pelayanan 

prima hasil kegiatan 

statistik 

  

 Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

100 95 

Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel 

  

 Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

70 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dokumen perjanjian kinerja belum sepenuhnya 

dimanfaatkan dalam penyusunan (identifikasi) kinerja 

hingga ke level eselon IV. PK 2018 BPS Kota Bitung 

untuk eselon IV masih ditemukan adanya perbedaan 

target secara agregat dengan PK 2018 Kepala BPS Kota 

Bitung. 

Sasaran/ IKU PK Kepala PK eselon 

IV 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

13 Sosial: 1 

Produksi: 5 

Distribusi: 

3 

Nerwilis: 2 

IPDS: 1 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

0 Sosial: 1 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

98,05 Sosial: 100 

Produksi: 

100 

Penyusunan kinerja eselon IV merupakan 

penjabaran dari kinerja eselon III, sehingga 

secara agregat target kinerja yang ada pada 

eselon IV akan menjadi target kinerjapada 

eselon III. 
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Distribusi: 

100 

Nerwilis: 

100 

Peningkatan pelayanan 

prima hasil kegiatan 

statistik 

  

 Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

100 IPDS: 95 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

95 Tata 

Usaha: 90 

 

 

 

4 Terdapat sasaran kinerja dalam PK tahun 2018 yang 

tidak dijabarkan dalam sasaran kinerja eselon IV di 

bawahnya. 

Sasaran PK 2018 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

Persentase konsumen 

yang merasa puas 

dengan kualitas data 

statistik 

Persentase konsumen 

yang selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

 Persentase konsumen 

yang menggunakan data 

BPS dalam perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan nasional 
 

Sasaran kinerja yang termuat dalam 

dokumen PK 2018 seharusnya dijabarkan 

menjadi sasaran kinerja eselon IV di 

bawahnya, sehingga terdapat keselarasan 

antara sasaran kinerja Kepala BPS Kota 

Bitung dengan eselon IV di bawahnya. 

 
Target jangka menengah dalam Renstra belum 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan sehingga tidak bisa diketahui progress 

Monitoring target jangka menengah 

mengacu kepada kriteria sbb: 

- Terdapat breakdown target kinerja 
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capaiannya terhadap target Renstra periode 5 tahunan 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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pada tahap pengukuran kinerja, BPS Kota Bitung telah memiliki IKU sebagai alat ukur keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan ukuran kinerja untuk eselon IV yang merupakan 

penjabaran kinerja eselon III. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam tahapan 

ini, antara lain sebagai berikut: 

1 Mekanisme pengumpulan data kinerja belum 

memadai karena BPS Kota Bitung belum menyusun 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 

mekanisme pengumpulan data kinerja. 

Mekanisme pengumpulan data kinerja yang 

baik harus memenuhi kriteria berikut: 

- 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 

2 BPS Kota Bitung belum menyusun Indikator Kinerja 

Individu (IKI) yang mengacu pada indikator kinerja 

organisasi atau atasannya. 

IKI merupakan penjabaran indikator kinerja 

eselon III ke eselon IV, kemudian 

diturunkan menjadi indikator kinerja 

menurut kelas jabatan fungsional dan staf. 
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3 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi 

informasi yang memadai. 

Pengembangan sistem informasi dalam 

pengukuran kinerja dapat mempermudah 

monitoring secara berkala capaian kinerja 

organisasi, unit kerja, hingga ke level 

individu. 

C. PELAPORAN 

Pada tahap Pelaporan, BPS Kota Bitung telah menyusun LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017. Namun, 

masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan LKIP tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1 Masih adanya ketidakselarasan antara informasi yang 

disajikan dalam LKIP dengan kinerja dalam dokumen 

PK 2017. 

Sasaran/ IKU PK 2017 LKIP 2017 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

13 14 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

1 0 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

95 93 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

0 93 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

dengan pendekatan 

usaha 

0 100 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

0 89 

LKIP seharusnya menyajikan kinerja yang 

diperjanjikan dalam PK, baik tujuan, 

sasaran, indikator, berikut targetnya. 

Apabila terjadi perubahan target, 

seharusnya didahului olehreviu dokumen 

perjanjian kinerja. 

 

Dokumen perjanjian kinerja dapat direviu 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

 Terjadi pergantian pejabat, 

 Perubahan strategi yang memengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran, dan 

 Perubahan prioritas atau asumsi yang 

berakibat signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan. 
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dengan pendekatan 

non rumah tangga 

non usaha 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

  

 Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data 

BPS 

90 100 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

manajemen sumber 

daya manusia BPS 

  

 Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khususu 

yang dihimpun 

1 10 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

95 90 

 

2 LKIP belum menyajikan informasi mengenai evaluasi 

dan analisis yang memadai terkait capaian masing-

masing indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2017, 

terdapat 2 indikator kinerja sasaran yang tidak 

tercapai, yaitu: 

  

Sasaran/ IKU Target 

2017 

Realisasi 

2017 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

  

LKIP seharusnya dapat menyajikan evaluasi 

dan analisis mengenai capaian kinerja 

organisasi. Apabila target indikator tidak 

tercapai, seharusnya dalam LKIP tertuang 

evaluasi yang menjelaskan tentang kendala 

dan hambatan yang ada. Apabila target 

indikator tercapai, dilakukan analisis terkait 

kendala dan strategi yang digunakan untuk 

mencapai indikator tersebut. 
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BPS 

 Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

90 71,43 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

  

 Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

90 57,17 

 

3 Belum dilakukan perbandingan data yang memadai 

antara realisasi tahun 2017 dengan tahun 2016, 

sehingga informasi yang disajikan dalam LKIP belum 

menyeluruh. 

LKIP seharusnya menyajikan perbandingan 

data yang memadai, yang mencakup 

 Target dengan realisasi, 

 Realisasi tahun berjalan dengan realisasi 

tahun sebelumnya, dan 

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan 

dengan target jangka menengah. 

4 LKIP belum menyajikan informasi yang memadai 

mengenai upaya efisiensi terkait penggunaan sumber 

daya yang digunakan. 

Penyajian informasi terkait efisiensi 

penggunaan sumber daya bukan hanya 

berasal dari efisiensi/penghematan 

anggaran, tetapi dapat dikaitkan dengan 

sumber daya lainnya, seperti metode kerja, 

aspek SDM, penggunaan listrik dan air, dan 

lain sebagainya. 

5 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 

sepenuhnya dapat diandalkan karena belum didukung 

oleh dokumen sumber. 

Kriteria informasi kinerja dapat diandalkan 

antara lain: 

 Datanya valid, 

 Dapat ditelusuri ke sumber datanya, 

 Diperoleh dari sumber yang kompeten, 

 Dapat diverifikasi, dan 

 Konsisten. 
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6 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 

dimanfaatkan bagi organisasi dalam hal evaluasi 

kinerja, perbaikan perencanaan, dan peningkatan 

kinerja. 

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKIP 

seharusnya digunakan sebagai dasar untuk 

menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dijadikan dasar reward dan punishment. 

D. EVALUASI KINERJA 

Pada tahap ini, BPS Kota Bitung telah melakukan rapat evaluasi terkait pencapaian kinerja, tetapi masih 

ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Rapat evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala Kegiatan evaluasi kinerja seharusnya 

dilakukan secara berkala (triwulanan) untuk 

memudahkan monitoring atas capaian 

kinerja. 

2 Rapat evaluasi kinerja telah dilaksanakan, tetapi belum 

secara khusus membahas tentang capaian kinerja  dan 

masih bersifat umum. Dalam notulen rapat, tidak 

tertuang secara rinci pembahasan terkait 

permasalahan dan solusi atas capaian masing-masing 

sasaran. 

Evaluasi kinerja triwulanan setidaknya 
harus menyajikan informasi yang rinci 
terkait: 

 capaian masing-masing sasaran, 

 evaluasi dan analisis mengenai 
keberhasilan atau ketidakberhasilan atas 
target suatu sasaran, 

 Kendala dan permasalahan yang terjadi 
dalam proses pencapaian sasaran, dan 

 Solusi atau strategi yang digunakan untuk 
mencapai target sasaran yang 
diharapkan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

Secara keseluruhan, target kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis telah dapat tercapai. BPS Kota 

Bitung juga memperoleh penghargaan dari KPPN Kota Bitung sebagai satuan kerja  yang memiliki kinerja baik 

dalam pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2018. Selain itu, terdapat inovasi SIPEDAS Mantap yang  dibuat 

oleh BPS Kota Bitung untuk mempermudah pengguna data mendapatkan data-data strategis Kota Bitung. 

Namun, masih ada ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Capaian kinerja belum sepenuhnya didukung oleh 

bukti yang memadai. 

Informasi tentang capaian kinerja harus 

diperoleh dari dasar perhitungan 

(formulasi) yang valid, dihasilkan dari 

sumber data atau basis data yang dapat 

dipercaya, dapat ditelusuri sumber 

datanya, dapat diverifikasi, dan up to date. 

2 BPS Kota Bitung belum memperoleh penghargaan 

dalam kegiatan inisiatif dalam pemberantasan korupsi 

atau inovasi dalam manajemen kinerja 

BPS Kota Bitung dapat mengerahkan 

seluruh SDM yang ada agar dapat 

meningkatkan pencapaian target perolehan 

penghargaan oleh instansi pemerintah atau 

organisasi publik lainnya. 
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7.1. Satuan Kerja  :   BPS Kabupaten Sigi  

7.2. Sistem Evaluasi  :   Evaluasi Lapangan/field evaluation 

7.3. Hasil Penilaian  :   64,23 

7.4. Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Sigi 

Tahun 2015-2019 telah direviu sebanyak 2 (dua) 

kali, namun masih terdapat beberapa 

kelemahan, yaitu: 

a. Tidak dijelaskan perubahan dari reviu I dan 

II. Karena Reviu II pada tujuan 1 masih terdiri 

dari 2 sasaran; 

b. Inkonsisten dalam penetapan sasaran 

strategis antar bab/bagian dalam Renstra 

sebagai berikut: 

 

Bab II Bab III 

Meningkatnya 

kualitas SDM BPS  

Meningkatnya 

kualitas sarana dan 

prasarana BPS 

 

c. Lampiran Renstra matrik kinerja dan 

pendanaan belum diisi semua targetnya.  

 

 

a. Reviu Renstra sebaiknya 

menjelaskan perubahan dalam reviu 

tersebut. 

b. Reviu renstra ke-2  disesuaikan 

dengan Perka BPS No 2 Tahun 2017, 

penggunaan IKU selaras dan 

konsisten. 

c. Matrik kinerja sebaiknya diisi sebagai 

dasar monitoring capaian kinerja 

dalam pelaporan serta diupdate agar 

menggambarkan keadaan yang 

seharusnya terwujud pada tahun itu. 

2 Target IKU yang ditetapkan pada dokumen 
Renstra 2015-2019 Reviu II belum selaras 
dengan yang ditetapkan pada dokumen PK 
2017, dengan rincian sebagai berikut: 
 

No. IKU 
Target 

Renst
ra 

PK 

1 Jumlah 
publikasi/laporan 
statistik yang terbit 

37 22 

Penetapan target pada Renstra dan PK 

sebaiknya selaras. 

Jika ada perubahan didukung dengan 

surat pernyataan yang didasarkan dari 

penjelasan di notulen rapat.  
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tepat waktu 

2 Jumlah 
publikasi/laporan 
sensus yang terbit tepat 
waktu 

37 1 

3 Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei dengan 
pendekatan usaha 

98% 100
% 

4 Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei dengan 
pendekatan non rt dan 
non usaha 

97% 100
% 

5 Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi ststistik 
melalui website BPS 

80% 1.20
0 

6 Persentase K/L yang 
menggunakan data BPS 
dalam perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 

1.200 - 

7 Persentase Konsumen 
yang menggunakan data 
BPS dalam perencanaan 
dan evaluasi 
pembangunan 

- 80% 

8 Hasil penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

70 65 

 
Tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang 
menjelaskan perubahan target. 
 

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 
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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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Sigi sudah membuat Indikator 

Kinerja Individu (IKI), namun belum diformalkan 

dan dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja 

setiap pegawai. 

 

IKI dibuat mengacu pada IKU Unit 

Organisasi dan digunakan sebagai dasar 

pengukuran kinerja berjenjang sesuai 

alur penjenjangan kinerja yang jelas dari 

pimpinan sampai dengan staf (individu) 

dan diformalkan untuk dilaksanakan. 

 

2 Pengukuran kinerja BPS Kabupaten Sigi sudah 

dikembangkan menggunakan teknologi 

informasi (TolisApp) namun masih sebatas 

penilaian kinerja (CKP) pegawai belum dikaitkan 

dengan IKU, Sasaran strategis dan Tujuan 

organisiasi. 

 

Pengukuran kinerja sebaiknya kaitkan 

dengan IKU, Sasaran strategis dan 

Tujuan organisasi untuk memonitoring 

keberhasilan dan kegagalan. 

 

C. PELAPORAN 

1 Sasaran Strategis (SS) yang digunakan pada 

dokumen LKIP (LKIP) 2017 Reviu II BAB III 

Akuntabilitas Kinerja belum selaras dengan yang 

ditetapkan pada dokumen PK 2017, dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

SS LKIP Meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS 

Penggunaan Sasaran Strategis pada LKIP 

dan PK harus selaras, perbaiki dengan 

revisi LKIP 2017 BAB III (Akuntabilitas 

Kinerja) sesuai Perka BPS Nomor 2 

Tahun 2017. 
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SS PK Meningkatnya kualitas sarana 

dan prasarana BPS 
 

 

2 Dokumen LKIP 2017 belum menyajikan dan 

melampirkan beberapa penghargaan yang telah 

di capai oleh BPS Kabupaten Sigi. 

Menyajikan prestasi yang di raih BPS 

Kabupaten Sigi sebagai wujud 

akuntabilitas kinerja. 

 

3 LKIP telah menyajikan perbandingan target dan 

realisasi per tujuan, per sasaran dan per 

indikator kinerja sasaran, namun belum 

menyajikan analisis dan evaluasi atas kinerja 

yang telah/belum dicapai. 

LKIP menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja 

4 LKIP hanya menyajikan self blocking dan upaya 

penghematan lainnya, namun belum dilengkapi 

analisa efisiensi tersebut (sebelum dan sesudah 

dilakukan efisiensi) 

Upaya efisiensi dijelaskan secara 

memadai 

5 Masih menggunakan IKU 2016 LKIP tahun 2017 mengaccu pada Perka 

Iku No 2 tahun 2017 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Sigi sudah melakukan rapat 

kinerja per bulan/triwulanan didukung dengan 

adanya surat undangan, notulen, dan daftar 

hadir namun masih ada beberapa yang belum 

dilengkapi dengan: 

a. Rencana atau agenda kinerja yang akan 

dicapai untuk rapat di awal periode; 

b. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja per 

tujuan, per sasaran strategis, dan indikator 

kinerja sasaran; 

c. Analisa, kendala dan solusi yang dihadapi 

terhadap capaian kinerja dan 

permasalahan yang ada; dan 

d. Pemanfaaatan hasil evaluasi. 

 

Notulen rapat rencana aksi dilengkapi 

dengan: 

e. Rencana atau agenda kinerja yang 

akan dicapai untuk rapat di awal 

periode; 

f. Keberhasilan dalam pencapaian 

kinerja per tujuan, per sasaran 

strategis, dan indikator kinerja 

sasaran; 

g. Analisa, kendala dan solusi yang 

dihadapi terhadap capaian kinerja 

dan permasalahan yang ada; dan 

h. Pemanfaaatan hasil evaluasi. 

2 Hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Sigi pada 

perbandingan capaian kinerja tujuan tahun 2016 

dan 2017 dalam dokumen LKIP 2017 terjadi 

penurunan realisasi sebagai berikut: 

N

o 
Indikator 

Capaian Kinerja 

2016 2017 

Hasil capaian kinerja seharusnya lebih 

baik dari tahun sebelumnya serta 

dijelaskan analisa, kendala dan solusi 

yang dihadapi terhadap capaian kinerja 

dan permasalahan yang ada. 
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1. Persentase pemasukan 

dokumen (respon rate) 

survei dengan 

pendekatan usaha 

114,14

% 

98,42

% 

2. Hasil penilaian sakip 

oleh Inspektorat 

95,05% 89,6% 

 

Tidak dijelaskan analisa, kendala dan solusi yang 

dihadapi terhadap capaian kinerja dan 

permasalahan yang ada terhadap capaian 

tersebut di atas. 

 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 BPS Kabupaten Sigi telah melakukan beberapa 

inovasi berbasis IT (data base mitra dan 

publikasi) maupun non-IT (pengendalian 

internal/perbaikan sistem, penentuan pegawai 

berprestasi), namun belum diikutsertakan dalam 

perlombaan inovasi dan belum dituangkan ke 

dalam notulen rapat bulanan/triwulanan 

sebagai dasar untuk pembuatan LKIP 2017.  

 

Inovasi BPS Kabupaten Sigi agar 

dikembangkan dan diikutsertakan dalam 

perlombaan inovasi. 

2 BPS Kabupaten Sigi telah memperoleh 

penghargaan WBK/WBBM dari Internal BPS, 

namun belum memperoleh Penghargaan 

lainnya. 

Satker Berusaha untuk memperoleh 

Penghargaan sebagai wujud reward 

external atas pencapaian kinerja satker. 
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8.1. Satuan Kerja   :   BPS  Kabupaten Rejang Lebong 

8.2. Sistem Evaluasi   :   Evaluasi Lapangan/field evaluation 

8.3. Hasil Penilaian   :    64,02 

8.4. Rincian Penilaian  : 
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A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Rejang Lebong sudah membuat dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019,  Renstra 

Reviu Ke-1, dan Renstra Reviu Ke-2, namun penyusunan 

dokumen-dokumen tersebut  belum menggunakan Perka 

IKU yang berlaku saat penyusunan sehingga tujuan, 

sasaran, indikator kinerja dalam ketiga Renstra tersebut 

tidak konsisten dengan Perka IKU. Selain itu, dokumen 

Renstra belum selaras dengan dokumen PK. 

 

Renstra menyajikan (memanfaatkan) IKU 

jika tujuan, sasaran, dan indikator kinerja 

yang ada dapat direpresentasikan (relevan) 

dengan IKU yang sudah diformalkan (Perka 

IKU). Selain itu, Renstra merupakan 

dokumen jangka menengah yang harus 

selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja.  

2 BPS Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan reviu 

terhadap Renstra namun reviu yang telah dilakukan belum 

didukung oleh jadwal, undangan, daftar hadir, dan 

notulensi. 

Reviu Renstra dilakukan untuk melihat 

apakah dokumen Renstra masih relevan 

dengan kondisi satuan kerja saat ini. 

Kegiatan reviu Renstra  harus dilakukan 

secara berkala dan terjadwal. Contohnya 

dalam satu tahun dijadwalkan satu kali atau 

dua kali reviu. Dokumen pendukung 

sebagai bukti dilakukan reviu Renstra 

adalah jadwal reviu, undangan (untuk 

melihat substansi rapat yang akan 

dilakukan), daftar hadir (untuk melihat 

siapa saja yang terlibat dalam  rapat 

kinerja), dan notulen (untuk melihat 

substansi reviu Renstra yang dibahas, jika 

ada perubahan dituliskan alasan 

perubahan, namun jika tidak dijelaskan 

bahwa dokumen Renstra masih relevan 

dengan kondisi saat ini). 

 

3 Penentuan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tidak 

mempertimbangkan target pada dokumen Renstra Reviu 

Penyusunan Perjanjian Kinerja seharusnya 

mengacu pada dokumen perencanaan 
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Ke-2 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Adapun rincian 

pada lampiran 1.  

 

 

 

 

jangka menengah yaitu Rencana Strategis. 

Jika ada perubahan pada target di Renstra 

dengan PK maka harus dilengkapi dengan 

Surat Pernyataan yang ditandatangani 

Kepala BPS Kabupaten  mengapa 

perubahan target tersebut terjadi. 

 

4 Belum dilakukan monitoring pencapaian target dalam 

Renstra.  

Monitoring Renstra harus dilakukan agar 

bisa digunakan sebagai dasar penentuan 

target pada PK. 

 

5 BPS Kabupaten Rejang Lebong sudah mengupload 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ke website namun belum 

mengupload Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

Dokumen PK diupload agar publik 

mempunyai kemudahan dalam mengakses 

dokumen PK setiap saat sebagai bentuk 

transparansi BPS 

 

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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 
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1 Terdapat ketidakkonsistenan antara target dalam Perjanjian 

Kinerja Eselon III dan Eselon IV dengan target yang ada di 

Form Rencana Aksi (FRA). Adapun rincian pada pada 

lampiran 2 dan 3.  

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari target-target kinerja yang ada di 

Perjanjian Kinerja (PK), sehingga target 

dalam FRA harus konsisten dengan target 

yang ada di PK. 

2 BPS Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan monitoring 

terhadap form 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 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).     

3 Form Rencana Aksi sudah digunakan dalam pengukuraan 

IKU dan PK, namun hasil pengukuran tersebut belum 

dijadikan 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 

 

4 BPS Kabupaten Rejang Lebong belum menyusun indikator 

kinerja individu (IKI)  

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 

 

5 BPS Kabupaten Rejang Lebong 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 
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berkala.  

 

6 BPS Kabupaten Rejang Lebong sudah mengupload Perka 

IKU No. 2 Tahun 2017 ke website namun belum 

mengupload Perka IKU No. 3 Tahun 2015 dan Perka IKU No. 

2 Tahun 2016 

 

 

Dokumen IKU diupload agar publik 

mempunyai kemudahan dalam mengakses 

dokumen IKU setiap saat sebagai bentuk 

transparansi BPS 

 

C. PELAPORAN 

1 BPS Kabupaten Rejang Lebong sudah menyusun LKIP Tahun 

2017 namun LKIP yang disusun tidak konsisten dengan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan FRA Tahun 2017. Adapun 

rincian terdapat  pada Lampiran 4 

 

LKIP merupakan laporan 

pertanggungjawaban atas pencapaian 

Perjanjian Kinerja  

2 LKIP belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya 

LKIP seharusnya menjelaskan mengenai 

efisiensi atas penggunaan sumber daya 

yang telah dilakukan misalnya menjelaskan 

bahwa satker telah melakukan 

penghematan anggaran, penghematan 

penggunaan air dan listrik, dll 

 

3 LKIP Tahun 2017 yang telah menyajikan pencapaian kinerja 

namun masih ada kelemahan yaitu belum menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

 

LKIP seharusnya menyajikan realisasi per 

sasaran bukan hanya proses atau realisasi 

kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen 

anggaran (DIPA) 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan evaluasi 

berupa rapat yang substansi pembahasannya adalah 

kegiatan namun belum melakukan rapat khusus terkait 

pencapaian kinerja secara triwulanan sebelum 

mengirimkan FRA ke BPS Provinsi Bengkulu.  

Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan 

dengan pembahasan pencapaian dari 

indikator kinerja yang telah ditetapkan 

(masing-masing seksi).  

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.  

Rapat khusus terkait pencapaian kinerja 

dilengkapi dengan undangan (untuk 

melihat substansi rapat yang akan 

dilakukan), daftar hadir (untuk melihat 
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siapa saja yang terlibat dalam  rapat 

kinerja), dan notulen (untuk melihat 

substansi yang dibahas dalam rapat kinerja 

yang meliputi masalah, solusi, evaluasi, dan 

analisis yang akan menjadi bahan acuan 

ketika menyusun LKIP di akhir tahun).  

Dokumen-dokumen tersebut agar 

didokumentasikan pada setiap bidang, 

serta fotocopynya diarsip oleh Bagian TU. 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Secara umum pencapaian kinerja BPS Rejang Lebong pada 

TW 2 Tahun 2018 baik namun terdapat target pada Tw 2 

belum tercapai. Adapun rinciannya: 

Indiakator Kinerja Sasaran Satuan
Target Tw II 

2018

Realisasi Tw II 

2018

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan rumah tangga
Persen 53.27 52.45

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan usaha
Persen 98.55 98.49

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan non rumah tangga non 

usaha 

Persen 59.56 56.15

Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS
Pengunjung 1250 987

 
 

Dalam penetapan target setiap tahun 

merujuk pada realisasi pada tahun 

sebelumnya dan mempertimbangkan 

kondisi pada tahun berjalan sehingga 

kegiatan yang dilakukan akan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

 

 

2 BPS Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan 

penghargaan sebagai satker berkinerja  terbaik ke-II Tahun 

2017 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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9.1. Satuan Kerja  : Konawe Utara 

9.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

9.3. Hasil Penilaian  : 63,87 

9.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Konawe Utara telah melakukan 

monitoring terhadap rencana aksi secara 

triwulanan. Namun masih terbatas pada 

pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja, 

belum digunakan sebagai instrumen untuk 

memonitor pencapaian kinerja dari setiap seksi.  

Hal ini dikarenakan masing-masing seksi hanya 

diminta mengisi target dan realisasi dalam 

rencana aksi sehingga pencapaian indikator 

kinerja dari masing-masing seksi belum 

termonitor dengan baik.  

 

Rencana aksi sebagai aksi untuk 

memonitor pencapaian kinerja dalam 

satu tahun sehingga setiap seksi 

diharuskan untuk memantau 

pencapaian kinerja. 

Dan sebaiknya, monitoring 

pencapaian kinerja dilakukan secara 

bulanan sehingga pengukuran 

pencapaian kinerja menjadi lebih 

akuntabel. 

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 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  196 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

jangka menengah dilaporkan 

progressnya dalam LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

3. 
Terdapat ketidakkonsistenan antara Target PK 

2018 dengan Target Renstra tahun 2018 namun 

belum didukung dengan surat pernyataan atau 

notulen pembahasan  perbedaan target 

tersebut 

Jika  dalam penyusunan target dalam 

Perjanjian Kinerja ada perubahan 

target dari Renstra maka harus 

didukung dengan surat pernyataan 

ataupun notulen pembahasannya. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Konawe Utara 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. 

2. Penilaian BPS Kabupaten Konawe Utara sudah 

menerapkan reward and punishment, namun 

belum menggunakan capaian Indikator Kinerja 

Individu (IKI) sebagai dasar pemberian reward 

and punishment. 

Pemanfaatan atas pencapaian IKI 

harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

- Capaian IKI dijadikan penentuan 

kriteria 

- Capaian IKI dijadikan dasar reward 

and punishment 

3. BPS Kabupaten Konawe Utara telah memiliki 

SOP pengumpulan data kinerja, namun SOP 

yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi 

saat ini.  

SOP digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pengumpulan data 

kinerja. Jika SOP yang dianggap tidak 

relevan dengan kondisi saat ini maka 

SOP tersebut harus direviu kembali. 

C. PELAPORAN 

1. BPS Kabupaten Konawe Utara telah menyusun 

LKIP Tahun 2017 dan telah menyajikan 

pencapaian kinerja namun masih ada beberapa 

kelemahan yaitu:  

- Belum menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi 

LKIP seharusnya menyajikan: 

- Realisasi per sasaran bukan hanya 

proses atau realisasi kegiatan-

kegiatan yang ada di (DIPA). 

- Informasi mengenai efisiensi harus 

disajikan secara rinci dan detail 

dalam LKIP. 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  197 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

- Kurangnya informasi mengenai efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki secara 

rinci dan detail. 

- Hanya menyajikan informasi keuangan atas 

program (DMPTTL, PSPA, dan PPIS) 

- Menyajikan informasi keuangan 

yang terkait langusng dengan 

seluruh pencapaian sasaran 

(outcome) artinya dapat diketahui 

berapa anggaran yang dibutuhkan 

dalam mencapai tujuan/sasaran. 

  

2. Penentuan reward and punishment BPS 

Kabupaten Konawe Utara belum menggunakan 

evaluasi kinerja dalam LKIP secara menyeluruh.  

Penentuan reward and pusnishment 

seharusnya dapat menggunakan 

informasi kinerja pada LKIP secara 

menyeluruh. 

D. EVALUASI KINERJA 

1. BPS Kabupaten Konawe Utara telah melakukan 

evaluasi berupa rapat evaluasi penilaian 

capaian kinerja namun evaluasi masih 

dilakukan secara triwulanan. Sedangkan 

evaluasi rapat bulanan belum membahas 

capaian kinerja, hanya membahas kegiatan 

teknis saja. 

Evaluasi rapat bulanan sebaiknya 

tidak hanya membahas kegiatan 

teknis saja, namun dibahas juga 

capaian kinerja, progress dan 

penilaiannya.  

2. BPS Kabupaten Konawe Utara sudah memiliki 

notulen rapat pembahasan capaian kinerja 

secara triwulanan, namun isian dari notulen 

tersebut belum secara rinci menjelaskan 

kondisi/pembahasan rapat yang sebenarnya 

seperti kemajuan kinerja, posisi kinerja 

terakhir, dan simpulan 

keberhasilan/kegagalannya. 

Notulen rapat seharusnya berisi 

informasi yang komprehensif atas 

pengelolaan kinerja masing-masing 

seksi. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Secara umum pencapaian kinerja BPS 

Kabupaten Konawe Utara pada TW 2 Tahun 

2018 baik namun terdapat hal-hal yang peru 

diperbaiki yaitu:   

- Indikator kinerja yang pencapaiannya masih 

dibawa 100% yaitu “Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) survey sebesar 

98,95%” dan “Jumlah pengunjung eksternal 

yang mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS sebesar 68,22%” 

- Pencapaian TW 2 Tahun 2018 sebesar 68,22% 

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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tidak lebih baik dari pencapaian TW 2 Tahun 

2017 sebesar 106,21% yaitu pada indikator 

“Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS” 

2. BPS Kabupaten Konawe Utara belum 

melakukan self assessment penilaian satker 

berpredikat WBK/WBBM dan belum mengikuti 

lomba inovasi. 

Berusaha untuk menjadi satker 

berpredikat WBK/WBBM  dan 

mengikuti lomba inovasi yang 

diadakan oleh BPS. 

3. BPS Kabupaten Konawe Utara belum memiliki 

penghargaan, baik dari internal BPS maupun 

eksternal. 

Berusaha meningkatkan kinerjanya 

sehingga dapat memperoleh 

penghargaan-penghargaan baik dari 

internal BPS maupun dari pihak 

eksternal. 
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10.1. Satuan Kerja   : BPS Kabupaten Banjar 

10.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

10.3. Hasil Penilaian : 63,40 

10.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten Banjar telah 

direviu, namun tidak didukung dasar dilakukannya 

reviu (surat undangan, notulen dan daftar hadir) yang 

membahas reviu Renstra. 

 

Reviu Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten 

Banjar seharusnya didukung dengan dasar 

dilakukannya reviu (surat undangan, 

notulen dan daftar hadir yang membahas 

reviu Renstra. 

 

2 Renstra 2015-2019 belum pernah dilakukan 
monitoring, namun telah dilakukan reviu. 

Renstra 2015-2019 dimonitoring 

pencapaiannya baik per tujuan, per sasaran 

strategis, maupun per indikator kinerja 

sasaran. 

 

3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah dibuat, namun 
masih terdapat kelemahan sebagai berikut: 
 
a. Pada Perjanijan Kinerja (PK) 2018 dan Form 

Rencana Aksi (FRA): Indikator kinerja Kepala BPS 
Kabupaten Banjar “Persentase konsumen yang 
selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS 
sebagai rujukan utama” dan “Persentase 
konsumen yang merasa puas dengan kualitas data 
statistik” belum di-breakdown ke indikator kinerja 
eselon IV. 

IKU 

Breakdown es III 

ke IV 

PK FRA 

(1) (2) (3) 

Persentase konsumen yang 

selalu menjadikan data dan 

informasi statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

- - 

PK 2018 seharusnya: 

 

a. Semua indikator kinerja yang 

diperjanjikan oleh Kepala BPS Kabupaten 

Banjar di-breakdown ke indikator kinerja 

eselon IV-nya dalam PK 2018 maupun 

FRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Target tujuan dan indikator tujuan 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  200 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan kualitas 

data statistik 

- v 

 
b. Target tujuan 4 “Peningkatan birokrasi yang 

akuntabel” dengan indikator tujuan “hasil 
penilaian SAKIP oleh inspektorat” belum disajikan 
dalam nilai kuantitatif; 
 

c. Masih terdapat indikator kinerja utama yang tidak 
sesuai dengan Perka IKU No 2 Tahun 2017 untuk 
BPS Kabupaten/Kota dan tidak ada targetnya 
dicantumkan pada PK 2018, diantaranya: 
1) Pada tujuan 1, Sasaran Strategis 1, indikator 

kinerja “Jumlah release data tepat waktu”; 
dan 

2) Pada tujuan 4, Sasaran Strategis 4, indikator 
kinerja “Jumlah satker BPS Kabupaten /Kota 
yang berpredikat WBK/WBBM”. 
 

d. Target indikator kinerja “Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan” 
sebesar 100 persen di PK Kepala BPS Kabupaten 
Banjar, setelah diturunkan ke eselon IV (Kasubbag 
Tata Usaha) targetnya tidak dikuantifikasi. 
 

e. Target  antara PK dan FRA tidak konsisten: 

IKU PK FRA 

(1) (2) (3) 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan kualitas 
data statistik 

90% 0 

Persentase konsumen yang 
selalu menjadikan data dan 
informasi statistik BPS sebagai 
rujukan utama 

90% 0 

Jumlah Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat waktu 

21 0 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei 

95,7
6% 

0 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

100% 90% 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 

5 10 

tersebut dikuantifikasi; 

 

 

c. Penyusunan/pembuatan PK 2018 

disesuaikan dengan perka IKU Nomor 2 

Tahun 2017. 

 

 

 

 

 

d. Target indikator kinerja eselon III selaras 

dengan eselon IV. 

 

 

e. Target pada PK dan FRA 2018 harus 

konsisten, perbaiki dengan revisi PK dan 

didukung dengan penjelasan di notulen 

rapat. 
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yang dihimpun 

Persentase pengguna layanan 
yang merasa puas terhadap 
pemenuhan sarana dan 
prasarana BPS 

80 99,9
3 

Persentase pengadaan sarana 
dan prasarana aparatur yang 
diselesaikan 

100 0 

 
 

4. 
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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi 

informasi dalam aplikasi. 

Pengukuran kinerja dikembangkan dengan 

menggunakan teknologi informasi (BPS 

Kabupaten Banjar memiliki SDM yang 

capable di bidang IT dan telah 

mendapatkan penghargaan dalam 

pengembangan aplikasi ubinan dan SIMJAK 

untuk BPS provinsi). 
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2 BPS Kabupaten Banjar belum memiliki Indikator 

Kinerja Individu (IKI), namun Kepala BPS Kabupaten 

Banjar dan eselon IV-nya menggunakan kriteria lain 

dalam pengukuran kinerja setiap pegawai. 

IKI disusun sesuai dengan jabatan, dengan 

menurunkan indikator kinerja dari 

atasannya.  

C. PELAPORAN 

1 LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Banjar 

tahun 2017 telah disusun, namun masih terdapat 

kelemahan sebagai berikut: 

a. Belum dilakukan analisis per tujuan, per sasaran, 

dan per indikator kinerja untuk tujuan, sasaran, dan 

indikator yang realisasinya mencapai target; 

 

 

b. Belum dilakukan evaluasi per tujuan, per sasaran, 

dan per indikator kinerja untuk tujuan, sasaran, dan 

indikator yang realisasinya belum mencapai target;  

 

 

 

c. Belum menyajikan perbandingan realisasi tahun 

2017 dan target Rentra 2015-2019 per tujuan, per 

sasaran strategis, dan per indikator kinerja sasaran; 

 

d. Belum menyajikan analisis sebelum dan setelah 

dilakukannya efisiensi selfblocking; 

 

 

e. Realisasi indikator kinerja “Jumlah 

publikasi/laporan yang terbit tepat waktu” tidak 

konsisten antara BAB III dan lampiran; 

IKU 
Realisasi 

BAB III Seharusnya 

(1) (2) (3) 

Jumlah 

publikasi/lapora

n yang terbit 

tepat waktu 

50 30 

 

BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada LKIP  

2017 seharusnya: 

 

a. Menyajikan analisis per tujuan, per 

sasaran, dan per indikator kinerja 

sasaran terhadap realisasi yang telah 

mencapai target atau melebihi dari 

target; 

 

b. Menyajikan evaluasi per tujuan, per 

sasaran, dan per indikator kinerja 

sasaran terhadap realisasi yang tidak 

mencapai target termasuk diungkapkan 

kendala dan solusinya; 

 

c. Menyajikan perbandingan realisasi 

tahun 2017 dan target Rentra 2015-

2019 per tujuan, sasaran strategis, dan 

indikator kinerja sasaran; 

d. Menyajikan analisis efisiensi selfblocking 

sebelum dan setelah terjadinya 

penghematan; 

 

 

e. Untuk ke depannya, yang masuk 

indikator kinerja Kepala BPS Kabupaten 

Banjar “Jumlah publikasi/laporan yang 

terbit tepat waktu” adalah 

publikasi/laporan yang masuk dalam 

ARC; 
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Hal tersebut terjadi dikarenakan persepsi realisasi 

IKU “Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat 

waktu” BPS Kabupaten Banjar adalah jumlah 

publikasi yang masuk ARC dan non ARC. 

 

f. Target 2017 antara di LKIP dan PK 2017 yang di-

upload ke website tidak konsisten 

IKU 
Realisasi 

PK 2017 LKIP 2017 

(1) (2) (3) 

Jumlah 

publikasi/lapora

n yang terbit 

tepat waktu 

22 48 

Jumlah 

publikasi 

laporan sensus 

yang terbit 

tepat waktu 

1 0 

 

 

g. Target pada BAB II tabel 2 dan target pada BAB III 

tidak konsisten: 

 

IKU 

Realisasi 

Tabel 2 BAB 

II 
BAB III 

(1) (2) (3) 

Jumlah 

Metadata 

kegiatan 

statistik 

sektoral dan 

khusus yang 

dihimpun 

0 5 

Hasil Penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

0 56 

 

h. Belum menyajikan lampiran tentang pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Target pada PK revisi terakhir tahun 

2017 yang di-upload ke website harus 

sama dengan target pada LKIP Tahun 

2017;  

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Target pada BAB II tabel 2 dan target 

pada BAB III harus konsisten; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Pengukuran monitoring kinerja harus 

terlampir di LKIP. 
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monitoring kinerja. 

  

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Banjar sudah melakukan Rapat kinerja 

per bulan/triwulanan didukung dengan adanya surat 

undangan, notulen, dan daftar hadir namun belum 

dilengkapi dengan: 

 Rencana atau agenda kinerja yang akan dicapai 

untuk rapat di awal periode; 

 Keberhasilan dalam pencapaian kinerja per tujuan, 

per sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran; 

 Analisa, kendala dan solusi yang dihadapi terhadap 

capaian kinerja dan permasalahan yang ada; dan 

 Pemanfaaatan hasil evaluasi. 

 

Notulen rapat rencana aksi dilengkapi 

dengan: 

i. Rencana atau agenda kinerja yang akan 

dicapai untuk rapat di awal periode; 

j. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja 

per tujuan, per sasaran strategis, dan 

indikator kinerja sasaran; 

k. Analisa, kendala dan solusi yang 

dihadapi terhadap capaian kinerja dan 

permasalahan yang ada; dan 

l. Pemanfaaatan hasil evaluasi. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Untuk capaian kinerja yang dilihat dari FRA tahun 2018 

dapat ditelusuri ke dokumen sumber dan valid (sampel 

seksi produksi, seksi IPDS, dan seksi nerwilis), hanya 

saja untuk kevalidan realisasi indikator kinerja “Jumlah 

pengunjung eksternal yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website BPS” antara 

realisasi di FRA dan bukti pengunjung dari website 

(dokumen sumber) tidak sama 

Bulan 
Realisasi 

FRA Dokumen sumber 

(1) (2) (3) 

Januari 634 523 

Februari 473 392 

Maret 683 538 

April 653 480 

Mei 585 443 

Juni 292 228 

Jumlah 3.320 2.604 
 

Pada saat pengumpulan data kinerja 

diambil dari dokumen sumber yang valid, 

sehingga tidak terjadi perbedaan antara 

nilai yang dituangkan ke dalam FRA dan 

dokumen sumber. Selain itu, juga 

dituangkan ke dalam notulen rapat 

triwulanan. Untuk realisasi indikator kinerja 

“Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS” diperoleh dari unique 

visitors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Dikarenakan indikator kinerja “Jumlah metadata 

kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun” 

dari perencanaan awal tahun baik di FRA dan PK 2017 

Perkiraan realisasi per indikator kinerja 

didasarkan dengan jadwal realisasi 

kegiatannya, sehingga capaiannya sesuai. 
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tidak didasarkan dengan perhitungan dan perkiraan 

realisasi yang logis, sehingga capaian IKU tersebut di 

TW 2 rendah yaitu nol persen.   

Dalam hal ini, IKU “Jumlah metadata 

kegiatan statistik sektoral dan khusus yang 

dihimpun” seharusnya perkiraan realisasi 

sesuai jadwal di TW 3 bukan di TW 2. Oleh 

karena itu, lakukan revisi PK 2018 dan FRA 

untuk indikator kinerja “Jumlah metadata 

kegiatan statistik sektoral dan khusus yang 

dihimpun”, dengan memperbaiki target 

berdasarkan dengan metadata yang akan 

dihimpun sebanyak 5 metadata bukan 10 

metadata, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Profil pendidikan dari Dinas Pendidikan; 

b. Profil Kesehatan dari Dinas Kesehatan; 

c. SHBJ: kerjasama dengan Kominfo; 

d. Registrasi penduduk dari Dukcapil; dan 

e. Updating MPM (Metode Pemutakhiran 

Mandiri. 
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11.1. Satuan Kerja  :   BPS Kota Binjai 

11.2. Sistem Evaluasi :   Evaluasi Lapangan/field evaluation 

11.3. Hasil Penilaian :   63,32 

11.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Kota Binjai telah memiliki dokumen-dokumen 

perencanaan kinerja, antara lain yaitu Rencana 

Strategis (Renstra) reviu kedua tahun 2015-2019, 

Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), 

dan Indikator Kinerja Individu (IKI) namun belum 

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. 

2 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. 

Contoh :  

Kepala memberikan piagam penghargaan 

kepada Kasie yang capaian kinerja nya 

melebihi target yang telah ditetapkan 

dalam PK. 

 

3 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala namun 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. 
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- Terdapat analisis progress kinerja, 

pendelegasian wewenang serta 

simpulan keberhasilan/ketidakber-

hasilan suatu kegiatan. 

4. 
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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. IKU belum dimanfaatkan dalam penilaian kinerja 

karena CKP dan SKP pegawai belum sepenuhnya 

mengacu pada IKU. 

CKP dan SKP pegawai seharusnya mengacu 

pada IKU. 

2. Capaian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan 

sebagai dasar pemberian reward dan punishment. 

Informasi capaian kinerja dapat dijadikan 

dasar dalam implementasikan mekanisme 

reward and punishment. 

3. Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi belum 

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 atau 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 
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telah selesai tepat waktu/ belum dan 

dijadikan dasar promosi/ kenaikan ataupun 

penurunan pangkat. 

4. Target dalam rencana aksi tidak didukung dengan 

dasar perhitungan dan sumber data yang valid. 

Target dalam rencana aksi seharusnya 

didukung dengan dasar perhitungan dan 

sumber data yang valid serta di 

dokumentasikan  oleh penanggungjawab. 

C. PELAPORAN 

1. Pelaporan yang dibuat oleh BPS Kota Binjai sebagian 

besar telah memuat aktivitas yang telah mendukung 

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra dan PK yang 

meliputi pencapaian target kinerja. Namun demikian, 

masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam 

Pelaporan tahun berikutnya, yaitu: 

a. Belum menyajikan pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi 

tahun-tahun sebelumnya. 

b. Belum menyajikan  kendala dan solusi hasil evaluasi 

dan analisis tentang capaian-capaian kinerja; 

c. Penjelasan adanya efisiensi penggunaan sumber 

daya yang dimiliki belum diungkapkan secara rinci 

dan detil, hanya sebatas pengakuan adanya 

efisiensi tanpa dirinci jenis kegiatan dan anggaran 

yang diefisiensikan. 

d. Hanya menyajikan informasi keuangan atas 

program (DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum 

menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. 

 

Untuk yang akan datang, LAKIN memuat 

capaian kinerja setiap Tujuan dan Sasaran 

yang telah ditetapkan pada Perjanjian 

Kinerja dan membandingkan data kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, 

capaian kinerja tahun berjalan 

dibandingkan dengan target pada Renstra 

2015-2019. 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan 

secara rinci evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (kendala dan solusi) tiap 

indikator selama tahun 2017 berdasarkan 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

triwulan. Disamping itu, harus terdapat 

analisa dan evaluasi atas capaian IKS tahun 

berjalan dengan tahun-tahun sebelumya. 

 

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya 

agar diungkapkan jumlah anggaran yang 

diefisiensi pada setiap upaya efisiensi yang 

telah dilakukan. 

 

LAKIN menyajikan informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran, artinya dapat 

diketahui berapa anggaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 
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D. EVALUASI KINERJA 

1. 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. 

2. BPS Kota Binjai 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. 

Satker agar melaksanakan rapat evaluasi 

kinerja dengan membahas indikator kinerja 

yang berisi kendala, solusi dan rekomendasi 

yang didukung dengan notulen yang akan 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Sebagian besar pencapaian IKU diatas target yang 

telah ditetapkan, namun pada capaian kinerja 2017 

terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak mencapai targetnya 

yaitu: 

1. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu. 

2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 

data informasi statistik melalui website. 

3. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. 

Hal ini disebabkan oleh penetapan target yang keliru 

sumber datanya seperti jumlah pengunjung eksternal 

ditetapkan berdasarkan jumlah pengunjung yang  ada 

di website, seharusnya adalah jumlah “unique 

visitors”. 

Satker agar menggunkan data sumber yang 

tepat dalam penetapan target dan 

memperhatikan realisasi capaian kinerja 

tahun sebelumnya. Kemudian untuk 

meningkatkan capaian kinerja tahun yang 

akan datang, agar dilakukan evaluasi 

capaian IKU secara periodik dan 

menganalisis adanya kendala serta 

memberikan solusinya.  

2. BPS Kota Binjai belum pernah memperoleh 

penghargaan Inovasi dalam Manajemen Kinerja dan 

penghargaan lainnya. 

 

BPS Kota Binjai agar mengerahkan SDM 

yang ada dalam mencapai target perolehan 

penghargaan dari Kementerian Keuangan, 

Instansi Pemerintah Daerah maupun 

Swasta ,  KemenPAN & RB, KPK, 

Ombudsman, dan BPS dalam bidang 

pemberantasan korupsi (WBK/WBBM). 
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12.1. Satuan Kerja  : BPS  Kabupaten Kapuas 

12.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

12.3. Hasil Penilaian  : 63,00 

12.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Kapuas sudah memenuhi dan 

menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan 

dengan melakukan reviu dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) sampai dengan reviu ke-2, dimana Indikator 

Kinerja Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) 

pada dokumen Renstra reviu ke-2 telah selaras dengan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja 

(PK); namun proses reviu Renstra belum dilengkapi 

dengan dokumen-dokumen rapat pleno evaluasi 

(berupa jadwal reviu, undangan, daftar hadir dan 

notulen pembahasan). 

Setiap dilakukan reviu Renstra harus 

berdasarkan rapat evaluasi tim dan 

dilengkapi dengan jadwal reviu, undangan, 

daftar hadir dan notulen pembahasan 

sebagai bukti dilakukan evaluasi. 

2. Renstra reviu ke-2 sudah dilakukan oleh BPS 

Kabupaten Kapuas, namun belum selaras dengan  

Renstra BPS reviu ke-2 dan dokumen-dokumen 

lainnya, yaitu: 

- Pada Tujuan 1 (Peningkatan kualitas data statistik) 

masih terdapat sasaran ”Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement)”. 

- Pada sasaran ”Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan pengguna data (user engagement)” belum 

memasukan indikator “Persentase konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam perencanaan 

pembangungan nasional”. 

- IKS ”Persentase pengguna layanan yang merasa 

puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana 

BPS” tidak sesuai sasaran dalam IKU, seharusnya IKS 

masuk pada sasaran “Meningkatnya sarana dan 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor  dan  

di evalusi sehingga capaian kinerja valid dan 

dapat diandalkan. 
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prasarana BPS” 

- Target IKS ”Jumlah publikasi/laporan sensus yang 

terbit tepat waktu” adalah n.a. namun dalam tabel 

perbandingan BAB III pada Lakin adalah 1. 

3. Dokumen IKU BPS Kabupaten Kapuas yang telah 

diupload dalam website belum selaras dengan IKU BPS 

Perka No. 2 Tahun 2017 karena memasukan sasaran 

tambahan ”Meningkatnya kualitas hubungan dengan 

sumber data (respondent engagement) dan 

memasukan  indikator tambahan:  

- Persenstasi pemasukan dokumen (respone rate) 

survei dengan pendekatan rumah tangga 

- Persenstasi pemasukan dokumen (respone rate) 

survei dengan pendekatan usaha 

- Persenstasi pemasukan dokumen (respone rate) 

survei dengan pendekatan non rumah tanggan dan 

non usaha 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor dan  

dievalusi sehingga capaian kinerja valid dan 

dapat diandalkan. 

4. Terdapat beberapa kelemahan pada dokumen PK BPS 

Kabupaten Kapuas yaitu:   

- Pada dokumen  PK 2017 dan 2018  yang diupload 

masih terdapat IKS yang tidak selaras dengan IKU 

yaitu masih mencantumkan indikator ”Jumlah 

release data yang tepat waktu”  

- Sasaran Srategis pada tujuan 3 tertulis 

”Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam 

menyelenggarakan SSN manajemen sumber daya 

manusia”. 

Seharunsnya:  

”Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam 

menyelenggaraan SSN”. 

 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor  dan  

dievalusi sehingga capaian kinerja valid dan 

dapat diandalkan.   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Target IKS ”Persentase pemasukan dokumen (respone 

rate) survei tahun 2018 sebesar 97.89% menurun jika 

dibandingkan dengan target IKS tersebut pada tahun 

2017 sebesar 100%. Hal tersebut belum dijelaskan 

berdasarkan atas argumen atau  analisis yang 

memadai. 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor dan 

di evalusi sehingga capaiankan kinerja valid 

dan dapat diandalkan.   

2 Target dan realisasi IKS ”Jumlah publikasi/laporan yang 

terbit waktu” pada PK 2017 dan Lakin 2017 sebanyak 

Publikasi/laporan yang terbit tepat waktu 

untuk PK Kepala adalah adalah publikasi 
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41 atau sebesar 100%, namun berdasarkan 

penelusuran ke website jumlah publikasi yang di 

upload sebayak 23 publikasi yang merupakan ARC dan 

3 publikasi yang bukan ARC. 

Demikian juga realisasi IKS ”Jumlah publikasi/laporan 

yang terbit waktu” pada PK 2018, yang merupakan 

ARC sampai dengan triwulan II seharusnya 1 publikasi, 

namun berdasarkan FRA sebanyak 2 publikasi.  

yang tercacat dalam ARC. 

3 Realiasasi IKS ”Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik melalui website 

BPS” pada Lakin 2017 dan FRA 2017 sebesar 5.268 

pengunjung, namun berdasarkan data unique visitor 

pada website sebanyak 6.551 pengunjung. 

Sedangkan IKS ”Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik  melalui 

website BPS” pada FRA 2018 sebanyak 2.080 

pengunjung, namun berdasarkan data unique visitor 

pada website sebanyak 1.668  pengunjung. 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor dan  

dievalusi sehingga capaian kinerja valid dan 

dapat diandalkan.   

4 Realisasi IKS “Jumlah metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus yang dihimpun” berdasarkan FRA 

sampai dengan triwulan II sebanyak 10 kuesioner 

metadata, namum berdasarkan penerimaan kuesioner 

yang rill sebanyak 5 kuesioner. 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor dan  

dievalusi sehingga capaian kinerja valid dan 

dapat diandalkan. 

5 Pengukuran kinerja telah dilakukan dan disampaikan 

secara periodik, tetapi dalam melakukan pengukuran 

tersebut satker belum menggunakan aplikasi/sistem. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara manual, yaitu 

tabel rencana aksi diisi oleh subject matter kemudian 

dikumpulkan di Kasubbag TU, untuk dikompilasi 

menjadi rencana aksi triwulanan. 

SOP yang telah berjalan agar tetap 

dilakukan, sampai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang menggunakan 

aplikasi telah siap.  

6 Pada FRA, IKS ”Jumlah perlengkapan pendataan 

lapanagan” menggunakan satuan paket, namun 

pengertian paket yang dicatat adalah jumlah aktivitas 

atau kegiatan bukan jumlah perserta pelatihan. 

 

Target dan realiasai pada dokumen-

dokumen kinerja agar selalu dimonitor dan  

dievalusi sehingga capaian kinerja valid dan 

dapat dihandalkan 

C. PELAPORAN 

1. 

 

 

 

Terdapat ketidakselarasan penetapan target indikotar 

sasaran pada dokumen PK 2017, FRA 2017 dengan 

Lakin 2017, dengan rincian: 

Target Indikator Lakin PK 

Target dan realiasai pada Lakin agar selalu 

direviu sehingga pencatatan capaian kinerja 

valid dan dapat diandalkan. 
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% konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam 

perencanaan pembangunan 

nasional. 

70 % n.a 

Hasil Penilaian Sakip oleh 

Inspektorat 

65 60 

 

Terdapat perbedaan realisasi antara pada tabel 

perbandingan realiasi kinerja pada tahun 2017 dengan 

target Renstra tahun 2019, terhadap tabel capaian 

kinerja yaitu pada  IKS ”Persentase konsumen yang 

puas terhadap akses data BPS, tercatat 100% 

seharusnya  98,85%. 

2. Pada Lakin terkait dengan penjelasan PK, terdapat 

perbedaan tanggal pengesahan dokumen PK. Tercatat 

ditandatangani pada tanggal 28 Februai 2017, namun 

berdasarkan dokumen PK yang telah diupload di 

website ditandatangani per Januari 2017. 

Target dan realiasai pada Lakin agar selalu 

direviu sehingga pencatatan capaian kinerja 

valid dan dapat diandalkan. 

3 BPS Kabupaten Kapuas telah membuat dan memenuhi 

Lakin namun masih tedapat kelemahan yaitu:  

- LAKIN tidak menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya (self blocking, 

penghematan yang dilakukan serta upaya efisiensi/ 

efisiensi yang telah dilakukan). 

- BAB III dalam LAKIN, belum menjelaskan realisasi 

anggaran per sasaran sesuai dengan IKU namun 

penjelasan masih sebatas per program, yaitu: 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas-

tugas lainnya. 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. 

 

BAB III LAKIN menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

(selfblocking, penghematan yang dilakukan 

serta upaya efisiensi/ efisiensi yang telah 

dilakukan) 

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Kapuas telah melakukan evaluasi 

kinerja setiap triwulan  (periodik) tahun 2017 maupun 

tahun 2018 sampai dengan triwulan II dan telah 

dilengkapi dengan notulen hasil rapat evaluasi dan 

bukti evaluasi lainya, namun masih terdapat 

kelemahan yaitu :   

- Hasil evaluasi yang tercantum dalam notulen rapat 

Kedepan, agar rapat evaluasi kinerja, 

didokumentasikan hambatan yang ditemui 

dalam pencapaian kinerja, serta 

rekomendasi yang akan dilaksanakan, 

sehingga alternatif-alternatif yang 

digunakan dalam rangka pencapaian kinerja 

dapat dijadikan sebagai pelajaran pada 
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triwulanan tidak spesifik membahas tentang 

capaian kinerja namun masih membahas tentang 

hal-hal lain diluaran capaian kinerja, dan merujuk 

kepada IKS nya serta belum membahas tentang 

tindak lanjut. 

- Satker telah melakukan evaluasi kinerja secara 

periodik, akan tetapi belum mendokumentasikan 

hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, 

serta rekomendasi yang akan dilaksanakan, 

sehingga tidak dapat memantau apakah terdapat 

alternatif dalam rangka pencapaian kinerja. 

masa yang akan datang.r 

2 Evaluasi kinerja belum dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan/kegagalan unit kerja/individu, 

sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan 

manajemen kinerja dan pemberian reward and 

punishment 

Kedepan agar laporan evaluasi kinerja, 

disampaikan tentang keberhasilan yang 

telah dicapai/kegagalan yang dialami oleh 

unit kerja/individu dimana keberhasilan/ 

kegagalan tersebut memang disebabkan 

oleh faktor internal unit kerja/individu 

tersebut, sehingga laporan evaluasi kinerja 

tersebut dapat dijadikan pegangan bagi 

kepala kantor untuk melakukan perbaikan 

manajemen kinerja serta pemberian 

reward and punishment. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. BPS Kabupaten Kapuas telah mendapatkan 

penghargaan internal, yaitu:  

- Satker dengan kinerja terbaik ke-1 dalam 

kegiatan Tatausaha se-BPS Kalimantan Tengah 

tahun 2017. 

Beberapa inovasi yang telah dilakukan adalah:  

- Terdapat aplikasi SUTAS-ECT; alat bantu yang 

digunakan untuk mempermudah kegiatan Editing 

Coding dokumen hasil pendataan Survei Pertanian 

antar Sensus (SUTAS) untuk meminimaliasi 

kesalahan/error pada kegiatan pengolahan SUTAS 

sebelum dientry. Aplikasi ini telah dipublish ke 

seluruh kab/kota. 

- Aplikasi BPS Kabupaten Kapuas; untuk 

memudahkan pengguna data dalam memperoleh 

data-data terbaru BPS Kabuaten Kapuas 

dimanapun dan kapan pun melalui HP Android, 

Penghargaan yang telah didapat pada 

periode saat ini agar tetap dipertahankan, 

serta kedepan berusaha untuk 

mengusulkan diri ke BPS Provinsi menjadi 

satker yang WBK/WBBM ataupun 

melakukan inovasi ke dalam kontes inovasi 

yang dibuat oleh Menpan RB. 
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dan sudah tersedia di playstore. 

Satker belum mengusulkan kepada BPS Provinsi untuk 

menjadi Satker WBK/WBBM maupun mengirimkan 

inovasi ke Menpan RB. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

13.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Biak Numfor 

13.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

13.3. Hasil Penilaian : 62,96 

13.4. Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1.  Dokumen Perencanaan Strategis tahun 2015-2019, 

Reviu I, dan Reviu II telah disusun dan telah diupload ke 

dalam website, namun masih ditemukan kelemahan:  

 Renstra Review II, respon rate survey masih terbagi 

3, tidak sesuai dengan Perka BPS No.2 2017 

 Bab IV Penutup, belum seluruh disajikan; 

 Dalam Penetapan target Renstra dan target 

perjanjian kinerja : 

a. Belum didukung dengan dasar perhitungan 

yang logis dan tidak terdokumentasi; 

b. Belum didukung notulen pembahasan alasan 

penetapan target  tersebut; 

c. Terdapat Penurunan target dari tahun 2017 ke 

2018 yaitu pada jumlah publikasi/laporan yang 

terbit tepat waktu menjadi 23, sedangkan 

dalam PK dan LKIP 2017 telah mencapai 25; 

d. Target  pada Perjanjian Kinerja menurun 

dibandingkan dengan target dalam Renstra, 

misalnya: 

- jumlah pengunjung eksternal  yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS  dalam PK 3.000 

sedangkan dalam Renstra 8000; 

- jumlah publikasi yang terbit tepat waktu 

dalam PK 23 sedangkan Renstra 37; 

- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

Utama dalam PK 60 sedangkan Renstra 65 

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

(Reviu II) seharusnya: 

 Response rate survei hanya 1 

(satu) tidak terbagi ke dalam 

rumahtangga, usaha, non 

rumahtangga non usaha; 

 Dalam Penetapan target Renstra 

dan Perjanjian Kinerja didukung 

dengan notulen pembahasan, 

bukti dokumen sumber 

perhitungannya dan argumen 

yang logis alasan  penetapan 

target tersebut. 

 

 Target kinerja harus memenuhi 

syarat attainable (menantang 

namun dapat dicapai), 

diharapkan dalam penetapan 

target Renstra semakin 

meningkat, tidak tetap apalagi 

menurun dari tahun 2015 s.d 

2019. 
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2. Terdapat  ketidakkonsistenan dalam Target Renstra 2018 

dengan target PK 2018, antara lain: 

No Indikator Kinerja 

Sasaran 

Targe

t PK 

Target tahun 

2017 Renstra 

2015-2019 

1. Persentase 

konsumen yang 

merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

100 

% 

80 % 

2. Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

66,67 

% 

59 % 

3. Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

23 37 

4. Persentase 

pemasukan 

dokumen (Response 

rate) Survei dengan 

pendekatan Rumah 

Tangga 

99,21 

% 

96 % 

5. Persentase 

pemasukan 

dokumen (Response 

rate) Survei dengan 

pendekatan Usaha 

100 100 

6. Persentase 

pemasukan 

dokumen (Response 

rate) Survei dengan 

pendekatan Non 

Rumah Tangga Non 

Usaha 

97,21 

% 

100 % 

7. Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan  

3.000 8.000 

Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran 

dan Target dalam Renstra tahun 

2015—2019 menjadi acuan dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 

2018. 

Boleh berbeda, jika terdapat 

perubahan sampel atau perubahan 

anggaran, namun disertai dengan 

dokumen sumber dan notulen alasan 

perbedaan tersebut. 
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informasi statistik 

melalui website BPS 

8. Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

30,56 

% 

30 % 

9. 

 

Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data 

BPS 

96,67 

% 

90 % 

10

. 

Hasil Penilaian  SAKIP 

Oleh Inspektorat 

60 65 

11

. 

Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap  

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

92,67 

% 

65 % 

 

3. 
Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan sehingga 

tidak bisa diketahui progress capaiannya terhadap target 

Renstra periode 5 tahunan 

 IKS 2015 2016 2017 

 Tar

get 

Re

alis

asi 

Ca

pai

an 

tar

get 

Re

alis

asi 

Ca

pai

an 

tar

get 

Re

alis

asi 

Ca

pai

an 

           

           

           
 

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 
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dalam LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

4. 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. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja pada pengisian FRA dilakukan 

dengan cara menanyakan langsung ke subject  matter, 

kemudian TU mengisi pada FRA, belum  didukung 

dengan bukti dari subject matter yang terdokumentasi. 

  

Pengisian FRA didukung dengan 

bukti/dokumen sumber dari subject 

matter. 

 

2. SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun 

masih tentang pengumpulan CKP, bukan  SOP tentang 

pengumpulan data kinerja dari subjcet matter; 

SOP tentang pengumpulan data 

kinerja dari subject matter merupakan 

SOP atau mekanisme dalam 

pengumpulan data kinerja (target, 

realisasi dan capaian kinerja) yang 

dilakukan secara triwulanan agar 

berjalan efektif, dan apabila terdapat 

kesalahan dalam data yang 
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disampaikan SOP tersebut 

menjelaskan bagaimana prosedur 

untuk memperbaikinya. 

3. CKP yang merupakan dasar penilaian kinerja individu 

pegawai di BPS Kabupaten Biak Numfor belum disusun, 

sehingga sulit untuk menjadikannya dasar atas reward 

and punishment seseorang yang berkinerja dengan yang 

tidak berkinerja; 

CKP disusun secara bulanan oleh 

setiap pegawai; 

4. Pengukuran data kinerja belum mempunyai sistem 

(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 Capaian IKU dijadikan dasar penilaian 

kinerja, dasar reward atau 

punishment, serta promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat. 

 

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) 
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 pejabat/pegawai dengan capaian 

diatas standar dengan yang 

standar 

C. PELAPORAN           

1. LKIP telah disusun dan diupload ke dalam website, LKIP 

telah sesuai dengan Perjanjian kinerja tahun 2017 dan 

telah sesuai dengan Perka IKU tahun 2017, namun 

terdapat beberapa kelemahan antara lain: 

 Evaluasi dan Analisis telah dijelaskan pada tujuan 

Pertama, namun belum dijelaskan pada tujuan, 

sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran lainnya. 

 

 

 

 

 

 Belum menyajikan perbandingan  yang memadai, 

yaitu : belum menyajikan perbandingan tahun 2017  

dengan tahun 2016 dan belum menyajikan 

perbandingan antara Realisasi tahun 2017 dengan 

Target Jangka Menengah tahun 2019. Yang disajikan 

dalam LKIP hanya target dengan realisasi tahun 

2017. 

 

 Hanya menyajikan informasi keuangan atas program 

(DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi; 

 

 

 Efisiensi tahun 2017 telah dijelaskan self blocking 

sebesar Rp292.2203.000,- dan penghematan listrik 

yang dihemat sebesar Rp13.042.000,- dari pagu 

Rp36.090.000,- yang disediakan, sehingga belum 

menjelaskan upaya-upaya  efisiensi yang dilakukan 

untuk memperoleh self blocking  atau penghematan 

lainnya. 

 

LKIP yang disusun seharusnya: 

 BAB III Akuntabilitas Kinerja LKIP 

menyajikan informasi tentang 

capaian kinerja hingga indikator 

kinerja sasaran dan dilengkapi 

dengan analisis dan evaluasi 

mengenai capaian kinerja. 

Mengapa target tidak tercapai, 

apa kendalanya dan bagaimana 

solusinya? Atau bagaimana bisa 

mencapai target? Informasi 

tersebut mengacu kepada 

monitoring triwulanan dan 

notulen rapat evaluasi triwulanan 

tahun 2017. 

 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 informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan 

seluruh pencapaian sasaran 

(outcome), artinya dapat 

diketahui berapa anggaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 Menyajikan besaran efisiensi 

yang terjadi dapat 

dikuantifikasikan dan analisis 

efisiensi penggunaan sumber 
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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. 
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BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

14.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Kutai Timur 

14.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

14.3. Hasil Penilaian  : 62,76 

14.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Kutai Timur telah memiliki 

dokumen-dokumen perencanaan kinerja, antara 

lain yaitu Rencana Strategis (Renstra) reviu 

2015-2019, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator 

Kinerja Utama (IKU), namun dokumen-dokumen 

tersebut sebatas memenuhi unsur pemenuhan 

dokumen. 

 

Dokumen perencanaan kinerja dibuat dan 

diimplementasikan ke dalam kegiatan yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

strategis. 

 

2. Monitoring atas Rencana Aksi telah dilakukan 

secara berkala pencapaiannya secara berkala 

tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. 

 

Tidak didokumentasikan terkait penanggung 

jawab dan jadwal pelaksanaan 

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. 

- Hasil pengarahan tersebut didokumentasikan 

dalam bentuk notulen. 

3. Dalam pembahasan Rentra tidak didukung 

dengan jadual, mekanisme atau SOP  tentang 

monitoring kinerja rencana aksi secara periodik.. 

 

Pembahasan Renstra hendaknya  didukung 

dengan dokumen yang memadai. 
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4. 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) 

 

Rencana aksi hendaknya dimonitor secara 

periodik (bulanan/ triwulanan/semester) dan 

dilaporkan pada pimpinan. 

 

 

5. 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. 

6. Belum ada jadwal, SOP, maupun mekanisme 

yang jelas terkait monitoring target dan 

pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 

tahun berjalan.  

 Pelaksanaan monitoring target dan capaian 

dalam Rencana Strategis harus dilakukan 

secara terjadwal dengan mekanisme dan SOP 

yang jelas; 

 Pelaksanaan monitoring harus dilengkapi 

dengan bukti dukung, diantaranya : SOP, 

notulen hasil monitoring, SK penanggung 

jawab, dan dokumentasi. 

 Pihak atau bagian yang bertanggung jawab 

harus melaporkan hasil monitoring tersebut 

secara periodik; 

 Pelaksanaan monitoring didukung oleh tindak 

lanjut atas hasil monitoring. 

7.  Pemanfaatan Form Rencana Aksi (FRA) 

masih terbatas pada pelaporan atau 

dokumentasi saja. Misalnya : FRA belum 

 FRA sebaiknya dimanfaatkan secara 

menyeluruh dalam kegiatan organisasi, 

diantaranya :  
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dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan 

setiap kegiatan; 

(bukti notulen) 

 Pelaporan FRA belum memiliki 

SOP/mekanisme yang jelas dan belum 

terjadwal (triwulanan); 

 Capaian dalam FRA belum dijadikan acuan 

dalam pemberian reward/punishment; 

 

 

e. Target dan capaian dalam FRA dijadikan 

acuan untuk memulai pelaksanaan setiap 

kegiatan; 

f. Target dan capaian dalam FRA dijadikan 

acuan untuk mengevaluasi capaian output 

kegiatan; 

g. Target dan capaian dalam FRA dijadikan 

acuan untuk memberikan kewenangan dan 

eksekusi  mengenai diteruskan  atau 

ditundanya suatu kegiatan; 

h. Data dalam FRA dijadikan acuan dalam 

implementasi reward/punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapain 

target kinerja; 

 Mekanisme penentuan target dan capaian 

dalam pelaporan FRA oleh pengumpul data 

harus didukung dengan bukti/sumber data 

yang jelas dari masing-masing subject matter; 

 Pelaporan FRA dilaksanakan secara periodik, 

yaitu secara triwulanan dan dilengkapi 

dengan bukti dukung pelaksanaan rapat 

berupa notulen dan jadwal pelaksanaan; 

 Hasil evaluasi FRA disampaikan secara formal 

kepada pihak yang dievaluasi dengan 

menyertakan rekomendasi dan batas waktu 

pelaksanaannya; 

 Terdapat mekanisme yang memungkinkan 

pimpinan untuk mengetahui progress kinerja 

yang terbaru (updated performance); 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. SOP dan mekanisme pengumpulan data untuk 

pengukuran kinerja yang jelas, sudah dibuat, 

namun penanggung jawab pengumpul data, 

jadwal pengumpulan data, dan langkah-langkah 

pengumpulan serta verifikasi data dengan 

subject matter belum dilakukan. 

(tidak ada bukti-bukti verifikasi) 

 

 Perlu ditetapkan penanggung jawab 

pengumpul data untuk pengukuran kinerja 

yang dibuktikan dengan SK oleh pimpinan. 

 Perlu dibuat SOP yang jelas mengenai langkah-

langkah pengumpulan dan verifikasi data 

pengukuran kinerja yang dibuktikan dengan 

dokumen SOP yang baku.  

 Pengumpulan data pengukuran kinerja dari 

subject matter perlu dibuktikan dengan 

dokumen sumber yang ditandatangani oleh 
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pengumpul data dan subject matter. 

2. Untuk pengukuran individu BPS Kab. Kutai Timur 

belum memiliki indikator kinerja SMART yang 

formal (indikator kinerja individu)  untuk 

mengukur target individu. 

 

Kriteria Pengukuran kinerja dilakukan secara 

berjenjang, antara lain: 

 Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas 

mulai dari pimpinan sampai dengan staf 

operasional (individu); 

 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki 

indikator kinerja, target-target terukur dan 

hubungan kausalitas antara setiap jenjang 

atau tingkatan; 

 Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau 

ditelusuri sampai ke sumbernya; 

 Dokumen CKP bulanan wajib disusun sebagai 

dasar penilaian individu dan indikator kinerja 

mulai dari pimpinan hingga staf. 

 memiliki indikator kinerja SMART yang formal 

(indikator kinerja individu)  untuk mengukur 

target individu 

3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Untuk memperolah data yang akurat, pengukuran 

kinerja agar dikembangkan menggunakan 

teknologi informasi 

C. PELAPORAN 

1. Masih terdapat kekurangan dalam LKIP (LKIP) 

yang telah disusun, antara lain: 

h. LKIP belum sesuai dengan prototype yang 

ditetapkan oleh Biro Binagram, terutama 

pada kelengkapan lampiran yang tidak 

menyajikan Pengukuran Kinerja Sasaran 

dan Pengukuran Capaian Kinerja. 

i. LKIP belum menampilkan capaian kinerja 

tujuan, serta sasaran pada tujuan tersebut.  

j. Belum menyajikan evaluasi dan analisis 

tentang capaian-capaian kinerja outcome 

atau output dan disertai penjelasan tentang 

kendala dan solusi yang diambil. 

k. Hanya menyajikan info tentang upaya 

efisiensi yang dilakukan dan belum 

menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

mencapai tujuan BPS; 

LKIP yang disusun seharusnya : 

 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. 

 Menjabarkan tujuan dan sasaran sesuai 

dengan indikator kinerja utama, disertai 

dengan capaian kinerja pada tujuan dan 

sasaran tersebut. 

 Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja per masing-masing indikator 

disertai ulasan mengapai sebuah indikator 

mampu mencapai target atau sebaliknya tidak 

tercapai. 

 Menyajikan perbandingan yang memadai, 

mencakup: 
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l. Informasi realisasi keuangan hanya 

ditampilkan berdasarkan program  dan 

belum menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran 

kinerja instansi; 

m. Belum menyajikan informasi tentang 

perbaikan manajemen kinerja dan upaya 

kongkrit untuk meningkatkan akuntabilitas 

kinerja; 

n. Tidak  konsisten antara target dalam BAB III 

Akuntabilitas Kinerja dengan lampiran. 

 

 

- Target dan Realisasi; 

- Realisasi tahun berjalan dan tahun 

sebelumnya; 

- Realisasi tahun berjalan dan target Renstra 

2019 

 Menyajikan besaran efisiensi disertai dengan 

data pendukung berupa tabel perubahan 

semula menjadi yang menunjukkan upaya 

efisiennya 

 Menyajikan informasi keuangan yang terkait 

langsung dengan seluruh pencapaian sasaran  

 Informasi dalam LKIP digunakan secara  

menyeluruh untuk memperbaiki pelaksanaan 

kegiatan organisasi secara terukur, terutama 

dalam hal perbaikan kegiatan administrasi 

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas 

kinerja organisasi; 

D. EVALUASI KINERJA 

1.  Belum ada upaya identifikasi untuk 

memantau : 

- progress kinerja 

- posisi (capaian) kinerja terakhir 

- langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian 

kinerja, dan 

- rekomendasi perbaikan manjemen 

kinerja.  

 Pelaksanaan evaluasi kinerja belum 

sepenuhnya dapat dikaitkan dengan tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja    

 Perlu dilakukan pemantauan terhadap 

progress kinerja, posisi (capaian) kinerja 

terakhir, langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi hambatan pencapaian kinerja, dan 

rekomendasi perbaikan manjemen kinerja 

yang terdokumentasi. 

 Bukti dukung pemantauan ini dibuat dalam 

bentuk notulen pembahasan yang kemudian 

disampaiakan kepada pihak-pihak terkait.  

 Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi harus 

mencakup informasi tentang capaian hasil 

rencana serta analisis tentang kondisi sebelum 

dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana 

terkait tujuan dan sasaran organisasi. 

2. 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. 
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E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Informasi mengenai kinerja triwulan II tahun 

2018 belum menunjukkan perbaikan capaian 

kinerja dibandingkan periode sebelumnya.  

  

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala mengenai 

target dan capaian kinerja organisasi, serta 

kendala dalam mencapai target tersebut dan 

upaya memperbaikinya.  

 

2 BPS Kutai Timur  belum berhasil memperoleh 

capaian atas kinerja lain, seperti:  

 Penghargaan WBK internal BPS atau 

penghargaan WBK/WBBM (berdasarkan 

penilaian Kemenpan & RB dan internal 

BPS); 

 Penghargaan inovasi tingkat internal 

BPS 

 

Pimpinan perlu menunjukkan dukungan terhadap 

upaya pelaksanaan proyek inovasi terkait 

WBK/WBBM ataupun inovasi lain yang berkaitan 

dengan peningkatan kinerja organisasi.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

15.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Bangka Selatan 

15.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

15.3. Hasil Penilaian : 62,40 

15.4. Rincian Penilaian : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

BPS Kabupaten Bangka Selatan telah memliki dokumen-dokumen 

perencanaan kinerja dan telah diupload di website, namun masih 

terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Penetapan target kinerja masih berdasarkan capaian 

kinerja tahun lalu, dan tidak didukung dengan analisis 

jika ada peningkatan atau penurunan target 

Dalam penetapan target kinerja, memiliki 

dasar analisisnya 

2 Renstra telah sesuai dengan rentra BPS, namun tidak 

dilakukan reviu secara berkala, karena hanya terdapat 

renstra reviu pertama. Sedangkan reviu restra BPS 

telah ada reviu kedua 

Renstra harus di reviu secara berkala, dan 

mengikuti reviu renstra BPS 

Reviu renstra secara berkala diperlukan 

agar selaras dengan renstra BPS dan harus 

dilakukan mengacu kepada reviu rentra BPS  

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja telah dilakukan pada BPS Kabupaten Bangka 

Selatan, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :  

 

1 Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, 

namun masih manual dan telah ditetapkan dengan 

SOP 

Mekanisme pengumpulan data agar 

menggunakan system aplikasi 

untukmengurangi terjadinya kesalahan 

dalam pelaporan data kinerja 

2 BPS Kabupaten Bangka Selatan telah menyusun 

Indikator Kinera Individu, namun belum bisa 

digunakan untuk pengukuran 

Indikator kinerja individu disusun sebagai 

acuan pencapaian kinerja tiap pegawai 

3 Pengukuran data kinerja belum menggunakan aplikasi 

secara khusus 

Pengukuran data kinerja agar 

menggunakan sistem aplikasi, untuk 

mengurangi resiko kesalahan data 

4 Pengumpulan data kinerja sudah dapat diandalkan, Setiap proses pengumpulan data kinerja 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  230 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

namun belum terdokumentasi sesuai periode 

pengumpulan atas data yang telah menggunakan 

aplikasi pusat 

agar terdokumentasi pada tiap periaode 

sebagai bukti monitoring telah dilakukan 

5 Hasil pengukuran data kinerja belum bisa digunakan 

untuk pemberian reward & punishment 

- 

C. PELAPORAN 

BPS Kabupaten Bangka Selatan telah menyusun LKIP tahun 2017 

namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Penyajian informasi analisis atas pencapaian target 

kinerja, belum mencakup informasi atas kendala yang 

terjadi dan solusinya 

Pencapaian target kinerja dapat 

menjelaskan kendala atau hambatan pada 

proses pencapaian target kinerja 

2 LKIP telah menyajikan informasi tentang selfblocking, 

namun masih secara garis besarnya. Tidak 

menjelaskan informasi penghematan pada level 

komponen anggaran 

Selfblocking yang telah dilakukan, dapat 

dijelaskan rincian komponen 

penghematannya, dan dapat menjelaskan 

alasan penentuan komponen anggaran 

yang ditentukan pada selfblocking 

3 LKIP belum menyajikan analisis anggaran yang 

menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah 

penghematan 

LKIP dapat menjelaskan analisis kondisi 

pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah 

penghematan 

4 Informasi terkait anggaran belum menyajikan per 

sasaran, masih per program 

Informasi anggaran dapat dijelaskan sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan 

5 LKIP belum digunakan dalam penentuan reward and 

punishment 

LKIP digunakan dalam reward and 

punishment 

   

D. EVALUASI KINERJA 

BPS Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan evaluasi kinerja  

 - - 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

BPS Kabupaten Bangka Selatan telah dapat mencapai target 

kinerja, namun terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Capaian data kinerja belum bisa dibandingkan dengan 

capaian tahun sebelumnya 

Capaian data kinerja dapat dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, sebagai acuan 

untuk evaluasi 

2 Capaian data kinerja tiap subject matter sudah dapat 

diandalkan berdasarkan aplikasi pusat, namun belum 

terdokumentasi setiap periode pengumpulan data 

Data kinerja yang telah dilaporkan agar 

dapat didukung dengan bukti dokumentasi 

capaian masing-masing periode 
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16.1. Satuan Kerja  : BPS Kota  Jakarta Utara 

16.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

16.3. Hasil Penilaian  : 62,29 

16.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Perubahan perencanaan di pertengahan 

tahun/triwulan berjalan tidak didukung dengan 

notulen rapat pembahasan perubahan dan tidak 

dituangkan dalam perubahan PK dan atau FRA. 

Misalnya: 

 

Tahun 2017 

Terdapat perubahan target kinerja indikator 

kinerja Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat 

waktu dari 22 publikasi/laporan menjadi 16 

publikasi/laporan. Perubahan tersebut tidak 

dituangkan dalam PK Reviu sehingga nilai target 

kinerja dalam Renstra dan PK berbeda dnegan 

nilai target kinerja dalam LKIP 

- Reviu PK mencakup perubahan 

indikator kinerja, nilai target, dan 

pejabat yang menandatangani 

PK. 

- Setiap perubahan target kinerja 

didukung oleh sumber data yang 

andal (misalnya notulen hasil 

pembahasan perubahan target 

kinerja yang menjelaskan 

alasan/dasar perhitungannya) 

- Perubahan target dituangkan 

dalam dokumen perencanaan 

(renstra reviu, PK reviu) dan 

dokumen rencana aksi (FRA). 

2 Dokumen perencanaan jangka menengah 

(Renstra) belum sepenuhnya digunakan dalam 

menyusun perencanaan jangka pendek. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya inkonsistensi target 

kinerja dalam renstra dengan target kinerja dalam 

PK Tahun 2017 untuk indikator kinerja hasil 

penilaian SAKIP oleh Inspektorat Utama 

(Renstra=63, PK=62) 

Dokumen perencanaan jangka 

menengah seharusnya digunakan 

dalam menyusun perencanaan 

kinerja jangka pendek (Renstra 

selaras dengan PK) 

3 Realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya tidak Penetapan target kinerja seharusnya 
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digunakan sebagai dasar pertimbangan 

penetapan target kinerja tahun berjalan. 

Misalnya penertapan target kinerja jumlah 

pengunjung eksternal yang mengakses data dan 

informasi statistik BPS melalui website 

 2016 2017 2018 

Target  

 

7300 7400 7500 

Realisasi 13.018 13.862 7100 

(Tw2) 
 

memperhitungkan capaian kinerja 

yang sudah diperoleh pada periode 

sebelumnya sehingga target yang 

ditetapkan pada tahun berjalan 

merupakan target yang attainable 

(dapat dicapai/menantang) 

4 Penetapan target dalam FRA 2018 tidak 

seluruhnya berdasarkan dokumen perencanaan 

(PK  dan Renstra). 

Indikator Kinerja  Renst

ra 

PK FRA 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei 

95,33 95,

53 

96,4

6 

Jumlah metadata 

kegiatan statistic sectoral 

dan khusus yang 

dihimpun 

3 20 3 

Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat  

64 64 60 

Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS 

65 65 70 

 

 

Target dalam dokumen FRA harus 

didasarkan pada dokumen 

perencanaan jangka menengah 

(renstra) dan perencanaan jangka 

pendek(Perjanjian Kinerja) 
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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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 

 

Hasil pengukuran kinerja yang dilaporkan pada 

LKIP tidak seluruhnya  didasarkan pada sumber 

data yang andal dan valid, antara lain: 

 

N

o 

Indikator Kinerja LKIP FRA Data 

sumber 

1 Realisasi 

persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

terhadap data 

statistik 

100% 100% 90,63% 

(SKD) 

Pengukuran kinerja didasarkan pada 

data sumber yang andal dan valid. 

Setiap nilai realisasi capaian kinerja 

yang tertuang dalam LKIP haarus 

sesuai dengan FRA dan data 

sumbernya.  
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2 Realiasi 

Persentase 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelayanan data  

98,28

% 

81% 94,25% 

(SKD) 

3 Realisasi Jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

melalui website 

BPS 

13.86

2 

7.608 10.854 

(Screen

shoot 

Web) 

4 Realisasi 

persentase 

konsumen yang 

puas terhadap 

akses data BPS 

100% 72% 93,33% 

(SKD) 

5 Realisasi 

persentase 

pengguna 

layanan yang 

merasa puas 

terhadap 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana BPS 

97,22

% 

130% 86,67% 

(SKD) 

 

2 Berdasarkan hasil sampling penelusuran FRA 2018 

ke data sumber pada Seksi Nerwilis di BPS Kota 

Administrasi Jakarta Utara diketahui hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Nilai capaian kinerja dalam FRA 2018 

kurang andal/valid karena  tidak dapat 

ditelusuri ke dokumen sumber karena 

tidak ada kertas kerja isian FRA dan bukti 

dukungnya. 

b) Nilai capaian kinerja tidak sesuai dengan 

capaian kinerja sesungguhnya. Misalnya 

a) Pengukuran kinerja didasarkan 

pada data sumber yang andal 

dan valid. Setiap nilai realisasi 

capaian kinerja yang tertuang 

dalam LKIP haarus sesuai 

dengan FRA dan data 

sumbernya. 

b) Dasar hitung capaian kinerja 

untuk response rate hanya 

didasarkan pada responden 

yang memberikan respon 
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untuk persentase response rate. 

Responden non response masuk dalam 

perhitungan response rate. 

 

 

(responden non response tidak 

masuk dalam hitungan response 

rate) 

 

C. PELAPORAN 

1 LKIP telah menyajikan penjelasan atas nilai 

capaian kinerja per tujuan, sasaran dan indikator 

kinerjanya, namun belum menyajikan analisis dan 

evaluasi secara detail mencakup analisis 

keberhasilan dan atau kendala/permasalahan 

serta upaya pemecahan masalah. 

 

 

LKIP seharusnya menyajikan analisis 

dan evaluasi secara detail mencakup 

analisis keberhasilan dan atau 

kendala/permasalahan serta upaya 

pemecahan masalah.  

Kendala dan solusi yang disajikan 

bersumber dari hasil monitoring 

rencana aksi (bulanan dan atau 

triwulanan) yang telah 

terdokumentasi dalam notulen rapat. 

 

2 LKIP telah menyajikan  perbandingan target dan 

capaian kinerja  yang memadai antara tujuan dan 

indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 namun 

belum menyajikan secara memadai pada: 

a) kinerja tahun berjalan tahun 2017 vs 

kinerja tahun 2016 (per tujuan) 

b) realisasi tahun 2017 vs  target Jangka 

Menengah/Renstra tahun 2019 (per 

tujuan) 

c) kinerja tahun berjalan tahun 2017 vs 

kinerja tahun 2016 atau 2015 (per 

sasaran) 

d) realisasi tahun 2017 vs  target Jangka 

Menengah/Renstra tahun 2019 ( per 

Informasi capaian kinerja seharusnya 

mencakup: seluruh tujuan, sasaran 

dan indikator kinerja yaitu: 

c) perbandingan memadai antara 

target dan realisasi tahun 

berjalan dan tahun sebelumnya 

d) perbandingan memadai antara 

realisasi tahun berjalan dengan 

target jangka menengah 
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sasaran) 

 

3 LKIP telah menyajikan informasi mengenai upaya 

efisiensi tahun 2017 namun analisa upaya 

efisiensi dalam LKIP yang disajikan adalah 

simpulan  output dari aplikasi SMART Kemenkeu 

berupa nilai rata-rata efiesiensi untuk setiap jenis 

output (11,69%) dan perbandingan capaian 

kinerja dan realisasi anggaran (capaian kinerja 

100%, realisasi anggaran 95,97% untuk DMPTTL 

dan 84,48% untuk P2IS). Upaya efisiensi tidak 

mencakup informasi tentang: 

a) Selfblocking tahun 2017 

b) Informasi upaya penghematan (misalnya : 

air, listrik,  penggunaan ATK, perjalanan 

dinas) 

c) analisa anggaran sebelum dan sesudah 

terjadinya upaya penghematan. 

LKIP seharusnya menyajikan upaya 

efisiensi yang telah dilaksanakan oleh 

organisasi meliputi: 

d) Selfblocking tahun 2017 

e) Informasi upaya penghematan 

(misalnya : air, listrik,  

penggunaan ATK, perjalanan 

dinas) 

f) analisa anggaran sebelum dan 

sesudah terjadinya upaya 

penghematan 

 

4 LKIP telah menyajikan informasi pagu dan realisasi 

anggaran per program kegiatan (DMPTTL dan 

P2IS), namun belum menyajikan anggaran dan 

realisasi per  sasaran kinerja. 

 

LKIP tidak hanya menyajikan 

anggaran per program namun juga 

dapat menyajikan anggaran per 

sasaran kinerja  

5 Informasi kinerja yang disajikan dalam LKIP tahun 

2017 tidak digunakan dalam pelaksanaan evaluasi 

kinerja pada triwulan I tahun 2018 

 

Informasi kinerja yang disajikan 

dalam LKIP periode sebelumnya 

digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pada evaluasi kinerja 

tahun berikutnya (penetapan target 

kinerja) 

 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  237 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

D. EVALUASI KINERJA 

1 Rapat rutin pembahasan progress kinerja telah 

dilakukan namun tidak dilakukan secara khusus 

membahas tentang evaluasi dan analisis 

keberhasilan/ketidakberhasilan target yang 

ditetapkan pada FRA triwulan (bukan hanya 

tentang pencapaian kegiatan). 

 

Tidak 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/solusi perbaikan manajemen 

kinerja, dan lain-lain. 

 

Notulen tidak  menyajikan analisis dan simpulan 

tentang kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau agenda. 

- Rapat evaluasi dan analisis 

keberhasilan/ketidakberhasilan 

target yang ditetapkan pada FRA 

dilaksanakan secara rutin 

(bulanan/triwulan). 

 

- Notulen secara rinci menjelaskan 

identifikasi kemajuan (progress) 

kinerja,  posisi (prestasi atau 

capaian) kinerja terakhir, langkah 

yang diperlukan untuk mengatasi 

hambatan pencapaian kinerja, 

Rekomendasi/solusi perbaikan 

manajemen kinerja, dan lain-lain. 

 

- Notulen menyajikan analisis dan 

simpulan tentang kondisi sebelum 

dan sesudah dilaksanakannya 

suatu rencana atau agenda. 

2 target kinerja dalam rencana aksi belum dijadikan 

alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi 

diteruskan  atau ditundanya suatu kegiatan 

 

Target kinerja dalam rencana aksi 

dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan otorisasi dan eksekusi 

diteruskan  atau ditundanya suatu 

kegiatan 

 

3 Mekanisme dan implementasi reward and 

punishment terhadap keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian target kinerja tercakup 

dalam pemberian nilai CKP yang berdampak pada 

Evaluasi kinerja digunakan sebagai 

dasar pemberian reward and 

punishment bagi pegawai. 

Capaian target kinerja FRA dan 
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besaran TK. Namun implementasi tersebut kurang 

mengakomodir hal-hal sebagai berikut:  

c) membedakan pejabat/pegawai dengan 

capaian diatas standar dengan yang standar  

 

evaluasi kinerja kurang dimanfaatkan 

dengan baik untuk: 

d) dijadikan dasar promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat 

pejabat/pegawai 

e) sebagai cara untuk 

menyimpulkan atau memberikan 

predikat (baik, cukup, kurang, 

tercapai, tidak tercapai, berhasil, 

gagal, dll) suatu 

kondisi/keadaan/unit kerja 

f) membedakan pejabat/pegawai 

dengan capaian diatas standar 

dengan yang standar 

4 Monitoring target jangka menengah dalam 

Renstra telah dilakukan namun tidak dididukung 

dengan notulen yang membahas secara detail per 

tujuan/sasaran, permasalahan, solusi dan  tindak 

lanjutnya. 

Monitoring target jangka menengah 

dapat dilaksanakan dengan 

melakukan rapat pembahasan 

(membandingkan realiasi tahun 

berjalan dengan target Renstra) dan 

didukung dengan notulen. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Realisasi Capaian kinerja triwulan II tahun 2018 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

realisasi kinerja triwulan II tahun 2017. Penurunan 

signifikan terletak pada indikator kinerja 

persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 

yangtarget kinerjanya di triwulan II sebesar 50% 

namun realisasinya 0%. Sedangkan pada Triwulan 

II Tahun 2017 realisaisnya 100%. 

Pencapaian sasaran/kinerja 

organisasi harus terus dimonitor 

secara rutin sehingga potensi 

sasaran/kinerja yang tidak tercapai 

dapat dideteksi sejak dini dan dapat 

digali permasalahan solusi 

pemecahannya. Pada akhirnya 

diharapkan seluruh sasaran/kinerja 

organisasi dapat tercapai. 
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33.1 Satuan Kerja   : BPS Kabupaten Tanah Datar 

33.2 Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

33.3 Hasil Penilaian  : 53,40 

33.4 Rincian Penilaian  : 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Form Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan 

target secara triwulanan, namun dalam penetapan 

target triwulanan tersebut masih belum sepenuhnya 

memadai. 

Penetapan target dalam rencana aksi 

seharusnya berdasarkan data yang akurat, 

argumen dan perhitungan yang logis. 

2 Penetapan target kinerja pada form rencana aksi 

belum didukung dokumen yang memadai 

Dalam penentuan target kinerja harus 

didukung dengan dokumen yang memadai, 

sehingga selaras antara dokumen 

perencanaannya (Penetapan Kinerja 

dengan Rencana Strategisnya) maupun di 

tingkat atasannya 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

   

1 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). 

2 SOP pengumpulan data kinerja telah disusun, namun 

belum mengakomodir Waktu pengumpulan data 

kinerja, sehingga pengisian FRA masih selalu 

diingatkan oleh penanggungjawab pengumpulan data 

kinerja. 

 

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. 

3 Pengukuran kinerja secara berjenjang sudah dilakukan, 

namun masih secara manual, belum ada sistem yang 

menghubungkan masing-masing penanggungjawab 

Pengukuran kinerja sebaiknya 

dikembangkan dengan menggunakan 

teknologi informasi. 
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dalam kegiatan pengukuran dan pengumpulan data 

kinerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam pengukuran. 

   

C. PELAPORAN 

   

1 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. 

2 LKIP telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi, namun 

masih terdapat inkonsistensi jumlah pagu anggaran 

PPIS dengan dokumen perjanjian kinerja. 

LKIP menyajikan evaluasi dan analisa 

mengenai capaian kinerja tujuan, sasaran 

dan indikatornya dengan tetap 

memperhatikan konsistensinya dengan 

dokumen sumber 

3 LKIP Belum menyajikan 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 LKIP hanya menyajikan Realisasi Anggaran per Sasaran LKIP menyajikan Realisasi Anggaran per 

Sasaran 

   

D. EVALUASI KINERJA 

   

1 Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Target FRA (Form 

Rencana Aksi) belum dapat digunakan sebagai tolak 

ukur untuk menilai capaian target kinerja 

pegawai/individu tertentu  

Evaluasi kinerja FRA atas tujuan, sasaran, 

dan indikatornya hingga sampai kegiatan 

rinci harus dilakukan untuk memantau 

pencapaian kinerja yang hasilnya dapat 

digunakan untuk penilaian dan peningkatan 

kinerja untuk pegawai/seksi/bidang/unit 

kerja tertentu 
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2 Evaluasi atas capaian kinerja (rapat) telah rutin 

dilakukan, dan sudah mengarah pada evaluasi tujuan, 

sasaran dan indikatornya. Akan tetapi belum berupa 

pembahasan kendala dan solusi (rekomendasi) untuk 

target priodik (triwulanan) yang tidak tercapai serta 

pihak yang akan menindaklanjuti rekomendasi dan 

batas waktunya (Notulensi Rapat) 

Evaluasi Kinerja (rapat) yaitu berupa 

pembahasan capaian kinerja, 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 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

   

1 Capaian data kinerja tiap subject matter sudah dapat 

diandalkan, namun belum sepenuhnya 

terdokumentasi pada setiap periode pengumpulan 

data 

Data kinerja yang telah dilaporkan agar 

dapat didukung dengan bukti dokumentasi 

capaian masing-masing periode 

(triwulanan) 

2 Belum terdapat penghargaan, WBK dan penghargaan 

inovasi. 

Perolehan Penghargaan, perolehan 

predikat  WBK dan penghargaan inovasi 

manajemen, merupakan  penilaian kinerja 

dari eksternal satker. 
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18.1 Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Gowa 

18.2 Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

18.3 Hasil Penilaian  : 61,82 

18.4 Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten Gowa belum 

memuat daftar isian, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

Renstra 2015-2019 BPS Kabupaten Gowa 

haus memuat daftar isian, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran, 

sehingga pihak yang berkepentingan bisa 

lebih mudah dalam melakukan pencarian 

dalam LKIP 2017 tersebut. 

2 Dokumen Rencana Strategis (renstra) reviu I dan II 

telah dibuat, namun tidak didukung dengan notulen 

dan daftar hadir rapat pelaksanaan reviu. 

Untuk pelaksanaan reviu dokumen renstra 

dilengkapi dengan notulen dan daftar hadir 

pelaksanaan reviu. 

3 Target Renstra 2015-2019 belum dilakukan belum 

dimonitor pencapaiannya. 

Target Renstra 2015-2019 harus dimonitor 

pencapaiannya sebagai dasar untuk 

evaluasi dan peningkatan kinerja. Selain itu 

juga untuk bahan perencanaan kinerja ke 

depannya. 

4 Penentuan target pada PK 2018 dan Renstra 2015-

2019 belum didukung dengan dokumen sumber dan 

perhitungan yang logis. 

Dalam menentukan target pada PK 2018 

dan Renstra 2015-2019 harus didukung 

dengan dokumen sumber yang valid dan 

perhitungan yang logis. 

5 Terdapat indikator kinerja Kepala BPS Kabupaten 

Gowa belum diturunkan PK ke eselon IV-nya, antara 

lain: 

a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan 

kualitas data; 

b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data 

dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 

c. Persentase kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan data BPS; 

d. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS 

Indikator kinerja Kepala BPS Kabupaten 

Gowa harus mempunyai turunannya di 

salah satu atau semua eselon IV-nya. 
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(1) (2) (3) 

dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional. 

6 Terdapat target indikator kinerja yang tidak konsisten 

antara PK 2018 dan FRA 2018: 

Indikator 

Kinerja 
PK 2018 FRA 2018 

(1) (2) (3) 

Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

dengan  

kualitas data 

statistik 

98% 0 

Persentase 

konsumen yang 

selalu 

menjadikan 

data dan 

informasi 

statistik BPS 

sebagai rujukan 

utama 

62% 0 

Persentase 

konsumen yang 

menggunakan 

data BPS dalam 

perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan 

nasional 

31% - 

Persentase 

Konsumen yang 

puas terhadap 

akses data BPS 

100% 99% 

Hasil Penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

63 62 

 

Antara PK 2018 dan FRA 2018 harus 

konsisten 

7 Target indikator kinerja “Metadata statistik sektoral 

yang dihimpun” antara PK Kepala BPS Kabupaten 

Gowa dan eselon IV di bawahnya (Kasie IPDS) tidak 

Target indikator kinerja antara Kepala BPS 

Kabupaten Gowa dan eselon IV di 

bawahnya harus konsisten. 
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(1) (2) (3) 

konsisten. 

Indikator 

Kinerja 

PK Kepala PK Kasie IPDS 

(1) (2) (3) 

Metadata 

statistik 

sektoral yang 

dihimpun 

0 1 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 BPS Kabupaten Gowa belum ada dokumen Indikator 

Kinerja Individu (IKI), baru sampai indikator kinerja 

eselon IV (kasie/Kasubbag). Walaupun tidak memiliki 

IKI, Kepala BPS Kabupaten maupun kasie/kasubbagnya 

menggunakan kriteria yang tidak tertulis dalam 

memberikan penilaian bawahannya dalam CKP dan 

SKP. 

Adanya target kinerja staf karena 

merupakan penjabaran dari target Kasie 

dan atasannya 

2 BPS Kabupaten Gowa belum memiliki sistem informasi 

dalam bentuk aplikasi. 

Pemanfaatan TI dalam bentuk aplikasi akan 

memudahkan dalam pengumpulan data 

kinerja dan monitoring progress-nya. 

3 Target kinerja Kepala BPS Kabupaten Gowa telah 

dimonitor pencapaiannya dalam rapat triwulanan, 

namun kinerja eselon IV secara keseluruhan belum 

dilakukan monitoring pencapaiannya. 

 

 

Pada rapat triwulanan dimonitoring kinerja 

Kepala BPS Kabupaten/Kota dan kinerja 

semua eselon IV di bawahnya secara 

menyeluruh. 

C. PELAPORAN 

1 LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) 2017 belum memuat 

daftar isian, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

LKIP 2017 harus memuat daftar isian, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, 

sehingga pihak yang berkepentingan bisa 

lebih mudah dalam melakukan pencarian 

dalam LKIP 2017 tersebut. 

2 BPS Kabupaten Gowa telah menyusun LKIP Instansi 

Pemerintah (LKIP), namun masih terdapat kelemahan 

sebagai berikut: 

a. Pada BAB III (Akuntabilitas kinerja), belum 

menyajikan: 

1) Analisis atau evaluasi per tujuan, per sasaran 

strategis, dan per indikator kinerja; 

LKIP BPS Kabupaten Gowa seharusnya: 

 

 

a. Pada BAB III menyajikan: 

1) Analisis, jika realisasi menacapai 

target atau realisasi melebihi target; 

dan evaluasi jika tidak memenuhi 
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2) Target dan realisasi tahun 2017 dan tahun 2016 

per tujuan, per sasaran strategis, dan per 

indikator kinerja; 

3) Pada tabel 8, target “Jumlah publikasi/laporan 

yang terbit tepat waktu” dengan pada Renstra 

Reviu kedua tidak konsisten 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Tabel 8 BAB 

III 

Renstra 

Reviu 

(1) (2) (3) 

Jumlah 

publikasi/lapora

n yang terbit 

tepat waktu 

20 29 

 

4) Belum menjelaskan efisiensi dari selfblocking 

beserta analisis sebelum dan setelah terjadinya 

selfblocking; 

 

 

 

5) Belum mengungkapkan efisiensi yang telah 

dilakukan selain efisiensi berupa selfblocking; 

 

 

 

6) Terdapat realisasi indikator kinerja yang tidak 

sesuai dengan data sumber: 

Indikator 

kinerja 
LKIP 

Data 

sumber 

(1) (2) (3) 

Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

dengan kualitas 

data statistik 

95% 95,36% 

Persentase 

konsumen yang 

selalu 

menjadikan 

60% 93,33% 

terget 

2) Target dan realisasi tahun yang 

dilaporkan kinerja (2017) dan tahun 

sebelumnya (2016) 

3) Target pada tabel Perbandingan 

realisasi tahun 2017 dengan target 

Renstra 2015-2019 harus konsisten 

dengan target pada dokumen 

Renstra 2015-2019 Reviu kedua; 

 

 

 

 

 

4) Ungkapkan efisiensi berupa 

selfblocking, serta lakukan analisis 

sebelum dan setelah adanya 

selfblocking; 

 

5) Ungkapkan efisiensi yang telah 

dilakukan selama tahun 2017 oleh 

BPS Kabupaten Gowa, selain 

efisiensi berupa selfblocking, 

contohnya penghematan listrik, ATK, 

perjadin dlsb; 

6) SKD menghasilkan 6(enam) indikator 

kinerja. Oleh karena itu, hasil 

pengolahan SKD dari BPS 

kabupaten/kota dikirim ke pusat 

dan akan diolah di BPS Pusat 

menjadi enam indikator kinerja. 
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data dan 

informasi 

statistik BPS 

sebagai rujukan 

utama 

Persentase 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelayanan data 

BPS 

100% 93,94% 

Persentase 

konsumen yang 

puas terhadap 

akses data BPS 

100% 94,48% 

Persentase 

konsumen yang 

menggunakan 

data BPS dalam 

perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan 

nasional 

20% 28,21% 

Persentase 

pengguna 

layanan yang 

merasa puas 

terhadap 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana BPS 

100% 86,90% 

Dengan ketidakkonsistenan antara angka di LKIP 

dengan dokumen sumber, maka informasi 

kinerja dalam LKIP belum dapat diandalkan. 

Dari hasil wawancara dengan Kasie IPDS, ybs 

belum menerima hasil SKD 2017 dari BPS 

Provinsi maupun BPS Pusat. 

 

b. Lampiran 5 (pengukuran capaian kinerja 2017) 

belum disajikan per triwulan untuk setiap indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pada Lampiran untuk pengukuran 

kinerja 2017, selain realisasi tahunan, 

sebutkan realisasi per triwulanan. 
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kinerja. 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi kinerja BPS Kabupaten Gowa dilakukan secara 

berkala yaitu setiap triwulanan yang dihadiri oleh 

pejabat struktural dan staf inti. Evaluasi kinerja 

tersebut telah didukung dengan surat undangan, 

notulen, dan daftar hadir, namun belum dilengkapi 

dengan: 

 Rencana atau agenda kinerja yang akan dicapai 

untuk rapat di awal periode maupun triwulanan; 

 

 Keberhasilan dalam pencapaian kinerja per tujuan, 

per sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran. 

Dalam notulen yang diungkapkan hanya satu 

komponen dalam satu seksi, belum menyeluruh 

secara indikator maupun seksi/subbagian; 

 

 Analisis dan evaluasi (kendala dan 

solusi/rekomendasi yang dihadapi terhadap capaian 

kinerja) serta tindak lanjut dari rekomendasi 

sebelumnya terutama yang berkaitan dengan 

perbaikan manajemen kinerja; dan 

 

 

 

 

 Pemanfaaatan hasil evaluasi belum terdokumentasi 

dengan baik. 

 

Notulen rapat rencana aksi atau rapat 

triwulanan dilengkapi dengan: 

 

 

 

m. Rencana atau agenda kinerja yang akan 

dicapai untuk rapat di awal periode 

maupun triwulanan; 

n. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja 

per tujuan, per sasaran strategis, dan 

indikator kinerja sasaran. Pencapaian 

kinerja tidak sebatas membahas satu 

komponen/output satu seksi/subbagian 

saja, melainkan semua indikator kinerja 

secara menyeluruh; 

o. Analisa dan evaluasi terhadap 

permasalahan yang dihadapi serta 

membahas tindak lanjut dari 

rekomendasi sebelumnya yang 

berkaitan dengan perbaikan 

manajemen kinerja. Jika analisis dan 

evaluasi kinerja triwulanan 

terdokumentasi dengan baik, maka 

akan mempermudah dalam 

penyusunan LKIP 2018 BPS Kabupaten 

Gowa; dan 

p. Pemanfaaatan hasil evaluasi 

didokumentasikan dengan baik, 

sehingga akan berguna untuk perbaikan 

manajemen kinerja dan perencanaan 

organisasi ke depannya.. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Realisasi indikator kinerja “Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS” antara FRA 2018 dan dokumen 

sumber tidak konsisten: 

 

Realisasi indikator kinerja “Jumlah 

pengunjung eksternal yang mengakses data 

dan informasi statistik melalui website BPS” 

antara FRA 2018 dan dokumen sumber 

harus konsisten, serta diambil dari “unique 

visitors”.  
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Indikator 

Kinerja 
TW FRA 

Dokumen 

Sumber 

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

Jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

dan informasi 

statistik melalui 

website BPS 

1 3092 2145 

Kumulat

if TW 2 
6025 4030 

Catatan: Angka pada FRA diambil dari data “total 

visitors” 

 

2 Perkiraan realisasi indikator kinerja dengan sumber 

data dari hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) belum 

ditempatkan pada triwulan yang tepat, sehingga 

capaian kinerja triwulan 2 belum mencerminkan 

dengan keadaan yang sebenarnya.  

Perkiraan realisasi harus ditempatkan pada 

triwulan dimana kegiatan berjalan atau 

hasilnya bisa didapatkan.  

3 Selama semester II tahun 2017 s.d semester I tahun 

2018 BPS Kabupaten Gowa belum mendapatkan 

penghargaan-penghargaan terhadap kinerjanya. 

Peningkatan dan perbaikan kinerja BPS 

Kabupaten Gowa perlu dioptimalkan baik 

dalam inovasi.  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

25.1. Satuan Kerja  :  BPS Kabupaten Batanghari 

25.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

25.3. Hasil Penilaian : 59,96 

25.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sudah dilakukan 

reviu kedua namun proses reviu renstra belum 

dilengkapi  Jadwal dan  dan notulen dan daftar hadir.  

Setiap dilakukan reviu Dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) harus berdsarkan  rapat 

evaluasi tim dan dilengkapi  Jadwal dan  

dan notulen dan daftar hadir, sebagai bukti 

dilakukan evaluasi. 

2 Masih terdapat ketidakselarasan dokumen antara 

Renstra (reviu ke 2), IKU (reviu  ke 2), PK dan LAKIP, 

yaitu untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKS) “Jumlah 

satker BPS Kabupaten/ Kota yang berpredikat 

WBK/WBBM”. Pada Renstra dan IKU, IKS dengan 

nomenklatur tersebut tidak ada, sedangkan pada PK 

dan LAKIP, IKS tersebut disajikan dengan target dan 

realisasi “0” 

Penyusunan Indikator  Kinerja, Sasaran, dan 

IKS pada PK dan LAKIP agar mengacu pada 

Renstra dan IKU.  

PK Tahun 2018 agar direviu kembali, 

mengacu pada Renstra dan IKU 

3 Target Jangka Menengah pada Renstra telah 

dimonitoring pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan, tetapi monitoring tersebut hanya dilakukan 

pertahun, yaitu pada LAKIP. Seharusnya monitoring  

tersebut dilakukan minimal tiap triwulan 

Rencana aksi tidak hanya menyajikan 

pencapaian kinerja antara target dan 

realisasi tahun berjalan, tetapi juga 

membandingkan pencapaian tiap triwulan 

dengan target jangka menengah  

4 Renstra masih mengacu kepada Perka IKU No. 2 tahun 

2016 dan  belum ditandatangani oleh Kepala BPS 

Kabupaten Batanghari 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja telah dilakukan dan disampaikan 

secara periodik, tetapi dalam melakukan pengukuran 

tersebut, satker belum menggunakan aplikasi/ sistem. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara manual, yaitu 

tabel rencana aksi diisi oleh subject matter kemudian 

dikumpulkan di Kasubbag TU, untuk dikompilasi 

SOP yang telah berjalan agar tetap 

dilakukan, sampai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang menggunakan 

aplikasi telah siap.  
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menjadi rencana aksi triwulanan. 

2 Masih terdapat kesalahan satuan dalam pengukuran 

kinerja (tujuan, sasaran, dan kegiatan), misalnya 

indikator dengan pernyataan “persentase dokumen 

yang .......” satuannya adalah dokumen, seharusnya 

satuannya adalah persentase 

Satuan dalam Form Rencana Aksi agar 

direviu kembali, disesuaikan dengan 

pernyataan pada indikator kinerjanya 

   

C. PELAPORAN 

1 Target dan realisasi yang tertuang dalam LAKIP 2017 

(IKU, Sasaran, dan IKS) tidak konsisten dengan target 

dan realisasi sesuai dengan Rencana Aksi tahun 2017. 

Misalnya adalah realisasi IKU “persentase konsumen 

yang merasa puas dengan kualitas data statistik”, di 

dalam LAKIP disebutkan bahwa realisasi sebesar 

95,74%, sedangkan dalam Rencana Aksi, disebutkan 

bahwa realisasi sebesar 83%.  

LAKIP hanya pendokumentasian dari proses 

– proses sebelumnya yang seharusnya telah 

dilaksanakan, sehingga target yang 

tertuang dalam LAKIP harus selaras dengan 

Renstra, PK, dan Rencana Aksi, sedangkan 

realisasi sesuai dengan realisasi pada 

Rencana Aksi 

2 Pada BAB III LAKIP, Satker tidak melakukan 

pembandingan realisasi yang dicapai pada tahun 2017 

dengan realisasi tahun 2016. Sehingga tidak dapat 

melakukan evaluasi adanya kemajuan/ hal-hal yang 

belum dapat dicapai pada tahun 2017. 

BAB III LAKIP harus melakukan 

pembandingan realisasi yang dicapai pada 

tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016. 

Sehingga  dapat melakukan evaluasi adanya 

kemajuan/ hal-hal yang belum dapat 

dicapai pada tahun 2017.  

3 LAKIP tidak menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya (selfblocking, 

penghematan yang dilakukan serta upaya efisiensi/ 

efisiensi yang telah dilakukan) 

BAB III LAKIP menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

(selfblocking, penghematan yang dilakukan 

serta upaya efisiensi/ efisiensi yang telah 

dilakukan) 

4 BAB III dalam LAKIP, belum menjelaskan realisasi 

anggaran  per sasaran sesuai dengan IKU namun 

penjelasan masih sebatas per Program. Yaitu :  

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas-tugas 

lainnya. 

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. 

LAKIP BAB III agar dapat menyajkan 

anggaran persasaran sesuai dengan IKU. 

 

5 Hambatan dan rekomendasi yang tertuang dalam 

LAKIP, tidak berasal dari dokumentasi pengukuran 

kinerja yang dilakukan secara berkala.  

Hambatan dan rekomendasi yang tertuang 

dalam LAKIP berasal dari dokumentasi yang 

tertuang dalam rapat berkala pada saat 

pengukuran kinerja, sehingga dalam isian 

“hambatan dan rekomendasi”  pada LAKIP 

memang berasal dari permasalahan riil 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  251 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

yang dialami dan langkah tindaklanjut yang 

memang telah dilakukan pada satker 

tersebut 

6 Satker tidak melakukan tindak lanjut  atas 

rekomenddasi yang tertuang dalam LAKIP. Misalnya, 

pada LAKIP tertuang rekomendasi “Mengusulkan 

kepada BPS Pusat melalui BPS Provinsi agar dilakukan 

integrasi terhadap  survei- survei yang daftar isiannya 

ada kemiripan antara survei yang satu dengan survei 

lainnya”.  BPS Kabupaten belum membuat surat/ 

dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.  

Satker harus melakukan tindak lanjut atas 

rekomendasi yang tertuang dalam LAKIP, 

sehingga pada saat evaluasi kinerja, satker 

dapat mengukur efektifitas rekomendasi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

7 Terdapat pelaporan pencapaian kinerja yang berbeda 

antara pencapaian kinerja pada LAKIP dengan kinerja 

sesungguhnya, misalnya IKS “persentase konsumen 

yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. Pada 

LAKIP target sebesar 83%, realisasi 95,74, sehingga 

capaian kinerja 115%. Sedangkan pada laporan 

persentase pengguna data Tahun 2017, diketahui 

bahwa realisasi untuk IKS tersebut adalah 97,87, 

sehingga capain kinerja (dibandingkan dengan target) 

118% 

Kedepan, Satker dalam melaporkan 

pencapaian kinerja menggunakan data yang 

akurat.  

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 Satker telah melakukan evaluasi kinerja secara 

periodik, akan tetapi belum mendokumentasikan 

hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, 

serta rekomendasi yang akan dilaksanakan, sehingga 

tidak dapat memantau apakah terdapat alternatif 

dalam rangka pencapaian kinerja. 

Kedepan, agar rapat evaluasi kinerja, 

didokumentasikan hambatan yang ditemui 

dalam pencapaian kinerja, serta 

rekomendasi yang akan dilaksanakan, 

sehingga alternatif-alternatif yang 

digunakan dalam rangka pencapaian kinerja 

dapat dijadikan sebagai pelajaran pada 

masa yang akan datang. 

2 Evaluasi kinerja belum dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan/ kegagalan unit kerja/ 

individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

perbaikan manajemen kinerja dan pemberian reward 

and punishment 

Kedepan, agar pada laporan evaluasi 

kinerja, disampaikan keberhasilan yang 

telah dicapai/ kegagalan yang dialami oleh 

unit kerja/ individu dimana keberhasilan/ 

kegagalan tersebut memang disebabkan 

oleh faktor internal unit kerja/ individu 

tersebut, sehingga laporan evaluasi kinerja 

tersebut dapat dijadikan pegangan bagi 

kepala kantor untuk melakukan perbaikan 
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manajemen kinerja serta pemberian 

reward and punishment 

3 Pengukuran kinerja yang dilakukan telah didukung 

dengan dokumentasi yang memadai berupa notulen 

dan foto-foto. Akan tetapi substansi notulen belum 

sepenuhnya membahas identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau capaian) 

kinerja terakhir, hambatan/ kendala yang ditemui, 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan, 

Rekomendasi/solusi perbaikan manajemen kinerja, 

dan pemantauan atas rekomendasi dari rapat-rapat 

dalam rangka pengukuran kinerja sebelumnya.  

Satker, sebelum melakukan rapat 

pengukuran kinerja meminta terlebih 

dahulu realisasi rencana aksi dari masing-

masing seksi. Sehingga pada saat rapat, 

Kepala Kantor dapat fokus membahas 

target kinerja yang telah dicapai, target 

kinerja yang menemui hambatan, 

kemudiann melakukan pembahasan untuk 

menentukan langkah yang diambil dalam 

rangka mengatasi hambatan, serta 

memantau tindak-lanjut atas rekomendasi 

dari rapat-rapat  sebelumnya. 

Rekomendasi yang tidak dilaksanakan/ 

tidak dapat dilaksanakan agar diganti 

dengan rekomendasi yang lain yang 

memungkinkan untuk ditindaklanjuti. 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Satker telah mendapatkan penghargaan eksternal, 

yaitu dari penghargaan pelaporan BMN tepat waktu, 

akan tetapi satker belum mengusulkan kepada BPS 

Provinsi untuk menjadi Satker WBK/ WBBM maupun 

mengirimkan inovasi ke Menpan RB 

Penghargaan yang telah didapat pada 

periode saat ini agar tetap dipertahankan, 

serta kedepan berusaha untuk 

mengusulkan diri ke BPS Provinsi menjadi 

satker yang WBK/ WBBM ataupun 

melakukan inovasi ke  dalam kontes inovasi 

yang dibuat oleh Menpan RB 
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19.1. Satuan Kerja   : BPS Kabupaten Sleman 

19.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

19.3. Hasil Penilaian  : 59,83 

19.4. Rincian Penilaian : 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Target kinerja telah ditetapkan dengan baik seperti 

melalui dasar POK, target dari pusat dan hasil tahun 

sebelumnya namun belum terdokumentasikan 

Dalam membuat target kinerja agar 

didokumentasikan dengan baik 

2. Capaian kinerja belum digambarkan terhadap renstra 

dengan memadai 

Dalam menggambarkan capaian kinerja 

dengan renstra agar menggambarkan 

capaian tahun 

3. Renstra telah ditandatangani namun masih mengacu 

pada IKU 2016, target dalam Perjanjian Kinerja 2018 

belum sesuai dengan target dalam Rencana Strategis.  

 

   

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 
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C. PELAPORAN 

1. LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. 

Dalam bab III LKIP menjelaskan LKIP 

mampu menyajikan informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan seluruh 

pencapaian sasaran (outcome); 

2 Realisasi dalam bab III tentang indikator sasaran 

berbeda dengan FRA seperti  

a. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data 

dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 

76,67 sedangkan FRA 0 

b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data 

dan informasi statistik melalui website BPS 5.000 

sedangkan FRA 1.250 

Penyajian dalam LKIP harus sesuai dengan 

dokumen sumber 

3 LKIP menyajikan informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya secara memadai 

Dalam penjelasan efiensi harus 

menjelaskan perhitungan yang memadai 

4 LKIP belum menjelaskan perbandingan dengan tahun 

sebelumnya baik secara target maupun realisasi 

Agar mengetahui pencapaian kinerja tahun 

ini apakah lebih baik dari tahun sebelumnya 

agar dijelaskan perbandingan baik secara 

target ataupun realisasi dan dijelasakan 

secara memadai 

5 Terdapat indikator kinerja sasaran yang ada dalam FRA 

belum dijelaskan dalam LKIP yaitu Jumlah release data 

yang tepat waktu 

Semua indikator harus dijelaskan dalam 

LKIP 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi yang 

dilaksanakan setiap triwulan masih diperlukan 

perbaikan 

 

Dalam evaluasi triwulanan belum semua 

terdapat solusi, siapa yang melaksanakan 

dan jangka waktunya serta belum 

menginformasikan tindak lanjut 

sebelumnya apakah sudah terselesaikan 

semua 

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 

3. Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan belum 

menggambarkan hubungan kausalitas seperti dalam 

CKP seksi distribusi kabupaten tidak tercapai namun 

Terdapat hubungan kausalitas antara 

kinerja bawahan dan atasan 
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dalam CKP Kepala Kabapaten tercapai 100% 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Terdapat target yang tidak tercapai yaitu terdapat 

indikator yang tidak tercapai yaitu  

a. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data 

dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 

target 100 sedangkan realisasi 76,67 

b. Hasil penilain SAKIP oleh inspektorat target 60 

sedangkan realisasi 59,62 

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 2017-2018 

 

 

20.1. Satuan Kerja  : BPS Kota Ambon 

20.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

20.3. Hasil Penilaian  : 60,01 

20.4. Rincian Penilaian : 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Target kinerja belum ditetapkan dengan baik Target yang ditetapkan dengan baik adalah 

target yang bisa ditelusuri dan disepakati 

bersama 

2 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan notulen 
pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian target 
dalam Renstra sebagai tolak ukur 
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi 

Untuk percepatan dalam pengukuran data 

kinerja, unit kerja diharapkan mampu 

mengembangkan teknologi informasi dalam 

hal pengukuran kinerja 

2 Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

Indikator Kinerja Individu dibuat dengan 

mengacu pada IKU unit kerja 

3 Pengumpulan data kinerja telah dibuat dalam bentuk 

SOP, akan tetapi pelaksanaan data kinerja tersebut 

belum sesuai dengan SOP data kinerja tersebut 

SOP pengumpulan data kinerja seharusnya 

tidak hanya dibuat, akan tetapi 

diimplementasikan 

4 Pengumpulan data kinerja tidak dapat diandalkan, 

informasi capaian kinerja bukan berdasarkan fakta 

yang sesungguhnya, data kinerja yang diperoleh tidak 

tepat waktu, data yang dikumpulkan tidak memiliki 

tingkat kesalahan yang minimal 

Data kinerja yang baik adalaah yang bisa 

dipertangungjawabkan dengan dokumen 

sumber yang memadai, tepat waktu dan 

memiliki tingkat kesalahan yang minimal 

C. PELAPORAN 

1 LKIP BPS Kota Ambon belum menyajikan analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya 

LKIP setiap unit kerja sebaiknya menyajikan 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya, 
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misalkan air, listrik, dll 

2 LKIP BPS Kota Ambon belum sepenuhnya menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran 

Dalam  hal berakuntabilitas, unit kerja tidak 

hanya dituntut untuk berakuntabiltas 

kinerja, tetapi lebih dari itu. Berapa rupiah 

uang yang sudah dilekuarkan untuk 

mencapai kinerja tersebut 

3 LKIP BPS Kota Ambon belum menyajikan perbandingan 

data: 

d. target serta realisasi per sasaran 

 

LKIP BPS Kota Ambon menyajikan 

perbandingan data-data kinerja secara 

memadai dari sisi tujuan, indikator tujuan, 

sasaran maupun indikator kinerja sasaran 

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 Target kinerja belum dijadikan dasar untuk 

memberikan penghargaan (reward) 

Penghargaan sebaiknya diberikan kepada 

pegawai yang berkinerja tinggi atau bagus 

dengan indikator-indkator yang jelas 2 Rencana aksi atas kinerja telah dimonitoring 

pencapaiannya secara berkala, akan tetapi tidak 

terdapat mekanisme dan implementasi reward and 

punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian target kinerja 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Terdapat target kinerja yang pada lakin 2017 yang 

tidak disertai dengan hambatan dan solusinya 

 

Normatifnya target yang telah ditetapkan 

harus tercapai dengan baik, akan tetapi 

adakalanya target tersebut tidak terealisasi 

dengan baik. Hal tersebut bisa dijadikan 

evaluasi kenapa hal tersebut bisa terjadi 

dan apa kendala serta solusinya 

2 BPS Kota Ambon belum menerapkan inovasi kinerja 

dalam rangka percepatan kinerja 

BPS Kota Ambon sebaiknya mempunyai 

inovasi dalam rangka percepatan kinerja 

3 Informasi mengenai data kinerja tidak dapat 

diandalkan 
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21.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Pandeglang 

21.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

21.3. Hasil Penilaian  : 57,17 

21.4. Rincian Penilaian : 
 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Renstra dan Reviu Renstra telah diunggah pada 
website namun belum sesuai dengan menu Informasi 
Publik -> Berkala -> Program dan Kegiatan 

Harus disuaikan menu Informasi 
Publik -> Berkala -> Program dan 
Kegiatan 

2. BPS Kab Pandeglang belum memiliki SOP 
Pengumpulan Data Kinerja baik tingkat seksi maupun 
kepala satker 

Agar SOP Pengumpulan Data Kinerja 
segera dibuat 

3. Penetapan target kinerja tidak didukung dengan 
dokumen maupun basis data yang memadai 

Seharusnya penetapan target pada 
perjanjian kinerja awal mempunyai 
ukuran yang jelas dan baku (memiliki 
catatan historis). Tidak adanya 
dokumen/catatan maupun basis data 
yang memadai menjadikan nilai 
pengukuran, nilai realisasi menjadi 
bias (yang mencerminkan argumen 
dan perhitungan yang logis) 

B. PENGUKURAN KINERJA 

5 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan namun 
laporan atas pengumpulan data masih belum 
memadai 

Pengumpulan data kinerja harusnya 
disupervisi atasannya terkait laporan 
data kinerja yang telah masuk..  

6 Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV 
keatas belum dilakukan reward dan punishment 

Reward dan punishment dapat 
diberikan sebagai “pendorong” 
semangat dalam melakukan 
pengukuran kinerja.  

C. PELAPORAN 

7 LKIP tidak menyajikan selfblocking tahun 2017 Informasi yang terkait dengan 
anggaran terinformasikan lengkap 
dalam LKIP   

8 LKIP menyajikan anggaran per program LKIP menyajikan anggaran per 
sasaran 
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9 LKIP tidak selaras dengan Renstra Reviu   LKIP menyajikan Tujuan dan Sasaran 
Strategis sesuai dengan Renstra 
2015-2019 Reviu Terbaru 

D. EVALUASI KINERJA 

10 Evaluasi kinerja belum mencerminkan kinerja yang 
telah dilakukan, kendala dan pemecahan 
permasalahan belum terkoordinasi dan 
terdokumentasi serta belum adanya monitoring atas 
pemecahan permasalahan. Tidak terdapat evaluasi 
dan analisis atas capaian kinerja. 

Evaluasi kinerja harusnya berisi 
informasi kinerja yang telah tercapai 
sesuai dengan adanya pengakuan 
hasil kinerja yang menjadi 
tanggungjawabnya dengan 
stakeholder. Didukung dengan 
notulen dan monitoring tindak lanjut 
dari capaian kinerja 

11 Pelaksanaan evaluasi kinerja belum terjadwal dengan 
memadai, progres dan tindak lanjut atas evaluasi 
kinerja belum juga terdokumentasikan secara 
memadai 

Setiap evaluasi kinerja baik tingkat 
pimpinan hingga seksi harus 
disertakan dokumentasi yang baik 
(undangan, notulensi, daftar hadir, 
photo)  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

12 BPS Kabupaten Pandeglang telah membuat capaian 
kinerja yang dihitung berdasarkan perbandingan 
realisasi dengan target yang telah ditetapkan namun 
nilai realisasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan 
realisasi triwulan IV atas pencapaian yang telah diraih  

Nilai realisasi yang dilaporkan 
merupakan nilai realisasi triwulan IV 
dengan target yang telah ditetapkan 
diawal tahun. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

22.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Singkawang 

22.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

22.3. Hasil Penilaian  : 60,38 

22.4. Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Target kinerja pada Perjanjian Kinerja belum 

digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja, 

pemanfaatannya baru sebatas untuk monitoring. 

Dokumen PK dijadikan dasar untuk 

mengetahui dan mengukur keberhasilan 

maupun kegagalan. 

2 Monitoring target dalam Renstra belum dilengkapi 
dengan Kertas Kerja Monitoring Renstra dan notulen 
pembahasannya. 

Dilakukannya monitoring pencapaian target 
dalam Renstra sebagai tolak ukur 
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra 
 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Belum dilaksanakan pengukuran data secara 

berjenjang. 

Pengukuran data secara berjenjang 

dimaksudkan untuk menilai hubungan 

kausalitas setiap indikator masing-masing 

jenjang organisasi. 

2 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi 

informasi, namun sudah dibuatkan sistem pelaporan 

dan pengukuran secara manual dan link. 

Pengukuran kinerja menggunakan teknologi 

informasi sehingga lebih efisien dan efektif. 

C. PELAPORAN 

1 Informasi keuangan telah disampaiakan per program, 

namun belum disajikan per sasaran. 

LKIP mampu menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung dengan 

seluruh pencapaian sasaran (outcome). 

 

 

LKIP masih menyajikan perka IKU No. 2 tahun 2016 LKIP menyajikan Perka IKU No. 2 tahun 

2017 

2 LKIP belum dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja 

seperti reward and punishment. 

LKIP digunakan untuk dasar penilaian 

kinerja, reward and punishment, serta 

promosi atau kenaikan/penurunan pangkat. 

D. EVALUASI KINERJA 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun Capaian kinerja seharusnya lebih baik dari 
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sebelumnya. pada tahun sebelumnya 

2 BPS Kota Singkawang mendapatkan penghargaan 10 

Besar Pengelolaan Anggaran Terbaik dari KPPN Kota 

Singkawang tahun 2017. 

BPS Kota Singkawang diharapkan dapat 

membangun lingkungan kerja menuju 

satker berpredikat WBK/WBBM dan 

memperoleh penghargaan-penghargaan 

lainnya dari instansi luar BPS terkait dengan 

kinerja pengelolaan anggaran, administrasi, 

keuangan maupun kinerja teknis spesifik 

BPS. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

23.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Bintan 

23.2. Sistem Evaluasi : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

23.3. Hasil Penilaian : 60,76 

23.4. Rincian Penilaian : 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Bintan telah mereviu Renstra 2015-

2019, namun hasilnya belum dipublikasikan dalam 

website. 

Renstra 2015-2019 dan reviunya 

dipublikasikan dalam website sebagai 

bukti keterbukaan informasi publik. 

2. BPS Kabupaten Bintan telah melakukan reviu Renstra 

2015-2019 sebanyak satu kali yaitu ketika ada 

perubahan IKU sesuai Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017, 

namun pada saat ada perubahan IKU tahun 2016 tidak 

dilakukan reviu Renstra untuk menyelaraskan dengan 

Renstra BPS Pusat. Selain itu, pada pelaksanaan reviu 

Renstra belum melalui mekanisme rapat sehingga 

tidak ada dokumen notulen sebagai bukti pelengkap 

telah dilaksanakannya reviu. 

Renstra direviu secara berkala 

(minimal sesuai dengan Renstra BPS 

Pusat) untuk melihat apakah masih 

relevan dengan kondisi terkini atau 

ada perubahan indicator utama pada 

organisasi. Reviu dilaksanakan secara 

formal dalam rapat dengan dibuktikan 

notulen dan daftar hadir. 

3. BPS Kabupaten Bintan telah menyusun Renstra 2015-

2019, PK 2017 dan 2018, namun dalam penentuan 

target belum dilaksanakan melalui mekanisme rapat 

sehingga tidak dapat ditelusuri apakah target telah 

ditentukan berdasarkan data yang akurat, argument 

dan perhitungan yang logis dan terdapat kesepakatan.  

Penentuan target dalam penyusunan 

Renstra dan PK sampai dengan FRA 

dilaksanakan melalui rapat formal 

sehingga dapat dibuktikan alasan-

alasan penentuan target dalam 

notulen rapat. 

4. Target yang terdapat dalam Renstra 2015-2019 hasil 

reviu, PK 2017, dan LKIP 2017 belum seluruhnya 

selaras, masih terdapat beberapa target yang berbeda 

di antara dokumen-dokumen tersebut. 

Target pada dokumen perencanaan, 

dokumen perjanjian kinerja maupun 

dokumen Pelaporan harus selaras dan 

saling terkait, bila terdapat perubahan 

target maka dapat dibuktikan dengan 

notulen yang berisi alasan 

perubahannya. 

5. BPS Kabupaten Bintan belum memonitoring 

pencapaian target jangka menengah dalam Renstra 

secara berkala sampai dengan tahun berjalan. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra dimonitor secara berkala 

sampai dengan tahun berjalan. 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

1. BPS Kabupaten Bintan belum memiliki indikator 

kinerja individu (IKI) yang dapat digunakan sebagai 

ukuran dalam menilai kinerja sampai level staf. 

Indikator kinerja individu (IKI) 

digunakan sebagai ukuran untuk 

menilai kinerja hingga level individu 

yang mengacu pada indicator kinerja 

utama (IKU) organisasi. 

2. Pengukuran kinerja periode tahun 2017 sampai 

dengan semester I tahun 2018 belum dikembangkan 

dengan menggunakan teknologi informasi.  

Pengukuran kinerja dikembangkan 

dengan penggunaan teknologi 

informasi untuk mempermudah alur 

dan mempercepat proses pelaksanaan 

pengukuran. 

3. Form Rencana Aksi (FRA) yang disusun masih terbatas 

pada pemenuhan, belum dilakukan pembahasan 

mengenai target maupun pencapaian kinerja dalam 

FRA secara berkala. 

FRA digunakan sebagai acuan dalam 

menilai kinerja dan dimonitoring 

secara berkala. 

4. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat 

diandalkan, masih terdapat data kinerja yang belum 

sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Pengumpulan data kinerja 

dilaksanakan melalui validasi dan 

verifikasi oleh yang bertanggung jawab 

sehingga dapat diandalkan 

keakuratannya. 

5. BPS Kabupaten Bintan belum memanfaatkan hasil 

pengukuran (capaian) kinerja dalam FRA hingga 

dokumen atasannya sebagai dasar penerapan reward 

and punishment. 

Capaian kinerja dalam dokumen 

kinerja dimanfaatkan untuk penerapan 

reward and punishment. 

   

C. PELAPORAN 

   

1 Informasi kinerja yang terdapat dalam LKIP (LKIP) 

belum dimanfaatkan secara menyeluruh untuk 

perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi, 

peningkatan kinerja dan penilaian kinerja. 

Informasi kinerja dalam LKIP 

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi 

untuk peningkatan kinerja selanjutnya. 

2 Informasi kinerja yang terdapat dalam LKIP belum 

sepenuhnya dapat diandalkan, masih terdapat 

informasi kinerja yang belum sesuai kondisi 

sebenarnya. 

Informasi kinerja harus dapat 

diandalkan yaitu sesuai dengan fakta 

yang sebenarnya, melalui mekanisme 

yang terstruktur, dan diperoleh tepat 

waktu.  

3 Informasi kinerja dalam LKIP telah menyajikan efisiensi 

penggunaan sumber daya yaitu adanya efisiensi pada 

self blocking anggaran, namun belum dijelaskan upaya 

Efisiensi penggunaan sumber daya 

dilaporkan dalam LKIP sebagai nilai 

tambah akuntabilitas kinerja satker. 
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efisiensi dan analisis efisiensi tersebut.  

4 BPS Kabupaten Bintan belum menyajikan informasi 

dalam LKIP mengenai anggaran yang dapat dikaitkan 

sampai dengan sasarannya. 

Informasi dalam LKIP meliputi 

anggaran yang digunakan dan 

dikaitkan sampai dengan sasarannya. 

5 LKIP hanya menyajikan evaluasi dan analisis per tujuan LKIP menyajikan evaluasi dan analisis 

per tujuan, per sasaran dan per 

Indikator Kinerja Sasaran. 

 LKIP telah  menyajikan perbandingan yang memadai 

namun untuk perbandingan capaian kinerja tahun 

2017 dengan tahun 2016 hanya membandingkan 

capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. 

LKIP menyajikan perbandingan 

kinerja tahun 2016 dengan 2017 per 

Tujuan, per sasaran strategis dan per 

indikator kinerja sasaran. 

 LKIP tidak sesuai dengan PK  

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 BPS Kabupaten Bintan belum melaksanakan evaluasi 

kinerja atas Form Rencana Aksi (FRA) secara periodik 

(triwulanan) untuk membahas pencapaian kinerja dan 

hambatannya.  

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala 

minimal triwulanan untuk membahas 

pencapaian kinerja dan kondisi yang terkait 

lainnya. 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1 Berdasarkan informasi pencapaian kinerja dalam LKIP, 

BPS Kabupaten Bintan memiliki capaian kinerja yang 

baik. Namun dalam pencapaian ini belum disertai 

pencapaian kinerja lainnya seperti inisiatif dalam 

pemberantasan korupsi (satker kategori WBK-WBBM) 

maupun adanya inovasi dalam manajemen kinerja. 

Pencapaian kinerja merupakan pencapaian 

atas target kinerja yang rutin dilaporkan 

juga termasuk kinerja lainnya. 
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BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

24.1. Satuan Kerja   : BPS Kota Cimahi 

24.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

24.3. Hasil Penilaian  : 55,59 

24.4. Rincian Penilaian  : 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Pada tahap perencanaan kinerja, BPS Kota Cimahi telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan kinerja, 

antara lain Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 beserta perubahannya, Perjanjian Kinerja (PK) 2017 dan 

2018, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam tahapan ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1 Belum adanya kesesuaian informasi tentang tujuan, 

sasaran, dan indikator kinerja utama antar dokumen 

perencanaan kinerja. 

 

Lampiran 1 

 

Dokumen perencanaan, seperti Renstra, PK, 

dan IKU harus memiliki kesesuaian 

informasi mengenai tujuan, sasaran, dan 

indikator yang digunakan untuk mengukur 

capaian keberhasilan. 

2 Terdapat inkonsistensi atas penetapan target kinerja 

dalam Renstra BPS Kota Cimahi. 

 

Lampiran 2 

 

Dokumen Renstra merupakan acuan bagi 

organisasi dalam perencanaan kinerja 

tahunan yang memuat sasaran beserta 

target yang ingin dicapai. Penetapan target 

untuk jangka menengah seharusnya 

disusun berdasarkan basis data yang 

memadai dan argumen yang logis. 

3 Penetapan target dalam perencanaan kinerja tahunan 

belum sepenuhnya mengacu pada dokumen Renstra. 

Sasaran/ IKU Renstra 

Reviu 

2015-2019 

PK 2018 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

100 90 

Target dalam dokumen perencanaan 

kinerja tahunan seharusnya mengacu pada 

dokumen Renstra. Jika terdapat perbedaan 

target, maka harus dilengkapi dengan 

penjelasan yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  266 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

 Persentase 

pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

4 100 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

2 36 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

2 1 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

2 - 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

  

 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

100% 8.200 

 Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

93 98 

 Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

terhadap akses data 

BPS 

90 85 

Meningkatnya 

koordinasi dan 
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kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

 Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khusus 

yang dihimpun 

5.000 10 

Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel 

  

 Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

11% 60 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

59 80 

 

4 BPS Kota Cimahi telah menyusun rencana aksi atas 

kinerja yang telah ditetapkan beserta target secara 

periodik. Namun, masih terdapat perbedaan target 

antara dokumen PK dengan rencana aksi tersebut. 

Sasaran/ IKU PK 2018 Rencana 

Aksi 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

0 1 

Peningkatan pelayanan 

prima hasil kegiatan 

statistik 

  

 Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

100 95 

Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel 

  

Dokumen rencana aksi merupakan rencana 

kegiatan yang lebih terperinci (target, 

realisasi, dan capaian) untuk 

menerjemahkan sasaran yang terdapat 

dokumen perencanaan kinerja. Dokumen 

ini seharusnya selaras dengan dokumen PK, 

baik dalam penetapan sasaran, indikator 

yang digunakan, hingga target yang ingin 

dicapai. 
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 Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

70 80 

 

5 Dokumen perjanjian kinerja belum sepenuhnya 

dimanfaatkan dalam penyusunan (identifikasi) kinerja 

hingga ke level eselon IV. PK 2018 BPS Kota Cimahi 

untuk eselon IV masih ditemukan adanya perbedaan 

target secara agregat dengan PK 2018 Kepala BPS Kota 

Cimahi. 

Sasaran/ IKU PK Kepala PK eselon 

IV 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Jumlah 

publikasi/laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

36 Sosial: 5 

Produksi: - 

Distribusi: 

5 

Nerwilis: 5 

IPDS: 7 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

1 Sosial: 0 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

  

 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

8.200 IPDS: 4.600 

 Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

terhadap akses data 

BPS 

85 IPDS: 98 

Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel 

  

Penyusunan kinerja eselon IV merupakan 

penjabaran dari kinerja eselon III, sehingga 

secara agregat target kinerja yang ada pada 

eselon IV akan menjadi target kinerjapada 

eselon III. 
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60 Tata 

Usaha: 70 
 

6 Terdapat sasaran kinerja dalam PK tahun 2018 yang 

tidak dijabarkan dalam sasaran kinerja eselon IV di 

bawahnya. 

Sasaran PK 2018 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

Persentase konsumen 

yang merasa puas 

dengan kualitas data 

statistik 

Persentase konsumen 

yang selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

 Persentase konsumen 

yang menggunakan data 

BPS dalam perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan nasional 
 

Sasaran kinerja yang termuat dalam 

dokumen PK 2018 seharusnya dijabarkan 

menjadi sasaran kinerja eselon IV di 

bawahnya, sehingga terdapat keselarasan 

antara sasaran kinerja Kepala BPS Kota 

Cimahi dengan eselon IV di bawahnya. 

7 Dokumen PK pada website BPS Kota Cimahi memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu: 

 PK tahun 2017 (reviu) karena adanya pergantian 

kepala BPS Kota Cimahi belum diupload ke dalam 

website, 

 PK tahun 2018 pada website hanya mencantumkan 

PK Kepala BPS Kota Cimahi, sedangkan PK eselon IV 

tidak termuat di dalamnya.  

Dokumen PK beserta perubahannya 

seharusnya dipublikasikan kepada publik 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja BPS 

Kota Cimahi 

B. PENGUKURAN KINERJA 

Pada tahap pengukuran kinerja, BPS Kota Cimahi telah memiliki IKU sebagai alat ukur keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan ukuran kinerja untuk eselon IV yang merupakan 

penjabaran kinerja eselon III. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam tahapan 

ini, antara lain sebagai berikut: 

1 Mekanisme pengumpulan data kinerja belum 

memadai karena BPS Kota Cimahi belum menyusun 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 

mekanisme pengumpulan data kinerja. 

Mekanisme pengumpulan data kinerja yang 

baik harus memenuhi kriteria berikut: 

- Terdapat pedoman atau SOP tentang 

pengumpulan data kinerja yang up to 

date, 

- Ada kemudahan untuk menelusuri 

sumber, 
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- Ada kemudahan untuk mengakses data, 

- Terdapat penanggungjawab yang jelas (SK 

Penanggung jawab pengumpul data), 

- jelas waktu deliverynya, 

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi 

kesalahan 

2 BPS Kota Cimahi belum menyusun Indikator Kinerja 

Individu (IKI) yang mengacu pada indikator kinerja 

organisasi atau atasannya. 

IKI merupakan penjabaran indikator kinerja 

eselon III ke eselon IV, kemudian 

diturunkan menjadi indikator kinerja 

menurut kelas jabatan fungsional dan staf. 

3 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi 

informasi yang memadai. 

Pengembangan sistem informasi dalam 

pengukuran kinerja dapat mempermudah 

monitoring secara berkala capaian kinerja 

organisasi, unit kerja, hingga ke level 

individu. 

C.  PELAPORAN 

Pada tahap Pelaporan, BPS Kota Cimahi telah menyusun LKIP Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017. 

Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyusunan LKIP tersebut, antara lain sebagai 

berikut: 

 LKIP belum ditandatangani Kepala BPS Kota Cimahi  Seluruh dokumen SAKIP ditandatangani 

oleh Kepala Satker dan diupload ke dalam 

website masing-masing satker 

1 Masih adanya ketidakselarasan antara informasi yang 

disajikan dalam LKIP dengan kinerja dalam dokumen 

PK 2017. 

Sasaran/ IKU PK 2017 LKIP 2017 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

1 2 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

97 10.060 dok 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

100 3.151 dok 

LKIP seharusnya menyajikan kinerja yang 

diperjanjikan dalam PK, baik tujuan, 

sasaran, indikator, berikut targetnya. 

Apabila terjadi perubahan target, 

seharusnya didahului olehreviu dokumen 

perjanjian kinerja. 

 

Dokumen perjanjian kinerja dapat direviu 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

 Terjadi pergantian pejabat, 

 Perubahan strategi yang memengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran, dan 

 Perubahan prioritas atau asumsi yang 

berakibat signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan. 
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dengan pendekatan 

rumah tangga 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

dengan pendekatan 

usaha 

87 6.828 dok 

 Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

dengan pendekatan 

non rumah tangga 

non usaha 

100 81 dok 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

  

 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

1.140 850 

 Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data 

BPS 

95 85 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

manajemen sumber 

daya manusia BPS 

  

 Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khususu 

yang dihimpun 

3 5 

Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel 

  

 Hasil penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

60 65 
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Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

85 80 

 Persentase 

pengadaan sarana 

dan prasarana 

aparatur yang 

diselesaikan 

100 - 

 

   

2 Setelah dilakukan penelusuran dokumen, tidak 

terdapat kesesuaian antara data capaian kinerja pada 

LKIP terhadap dokumen sumber: 

Sasaran/ IKU Realisasi 

LKIP 

Dokumen 

Sumber 

Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

  

 Persentase 

konsumen yang 

merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

90 97,26 

 Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

90 100 

 Jumlah 

publikasi/laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

2 1 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 
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engagement) 

 Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

850 9.529 

 Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

85 34,78 

 Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data 

BPS 

85 87,62 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

manajemen sumber 

daya manusia BPS 

  

 Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khususu 

yang dihimpun 

5 3 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

80 80,95 

 

3 LKIP belum menyajikan informasi mengenai evaluasi 

dan analisis yang memadai terkait capaian masing-

masing indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2017, 

terdapat 3 indikator kinerja sasaran yang tidak 

LKIP seharusnya dapat menyajikan evaluasi 

dan analisis mengenai capaian kinerja 

organisasi. Apabila target indikator tidak 

tercapai, seharusnya dalam LKIP tertuang 
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tercapai, yaitu: 

Sasaran/ IKU Target 

2017 

Realisasi 

2017 

Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

  

 Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data 

BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

85 34,78 

 Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data 

BPS 

95 87,62 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

BPS 

  

 Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

85 80,95 

 

evaluasi yang menjelaskan tentang kendala 

dan hambatan yang ada. Apabila target 

indikator tercapai, dilakukan analisis terkait 

kendala dan strategi yang digunakan untuk 

mencapai indikator tersebut. 

3 Belum dilakukan perbandingan data yang memadai 

antara realisasi tahun 2017 dengan tahun 2016, 

sehingga informasi yang disajikan dalam LKIP belum 

menyeluruh. 

LKIP seharusnya menyajikan perbandingan 

data yang memadai, yang mencakup 

 Target dengan realisasi, 

 Realisasi tahun berjalan dengan realisasi 

tahun sebelumnya, dan 

 Realisasi sampai dengan tahun berjalan 

dengan target jangka menengah. 

4 LKIP belum menyajikan perbandingan antara realisasi 

2017 dengan target jangka menengah tahun 2019 

5 LKIP belum menyajikan informasi yang memadai 

mengenai upaya efisiensi terkait penggunaan sumber 

daya yang digunakan. 

Penyajian informasi terkait efisiensi 

penggunaan sumber daya bukan hanya 

berasal dari efisiensi/penghematan 

anggaran, tetapi dapat dikaitkan dengan 

sumber daya lainnya, seperti metode kerja, 

aspek SDM, penggunaan listrik dan air, dan 
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lain sebagainya. 

6 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 

sepenuhnya dapat diandalkan karena belum didukung 

oleh dokumen sumber. 

Kriteria informasi kinerja dapat diandalkan 

antara lain: 

 Datanya valid, 

 Dapat ditelusuri ke sumber datanya, 

 Diperoleh dari sumber yang kompeten, 

 Dapat diverifikasi, dan 

 Konsisten. 

7 Informasi yang disajikan dalam LKIP belum 

dimanfaatkan bagi organisasi dalam hal evaluasi 

kinerja, perbaikan perencanaan, dan peningkatan 

kinerja. 

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKIP 

seharusnya digunakan sebagai dasar untuk 

menilai dan menyimpulkan kinerja serta 

dapat dijadikan dasar reward dan 

punishment. 

D. EVALUASI KINERJA 

Pada tahap ini, BPS Kota Cimahi telah melakukan rapat evaluasi terkait pencapaian kinerja, tetapi masih 

ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Rapat evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala 

dan tidak didukung bukti yang memadai (undangan, 

daftar hadir, notulen, dokumentasi) 

Kegiatan evaluasi kinerja seharusnya 

dilakukan secara berkala (triwulanan) untuk 

memudahkan monitoring atas capaian 

kinerja. 

2 Rapat evaluasi kinerja telah dilaksanakan, tetapi belum 

secara khusus membahas tentang capaian kinerja  dan 

masih bersifat umum. Dalam notulen rapat, tidak 

tertuang secara rinci pembahasan terkait 

permasalahan dan solusi atas capaian masing-masing 

sasaran. 

Evaluasi kinerja triwulanan setidaknya 

harus menyajikan informasi yang rinci 

terkait: 

 capaian masing-masing sasaran, 

 evaluasi dan analisis mengenai 

keberhasilan atau ketidakberhasilan atas 

target suatu sasaran, 

 Kendala dan permasalahan yang terjadi 

dalam proses pencapaian sasaran, dan 

 Solusi atau strategi yang digunakan untuk 

mencapai target sasaran yang 

diharapkan. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

Secara keseluruhan, target kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis telah dapat tercapai. Namun, masih 

ada ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1 Capaian kinerja belum sepenuhnya didukung oleh 

bukti yang memadai. 

Informasi tentang capaian kinerja harus 

diperoleh dari dasar perhitungan 

(formulasi) yang valid, dihasilkan dari 

sumber data atau basis data yang dapat 
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dipercaya, dapat ditelusuri sumber 

datanya, dapat diverifikasi, dan up to date. 

2 BPS Kota Cimahi belum memperoleh penghargaan 

dalam kegiatan inisiatif dalam pemberantasan korupsi 

atau inovasi dalam manajemen kinerja. 

BPS Kota Cimahi dapat mengerahkan 

seluruh SDM yang ada agar dapat 

meningkatkan pencapaian target perolehan 

penghargaan oleh instansi pemerintah atau 

organisasi publik lainnya. 
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25.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Batanghari 

25.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

25.3. Hasil Penilaian  : 59,19 

25.4. Rincian Penilaian : 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sudah dilakukan 

reviu kedua namun proses reviu renstra belum 

dilengkapi  Jadwal dan  dan notulen dan daftar hadir.  

Setiap dilakukan reviu Dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) harus berdsarkan  rapat 

evaluasi tim dan dilengkapi  Jadwal dan  

dan notulen dan daftar hadir, sebagai bukti 

dilakukan evaluasi. 

2 Masih terdapat ketidakselarasan dokumen antara 

Renstra (reviu ke 2), IKU (reviu  ke 2), PK dan LAKIP, 

yaitu untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKS) “Jumlah 

satker BPS Kabupaten/ Kota yang berpredikat 

WBK/WBBM”. Pada Renstra dan IKU, IKS dengan 

nomenklatur tersebut tidak ada, sedangkan pada PK 

dan LAKIP, IKS tersebut disajikan dengan target dan 

realisasi “0” 

Penyusunan Indikator  Kinerja, Sasaran, dan 

IKS pada PK dan LAKIP agar mengacu pada 

Renstra dan IKU.  

PK Tahun 2018 agar direviu kembali, 

mengacu pada Renstra dan IKU 

3 Target Jangka Menengah pada Renstra telah 

dimonitoring pencapaiannya sampai dengan tahun 

berjalan, tetapi monitoring tersebut hanya dilakukan 

pertahun, yaitu pada LAKIP. Seharusnya monitoring  

tersebut dilakukan minimal tiap triwulan 

Rencana aksi tidak hanya menyajikan 

pencapaian kinerja antara target dan 

realisasi tahun berjalan, tetapi juga 

membandingkan pencapaian tiap triwulan 

dengan target jangka menengah  

 Renstra masih mengacu kepada Perka IKU No. 2 tahun 

2016 dan  belum ditandatangani oleh Kepala BPS 

Kabupaten Batanghari 

 

   

B. PENGUKURAN KINERJA 

1 Pengukuran kinerja telah dilakukan dan disampaikan 

secara periodik, tetapi dalam melakukan pengukuran 

tersebut, satker belum menggunakan aplikasi/ sistem. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara manual, yaitu 

tabel rencana aksi diisi oleh subject matter kemudian 

dikumpulkan di Kasubbag TU, untuk dikompilasi 

menjadi rencana aksi triwulanan. 

SOP yang telah berjalan agar tetap 

dilakukan, sampai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang menggunakan 

aplikasi telah siap.  
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3 Masih terdapat kesalahan satuan dalam pengukuran 

kinerja (tujuan, sasaran, dan kegiatan), misalnya 

indikator dengan pernyataan “persentase dokumen 

yang .......” satuannya adalah dokumen, seharusnya 

satuannya adalah persentase 

Satuan dalam Form Rencana Aksi agar 

direviu kembali, disesuaikan dengan 

pernyataan pada indikator kinerjanya 

   

C. PELAPORAN 

1 Target dan realisasi yang tertuang dalam LAKIP 2017 

(IKU, Sasaran, dan IKS) tidak konsisten dengan target 

dan realisasi sesuai dengan Rencana Aksi tahun 2017. 

Misalnya adalah realisasi IKU “persentase konsumen 

yang merasa puas dengan kualitas data statistik”, di 

dalam LAKIP disebutkan bahwa realisasi sebesar 

95,74%, sedangkan dalam Rencana Aksi, disebutkan 

bahwa realisasi sebesar 83%.  

LAKIP hanya pendokumentasian dari proses 

– proses sebelumnya yang seharusnya telah 

dilaksanakan, sehingga target yang 

tertuang dalam LAKIP harus selaras dengan 

Renstra, PK, dan Rencana Aksi, sedangkan 

realisasi sesuai dengan realisasi pada 

Rencana Aksi 

2 Pada BAB III LAKIP, Satker tidak melakukan 

pembandingan realisasi yang dicapai pada tahun 2017 

dengan realisasi tahun 2016. Sehingga tidak dapat 

melakukan evaluasi adanya kemajuan/ hal-hal yang 

belum dapat dicapai pada tahun 2017. 

BAB III LAKIP harus melakukan 

pembandingan realisasi yang dicapai pada 

tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016. 

Sehingga  dapat melakukan evaluasi adanya 

kemajuan/ hal-hal yang belum dapat 

dicapai pada tahun 2017.  

3 LAKIP tidak menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya (selfblocking, 

penghematan yang dilakukan serta upaya efisiensi/ 

efisiensi yang telah dilakukan) 

BAB III LAKIP menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

(selfblocking, penghematan yang dilakukan 

serta upaya efisiensi/ efisiensi yang telah 

dilakukan) 

4 BAB III dalam LAKIP, belum menjelaskan realisasi 

anggaran  per sasaran sesuai dengan IKU namun 

penjelasan masih sebatas per Program. Yaitu :  

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas-tugas 

lainnya. 

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. 

LAKIP BAB III agar dapat menyajkan 

anggaran persasaran sesuai dengan IKU. 

 

5 Hambatan dan rekomendasi yang tertuang dalam 

LAKIP, tidak berasal dari dokumentasi pengukuran 

kinerja yang dilakukan secara berkala.  

Hambatan dan rekomendasi yang tertuang 

dalam LAKIP berasal dari dokumentasi yang 

tertuang dalam rapat berkala pada saat 

pengukuran kinerja, sehingga dalam isian 

“hambatan dan rekomendasi”  pada LAKIP 

memang berasal dari permasalahan riil 

yang dialami dan langkah tindaklanjut yang 
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memang telah dilakukan pada satker 

tersebut 

6 Satker tidak melakukan tindak lanjut  atas 

rekomenddasi yang tertuang dalam LAKIP. Misalnya, 

pada LAKIP tertuang rekomendasi “Mengusulkan 

kepada BPS Pusat melalui BPS Provinsi agar dilakukan 

integrasi terhadap  survei- survei yang daftar isiannya 

ada kemiripan antara survei yang satu dengan survei 

lainnya”.  BPS Kabupaten belum membuat surat/ 

dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.  

Satker harus melakukan tindak lanjut atas 

rekomendasi yang tertuang dalam LAKIP, 

sehingga pada saat evaluasi kinerja, satker 

dapat mengukur efektifitas rekomendasi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

1 Terdapat pelaporan pencapaian kinerja yang berbeda 

antara pencapaian kinerja pada LAKIP dengan kinerja 

sesungguhnya, misalnya IKS “persentase konsumen 

yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. Pada 

LAKIP target sebesar 83%, realisasi 95,74, sehingga 

capaian kinerja 115%. Sedangkan pada laporan 

persentase pengguna data Tahun 2017, diketahui 

bahwa realisasi untuk IKS tersebut adalah 97,87, 

sehingga capain kinerja (dibandingkan dengan target) 

118% 

Kedepan, Satker dalam melaporkan 

pencapaian kinerja menggunakan data yang 

akurat.  

   

D. EVALUASI KINERJA 

1 Satker telah melakukan evaluasi kinerja secara 

periodik, akan tetapi belum mendokumentasikan 

hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, 

serta rekomendasi yang akan dilaksanakan, sehingga 

tidak dapat memantau apakah terdapat alternatif 

dalam rangka pencapaian kinerja. 

Kedepan, agar rapat evaluasi kinerja, 

didokumentasikan hambatan yang ditemui 

dalam pencapaian kinerja, serta 

rekomendasi yang akan dilaksanakan, 

sehingga alternatif-alternatif yang 

digunakan dalam rangka pencapaian kinerja 

dapat dijadikan sebagai pelajaran pada 

masa yang akan datang. 

2 Evaluasi kinerja belum dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan/ kegagalan unit kerja/ 

individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

perbaikan manajemen kinerja dan pemberian reward 

and punishment 

Kedepan, agar pada laporan evaluasi 

kinerja, disampaikan keberhasilan yang 

telah dicapai/ kegagalan yang dialami oleh 

unit kerja/ individu dimana keberhasilan/ 

kegagalan tersebut memang disebabkan 

oleh faktor internal unit kerja/ individu 

tersebut, sehingga laporan evaluasi kinerja 

tersebut dapat dijadikan pegangan bagi 

kepala kantor untuk melakukan perbaikan 

manajemen kinerja serta pemberian 
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reward and punishment 

2 Pengukuran kinerja yang dilakukan telah didukung 

dengan dokumentasi yang memadai berupa notulen 

dan foto-foto. Akan tetapi substansi notulen belum 

sepenuhnya membahas identifikasi kemajuan 

(progress) kinerja,  posisi (prestasi atau capaian) 

kinerja terakhir, hambatan/ kendala yang ditemui, 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan, 

Rekomendasi/solusi perbaikan manajemen kinerja, 

dan pemantauan atas rekomendasi dari rapat-rapat 

dalam rangka pengukuran kinerja sebelumnya.  

Satker, sebelum melakukan rapat 

pengukuran kinerja meminta terlebih 

dahulu realisasi rencana aksi dari masing-

masing seksi. Sehingga pada saat rapat, 

Kepala Kantor dapat fokus membahas 

target kinerja yang telah dicapai, target 

kinerja yang menemui hambatan, 

kemudiann melakukan pembahasan untuk 

menentukan langkah yang diambil dalam 

rangka mengatasi hambatan, serta 

memantau tindak-lanjut atas rekomendasi 

dari rapat-rapat  sebelumnya. 

Rekomendasi yang tidak dilaksanakan/ 

tidak dapat dilaksanakan agar diganti 

dengan rekomendasi yang lain yang 

memungkinkan untuk ditindaklanjuti. 

   

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

2 Satker telah mendapatkan penghargaan eksternal, 

yaitu dari penghargaan pelaporan BMN tepat waktu, 

akan tetapi satker belum mengusulkan kepada BPS 

Provinsi untuk menjadi Satker WBK/ WBBM maupun 

mengirimkan inovasi ke Menpan RB 

Penghargaan yang telah didapat pada 

periode saat ini agar tetap dipertahankan, 

serta kedepan berusaha untuk 

mengusulkan diri ke BPS Provinsi menjadi 

satker yang WBK/ WBBM ataupun 

melakukan inovasi ke  dalam kontes inovasi 

yang dibuat oleh Menpan RB 
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26.1. Satuan Kerja  : BPS Kabupaten  Pringsewu 

26.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

26.3. Hasil Penilaian  : 59,86 

26.4. Rincian Penilaian : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

 PEMENUHAN DOKUMEN  

1 Dokumen Rencana Strategis (renstra) reviu I dan II telah 

dibuat namun tidak didukung dengan notulen dan 

daftar hadir rapat pelaksanaan reviu 

Untuk pelaksanaan reviu dokumen 

renstra dilengkapi dengan notulen 

dan daftar hadir pelaksanaan reviu 

 KUALITAS RENSTRA  

2 Penetuan target jangka menengah dalam renstra belum 

didukung dengan dokumen sumber perhitungan target 

namun hanya pemberian dari renstra atasannya 

Target jangka menengah di renstra 

harus bisa dijelaskan bagaimana cara 

mendapatkannya (argument yang 

jelas, data yang akurat, dan 

perhitungan yang logis) 

3 Belum ada dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI), 

sehingga penentuan target untuk staf belum mengacu 

kepada target Kasie 

Seharusnya ada target kinerja staf 

karena merupakan penjabaran dari 

target Kasie dan atasannya 

 IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN  

4 Target jangka menengah dalam renstra belum dimonitor 

pencapaiannya   

Targat jangka menengah renstra 

2015-2019 dimonitor pencapaiannya 

untuk dijadikan dasar evaluasi kinerja 

sebagai upaya peningkatan kinerja 

5 Rencana Aksi belum dijadikan dasar atau dimanfaatkan 

dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan 

FRA merupakan break down dari 

Perjanjian Kinerja yang dimanfaatkan 

sebagai acuan kineja organisasi 

B. PENGUKURAN KINERJA  

 PEMENUHAN PENGUKURAN  

1 Telah terdapat mekanisme (SOP) pengumpulan data 

kinerja namun belum diimplementasikan 

SOP digunakan untuk memastikan 

berjalan sistem pengumpulan data 

kinerja 
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 KUALITAS PENGUKURAN  

2 Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang 

mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya 

Terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu pada IKU unit 

kerja organisasi/atasannya 

3 Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang Pengukuran kinerja dilakukan secara 

berjenjang dimaksudkan untuk 

memastikan capaian organisasi secara 

keseluruhan dapat dimonitor 

4 Pengumpulan data kinerja belum dilakukan 

menggunakan teknologi informasi 

Pemanfaatan TI akan memudahkan 

dalam pengumpulan data kinerja 

 IMPLEMENTASI PENGUKURAN  

5 IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

(pemberian reward & punishment) 

Pencapaian IKU dijadikan dasar 

penilaian kinerja apakah berhasil atau 

tidak berhasil organisasi tersebut 

6 Target kinerja eselon IV belum dimonitor pencapaiannya Monitoring target kinerja eselon IV 

untuk mengetahui capaian kinerja 

tahun berjalan 

C. PELAPORAN  

 PENYAJIAN INFORMASI KINERJA  

1 LKIP belum ditandatangani Kepala BPS Kab. Pringsewu Dokumen Perencanaan dan LKIP 

Harus ditandatangani oleh Pejabat 

yang berwenang, jika tidak,  tidak 

diakui sebagai dokumen. 

2 LKIP belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja 

LKIP menyajikan evaluasi dan analisis 

mengenai capaian kinerja. Analisis 

digunakan apabila terdapat realisasi 

yang mencapai target atau melebihi 

(capaian ≥ 100%) sedangkan evaluasi 

digunakan untuk realisasi yang tidak 

mencapai target capaian < 100%) 

3 LKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi 

tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan 

LKIP menyajikan pembandingan data 

kinerja yang memadai antara realisasi 

tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain 

yang diperlukan untuk mengetahui 

perkembangan kinerja organisai 

4 LKIP belum menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya 

Analisis efisiensi tidak hanya berupa 

selfblocking namun bisa penggunaan 

sumber daya lainnya seperti: 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  283 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

penghematan listrik, air, atk, 

perjalanan dinas, dll 

5 LKIP belum menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi 

LKIP menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi agar organisasi 

mendapatkan informasi mengenai 

penggunaan anggaran untuk 

mencapai satu sasaran-sasaran  

 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA  

6 Informasi kinerja dalam LKIP belum dapat diandalkan Mekanisme pengumpulan data kinerja 

yang sistematis akan memberikan 

tingkat kesalahan yang minimal bagi 

organisai sehingga informasi kinerja 

yang dilaporkan dapat diyakini 

keandalannya dan validitasnya 

D. EVALUASI KINERJA  

 PEMENUHAN EVALUASI KINERJA  

1 Belum terdapat dokumentasi pemantauan pencapaian 

kinerja beserta hambatannya 

Monitoring capaian kinerja dilakukan 

agar dapat mendeteksi kinerja-kinerja 

yang belum terealisasi atau belum 

mencapai target serta digunakan 

untuk memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan kinerja 

2 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 telah 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. 

3 Evaluasi kinerja belum secara langsung disampaikan 

atau dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Hasil evaluasi disajikan dalam LKIP dan 

dituangkan ke dalam notulen secara 

rinci, disampaikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan 

 KUALITAS EVALUASI  
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4 Evaluasi kinerja melibatkan para pejabat struktural, 

namun 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 

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 Evaluasi kinerja belum memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat 

dilaksanakan 

Evaluasi kinerja dapat memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat 

dilaksanakan, jika realisasi tidak sesuai 

dengan targetnya. 

6 Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya 

menunjukkan perbaikan setiap periode dan tidak 

terdokumentasi 

Hasil evaluasi Rencana Aksi 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode dan terdokumentasi dengan 

baik 

 PEMANFAATAN EVALUASI  

7 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 

8 Hasil evaluasi  kinerja telah ditindaklanjuti untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja, namun belum 

terdokumentasi dengan baik 

Hasil evaluasi  kinerja ditindaklanjuti 

untuk mengukur keberhasilan unit 

kerja, terdokumentasi dengan baik 

9 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 2018 masih rendah. Capaian agar ditingkatkan dan 

dimonitor minimal setiap triwulan 

2 Selama semester II tahun 2017 s.d semester I tahun 

2018 BPS Kabupaten Pringsewu belum mendapatkan 

penghargaan-penghargaan terhadap kinerjanya 

Peningkatan dan perbaikan kinerja 

BPS Kabupaten Pringsewu perlu 

dioptimalkan  
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BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

27.1. Satuan Kerja   :      BPS Kabupaten Lombok Tengah 

27.2. Sistem Evaluasi  :      Evaluasi Lapangan/field evaluation 

27.3. Hasil Penilaian  :      59,21 

27.4. Rincian Penilaian  : 

 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1.  Dokumen Perencanaan Strategis tahun 2015-2019, Reviu 

I, dan Reviu II telah disusun dan telah diupload ke dalam 

website, namun masih ditemukan kelemahan:  

 Kesalahan penulisan pada Renstra Rev I: Lampiran I 

salah ketik SS3 

 Renstra Review II, respon rate survey masih terbagi 

3, tidak sesuai dengan Perka BPS No.2 2017 

 Kesalahan penulisan pada Renstra Rev II: 1.4 

langsung 1.6 

 Dalam Penetapan target Renstra dan target 

perjanjian kinerja : 

a. Belum didukung dengan dasar perhitungan 

yang logis dan tidak terdokumentasi; 

b. Belum didukung notulen pembahasan alasan 

penetapan target  tersebut; 

c. Penurunan target dari tahun 2017 ke 2018 

yaitu pada persentase konsumen yang merasa 

puas dengan kualitas data statistik; 

d. Target tidak ada peningkatan, misalnya jumlah 

pengunjung eksternal  yang mengakses data 

dan informasi statistik melalui website BPS 

dari tahun 2015 s.d 2019 berjumlah 8000; 

e. Terdapat kesalahan satuan pada persentase 

pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan rumah tangga, usaha,  

non rumah tangga dan non usaha yang 

menggunakan jumlah dokumen. 

 

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

(Reviu II) seharusnya: 

 Dokumen Perencanaan 

Strategis ditandatangani oleh 

Kepala Satker. 

 

 

 

 

 

 Dalam Penetapan target 

Renstra dan Perjanjian Kinerja 

didukung dengan notulen 

pembahasan, bukti dokumen 

sumber perhitungannya dan 

argumen yang logis alasan  

penetapan target tersebut. 

 

 Target kinerja harus memenuhi 

syarat attainable (menantang 

namun dapat dicapai), 

diharapkan dalam penetapan 

target Renstra semakin 

meningkat, tidak tetap apalagi 

menurun dari tahun 2015 s.d 

2019. 

 Satuan response rate adalah 

persentase. 
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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 LKIP;   

- Terdapat tindak lanjut atas hasil 

monitoring. 

 

3. 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 
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ditundanya suatu kegiatan  

- Terdapat hubungan yang logis 

antara setiap output kegiatan 

dengan sasaran (outcome) yang 

akan dicapai. 

B. PENGUKURAN KINERJA 

1. Pengukuran kinerja pada pengisian FRA dilakukan dengan 

cara menanyakan langsung ke subject  matter, kemudian 

TU mengisi pada FRA, belum  didukung dengan bukti dari 

subject matter yang terdokumentasi. 

  

Pengisian FRA didukung dengan 

bukti/dokumen sumber dari subject 

matter. 

 

2. Masih menggunakan FRA update 9. FRA yang digunakan untuk 2018, 

update 10. 

3. Belum mempunyai Indikator Kinerja  Individu (IKI) Indikator kinerja individu mengacu 

pada IKU unit kerja 

organsasi/atasannya dan menjadi 

penyebab (hubungan kausalitas) 

terwujudnya kinerja utama 

atasannya. 

 

4. Pengukuran data kinerja belum mempunyai sistem 

(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 Capaian IKU dijadikan dasar 

penilaian kinerja, dasar reward atau 

punishment, serta promosi atau 

kenaikan/penurunan peringkat. 

 

6. 
Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat 

eselon IV ke bawah belum dijadikan dasar penerapan dari 

Hasil pengukuran dikatakan terkait 

dengan reward & punishment 

apabila terdapat perbedaan (dapat 
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reward & punishment 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           

1

 

  

LKIP telah disusun dan diupload ke dalam website, LKIP 

telah sesuai dengan Perjanjian kinerja tahun 2017 dan 

telah sesuai dengan Perka IKU tahun 2017, namun 

terdapat beberapa kelemahan antara lain: 

 Penjelasan dalam BAB III hanya sebatas capaian kinerja 

tujuan pertama, belum dilengkapi dengan analisis dan 

evaluasi atas pencapaian  kinerja tersebut. 

 

 Capaian kinerja yang disajikan dalam BAB III LKIP 

tidak sesuai dengan FRA tahun 2017. 

 

 

 Belum menyajikan perbandingan  yang memadai, 

yaitu : belum menyajikan perbandingan tahun 2017  

dengan tahun 2016 dan belum menyajikan 

perbandingan antara Realisasi tahun 2017 dengan 

Target Jangka Menengah tahun 2019. Yang disajikan 

dalam LKIP hanya target dengan realisasi tahun 2017. 

 

 Hanya menyajikan informasi keuangan atas program 

(DMPTL, PSPA, dan PPIS) dan belum menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 

LKIP yang disusun seharusnya: 

 BAB III Akuntabilita Kinerja LKIP 

menyajikan informasi tentang 

capaian kinerja hingga indikator 

kinerja sasaran dan dilengkapi 

dengan analisis dan evaluasi 

mengenai capaian kinerja. 

Mengapa target tidak tercapai, 

apa kendalanya dan bagaimana 

solusinya? Atau bagaimana bisa 

mencapai target? Informasi 

tersebut mengacu kepada 

monitoring triwulanan dan 

notulen rapat evaluasi 

triwulanan tahun 2017. 

 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 
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sasaran kinerja instansi; 

 

 

 Upaya efisiensi belum dijelaskan selfbloking dan 

perbandingan sebelum dan sesudah efisiensi. 

 

 

 

 

 

 Publikasi yang terbit tepat waktu masih 

memperhitungkan non ARC. 

 

 

 Terdapat ketidakkonsistenan antara Target di LKIP 

dengan PK tahun 2017, misalnya pada indikator 

kinerja sasaran “Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

Utama” (LKIP 2017 59,16; PK 2017 65,72). 

 

 Terdapat perbedaan target antara Renstra Review II 

dengan PK 2017 dan LKIP 2017 yaitu “target jumlah 

pengunjung eksternal” dalam Renstra 8000 

sedangkan  LKIP dan PK 2017 1.440. 

 

 

 

 BAB III AKUNTABILITAS  KINERJA masih menyatu 

dengan BAB II. 

 

 

 

 Lampiran capaian kinerja masih menggunakan FRA 

triwulan IV. 

menengah; 

 

 Menyajikan informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan 

seluruh pencapaian sasaran 

(outcome), artinya dapat 

diketahui berapa anggaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan/sasaran. 

 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 realisasi Publikasi 

yang terbit tepat waktu untuk 

Kepala BPS Kabupaten Lombok 

Tengah hanya berdasarkan ARC, 

sedangkan untuk seksi dan 

subbag dihitung ARC dan Non 

ARC. 

 Perjanjian Kinerja tahun 2017 

menjadi acuan dalam 

penyusunan LKIP tahun 2017, 

karena LKIP tahun 2017 

merupakan cerminan capaian 

kinerja apa yang telah dijanjikan 

atau ditargetkan pada PK 2017. 

 Target Renstra dijadikan acuan 

dalam Penyusunan Perjanjian 

Kinerja tahun 2017.  

 

 Penyajian BAB II dan BAB III 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  290 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

terpisah dalam BAB tersendiri. 

 

 Lampiran 4 Pengukuran Kinerja 

Sasaran atau Pengukuran 

Capaian Kinerja seperti : 

IKS Triwu

lan 

Targe

t  

Reali

sasi 

Capai

an 

IKS 1 TW I    

 TW II    

 TW  

III 

   

 TW 

IV 

   

 

 

2. Terdapat capaian yang melebihi 120%, antara lain: 

“Jumlah pengunjung eksternal  yang mengakses data dan 

informasi statistik” melalui website BPS target 1.440 

realisasi 13.065 capaian 905.71%, dan “Persentase 

konsumen yang menggunakan data  BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” target 

21,43 realisasi 63 capaian 293,98%. 

 Capaian maksimal 120%. 

 Monitoring FRA triwulanan 

digunakan untuk memantau 

pencapaian target PK, jika pada 

triwulan tertentu  telah melebihi 

target, maka target PK dapat 

direviu dan dilengkapi dengan 

notulen pembahasan tersebut.  

 

3. Informasi dalam LKIP belum dimanfaatkan untuk 

pengukuran kinerja seperti reward and punishment 

LKIP digunakan untuk penilaian 

kinerja, reward atau punishment 
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4. 
Informasi kinerja dalam LKIP belum dapat diandalkan 

seluruhnya karena: 

 Tidak seluruh realisasi dan capaian Indikator Kinerja 

Sasaran dapat ditelusuri datanya dan dapat 

diverifikasi, hanya capaian kinerja atas kepuasan 

konsumen yang sesuai dengan SKD; 

 FRA tahun 2017 yang menjadi dasar dalam 

penyusunan LKIP tidak seluruhnya sesuai dengan FRA 

dari seksi; 

 LKIP tahun 2017 belum seluruhnya didukung dengan 

dokumen sumber datanya. 

 Terdapat kesalahan satuan pada response rate, 

sehingga tidak sesuai dengan Perka IKU No. 2 tahun 

2017. 

Informasi kinerja dapat diandalkan 

dengan kriteria sbb: 

- datanya valid 

- dapat ditelusuri kesumber 

datanya 

- diperoleh dari sumber yang 

kompeten 

- dapat diverifikasi 

- konsisten 

 

D. EVALUASI KINERJA 

1. Evaluasi atas kegiatan telah dilaksanakan secara rutin dan 

telah didukung dengan notulen yang menjelaskan tentang 

permasalahan dan solusi atas kegiatan tersebut, namun 

belum membahas  tentang evaluasi atas kinerja atau rapat 

yang khusus membahas tentang evaluasi dan analisis 

capaian FRA triwulanan. 

 

Pemantauan rencana aksi dilakukan 

periodik minimal triwulan. Hasil 

evaluasi Rencana Aksi harus 

memenuhi 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 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 

 Hasil evaluasi harus disampaikan 

atau dibahas dengan  pihak yang 

dievaluasi (yang berkepentingan)  

 terjadi kesepakatan dengan 

pihak yang terkait langsung 

dengan temuan hasil evaluasi, 
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waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti 

 

 

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. 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

1. Informasi mengenai Kinerja triwulan II dalam FRA belum 

dapat diandalkan karena terdapat beberapa fra dari 

subjcett matter belum terinput dalam fra yang 

disampaikan ke binagram dan belum dapat ditelusuri 

dokumen  sumber atas informasi yang disajikan dalam 

FRA tersebut. 

Fra yang dikirim ke Binagram BPS, 

berdasarkan pencapaian kinerja dari 

Bidang/seksi yang didukung dengan 

dokumen sumber dari subject 

matter. 

2. BPS Kabupaten Lombok Tengah 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. 
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

28.1. Satuan Kerja   :    BPS Kabupaten Pidie Jaya 

28.2. Sistem Evaluasi  :    Evaluasi Lapangan/field evaluation 

28.3. Hasil Penilaian  :    58,85 

28.4. Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 

BPS Kabupaten Pidie Jaya telah memliki dokumen-dokumen 

perencanaan kinerja dan telah diupload di website, namun masih 

terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

 

1 Penetapan target kinerja belum dilakukan secara baik, 

yakni: 

a) Beberapa target dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

memiliki besaran yang berbeda dengan target dalam 

Renstra (reviu ke-2), a.l. indikator Persentase 

konsumen yang merasa puas dengan kualitas data 

statistik (target PK=80% vs.Renstra=90%), Persentase 

konsumen yang menjadikan data dan informasi 

statistik BPS sebagai rujukan utama (target PK=75% 

vs.Renstra=85%), Persentase konsumen yang merasa 

puas terhadap akses data BPS (target PK=65% 

vs.Renstra=90%).  

b) Beberapa indikator dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja (PK) 2018 memiliki target yang lebih kecil 

dari realisasi  tahun sebelumnya  a.l. indikator 

Persentase konsumen yang merasa puas dengan 

kualitas data statistik (target PK=80% vs. Realisasi 

2017=100%), dan Persentase konsumen yang 

menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai 

rujukan utama (target PK=75% vs. Realisasi 

2017=82,35%). 

c) Terdapat indikator yang memiliki target menurun 

dibandingkan dengan target tahun sebelumnya 

(pesimistic), a.l. indikator Persentase konsumen yang 

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. 
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merasa puas dengan kualitas data statistik (target 

2017=88% vs. 2018=80%), Persentase konsumen 

yang menjadikan data dan informasi statistik BPS 

sebagai rujukan utama (target 2017=85% vs. 

2018=75%), Persentase konsumen merasa puas atas 

layanan data BPS (target 2017=75% vs. 2018=65%), 

Persentase konsumen yang merasa puas atas akses 

data BPS (target 2017=75% vs. 2018=65%), dan 

Jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat 

waktu (target 2017=14 vs. 2018=12 publikasi). 

d) Target indikator Jumlah publikasi/laporan statistik 

distribusi bernilai 0 (nihil). 

 

2 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 merasa puas dengan 

kualitas data statsitik (hanya ada di PK Kepala), 

Persentase konsumen yang menjadikan data dan 

informasi statistik BPS sebagai rujukan utama (hanya ada 

di PK Kepala). 

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. 

 

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. 
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B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan pada BPS Kabupaten Pidie 

Jaya, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut: 

  

 

1 Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan 

telah ditetapkan dengan SOP, namun belum 

menggunakan aplikasi. 

Mekanisme pengumpulan data agar 

menggunakan sistem aplikasi untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan 

dalam pengumpulan dan pelaporan 

data kinerja. 

2 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. 

 

3 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. 

 

4 IKU kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja memenuhi kriteria: 

 Capaian IKU dijadikan dasar 

penilaian kinerja 

 Capaian IKU dijadikan dasar reward 

and punishment 

 Capaian IKU dijadikan dasar 

promosi atau kenaikan/penurunan 

peringkat. 
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C. PELAPORAN (15%) 

BPS Kabupaten Pidie Jaya telah menyusun LKIP tahun 2017 

namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Informasi terkait anggaran belum menyajikan analisis per 

sasaran, masih disajikan per program. 

LKIP seharusnya menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian sasaran 

(outcome). 

 

2 LKIP belum menyajikan analisis anggaran yang 

menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan 

penghematan/selfblocking. 

LKIP dapat menjelaskan analisis kondisi 

pelaksanaan kegiatan sebelum dan 

sesudah penghematan. 

 

3 Informasi yang disajikan kurang digunakan untuk 

peningkatan dan penilaian kinerja. 

 

Informasi data kinerja dimanfaatkan 

untuk peningkatan kinerja pada tahun 

berikutnya, penilaian tingkat 

keberhasilan/kegagalan, dan sebagai 

dasar untuk pemberian reward dan 

punishment. 

 

D. EVALUASI KINERJA (10%) 

BPS Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan evaluasi kinerja, 

namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut: 

 

 

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. 

 Evaluasi kinerja seharusnya 

dilakukan terhadap pejabat 
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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 (20%) 

BPS Kabupaten Pidie Jaya telah dapat mencapai target kinerja, 

namun terdapat kelemahan sebagai berikut : 

 

1 Inisiatif dalam pemberantasan korupsi belum optimal, 

yakni BPS Kabupaten Pidie Jaya belum memperoleh 

predikat WBK/WBBM dari Kemen PAN-RB ataupun dari 

internal BPS. 

Inisiatif dalam pemberantasan korupsi 

dilakukan secara intensif dan 

berkelanjutan untuk mewujudkan 

satker yang berpredikat WBK/WBBM.  

2 Inovasi dalam manajemen kinerja belum dilakukan secara 

optimal, yakni BPS Kabupaten Pidie Jaya belum 

memperoleh penghargaan dari internal dan/atau 

eksternal BPS. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

perlu dilakukan secara intensif dan 

berkelanjutan untuk mendukung 

pencapaian kinerja organisasi.  

3 BPS Kabupaten Pidie Jaya belum memperoleh 

penghargaan dari internal dan/atau eksternal BPS. 

- 
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24.5. Satuan Kerja   : BPS Kabupaten Pelalawan 

24.6. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

24.7. Hasil Penilaian  : 58,69 

24.8. Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 Masih ada ketidak sesuaian antara target 
kinerja pada matrik renstra dengan progres 
report data kinerja ssaran unit kerja dan 
Penetapan Kinerja, al: 
a. Persentase pemutakhiran MDF dan MBS 

tahun 2018= 100% (matrik renstra) 
b. Persentase pemutakhiran MDF dan MBS 

tahun 2018= 10% 
c. Jumlah metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus yang dihimpun: 10 
(matrik renstra) 

d. Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang dihimpun: 0 
(indikator sasaran pada unit kerja IPDS) 

e. Respon rate dokumen survei seksi Sosial: 
95,3% (matrik renstra 2018) 

f. Respon rate dokumen survei seksi Sosial: 
100% (PK 2017 seksi Sosial) 
 

Seharusnya yang target kinerja ditetapkan 

dalam renstra  sama dengan dengan target 

yang dilaksanakan pada perjanjian kinerja 

 

  

2 Masih ada ketidaksesuian antara indikator 

kinerja sararan/program pada matrik renstra 

dengan progrres report data kinerja ssaran 

unit kerja, al: 

a. Persentase konsumen yang puas pada 

kualitas data statistik (matrik renstra) 

b. Persentase konsumen yang selalu 

menjadikan data dan informasi BPS 

sebagai rujukan utama (matrik renstra) 

c. Persentase konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan 

(matrik renstra) 

Seharusnya yang indikator kinerja ditetapkan 

dalam renstra  sama dengan dengan indikator 

kinerja yang dilaksanakan pada perjanjian 

kinerja 
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d. Persentase konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS (matrik renstra  

& indikator sasaran pada unit kerja IPDS; 

e. Persentase kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan data BPS (indikator 

sasaran pada unit kerja IPDS). 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

3 Pengukuran kinerja belum sepenuhnya 

sesuai dengan indikator kinerja yang 

ditetapkan dalam renstra, karena ada 

indikator yang ditetapkan tetapi tidak ada 

dalam kegiatannya sehingga tidak dapat 

diukur capaian indikator tersebut (mis. 

Indikator pada A.2. 

Indikator yang ditetapkan dalam renstra 

seharusnya penjabaran implementasina ada 

dalam renja masing-masing seksi/subag. 

4 Sistem pengumpulan data kinerja belum 

sesuai dengan SOP yang ada, masih sebatas 

pemenuhan penyelesaian pekerjaan dari unit 

kerja karena tidak terkumpul pada 

penanggung jawab dan tidak di update pada 

tabel progress report sebagai capaian data 

saat itu. 

SOP pengumpulan data harus dipatuhi, 

laporan progress pekerjaan/kegiatan agar 

dikumpulkan oleh Petugas pengumpul data 

kinerja untuk selanjutnya diinput. 

5 Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai 

belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai 

dasar pemberian reward dan punishment 

maupun perencanaan dan penganggaran. 

Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai 

seharusnya dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian reward dan punishment maupun 

perencanaan dan penganggaran. 

Implementasinya harus ada bukti yang 

akuntabel. 

6 Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

(belum ada  pengembangan)  dengan 

teknologi informasi atau aplikasi pengukuran 

data. 

Data kinerja dari masing-masing seksi/subag 

pengumpulan datanya agar dilakukan secara 

tertib dn diolah dengan teknologi yang 

memadai  

C. PELAPORAN 

7 Informasi kinerja dalam LAKIN belum 

sepenuhnya dapat diandalkan karena belum 

disusun dan dikoreksi secara berjenjang oleh 

para penanggung jawab kegiatan sehingga 

masih terapat kekurangan dan kelemaahan 

informasi yang dimuat dalam LKIN tersebut. 

Tim dalam SK beranggotakan pegawai dari 

LKIN agara disusun oleh Tim yang 

beranggotakan para penanggung jawab 

kegiatan (Kasie, Kasubag dan Kepala serta staf 

yang yang kompeten) sehingga diharapkan 

data dan informasi yang dimuat lengkap, 

akurat dan akuntabel. 
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Subag TU.  

8 Pada Bab II LKIP belum menyajikan Perjanjian 

Kinerja tahun 2017 

Menyajikan Perjanjian Kinerja tahun 2017 

9 LKIN telah disusun, namun LKIP belum 

menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja per Indikator Kinerja Sasaran.  

Seharusnya LKIN menjelaskan permasalahan 

yang dihadapi dalam capaian kinerja, evaluasi, 

analisis, dan solusi, serta langkah-langkah 

dalam peningkatan kinerja  

10 LKIN telah menyajikan informasi kinerja 

namun belum digunakan dalam pelaksanaan 

evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja 

organisasi 

Evaluasi kinerja harus berdasarkan LKIN yang 

disusun, sehingga upaya peningkatan kinerja 

sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 

disepakati dengan atasannya 

11 LKIP hanya menyajikan efisiensi atas 

selfblocking 

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. 

12 LKIP telah  menyajikan perbandingan yang 

memadai namun untuk perbandingan 

capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 

2016 hanya membandingkan capaian kinerja 

tujuan dan sasaran strategis. 

LKIP menyajikan perbandingan kinerja tahun 

2016 dengan 2017 per Tujuan, per sasaran 

strategis dan per indikator kinerja sasaran. 

13 Pelaporan belum sepenuhnya dilaksanakan 

dengan tertib, karena tidak diupdate datanya 

pada progress report untuk kondisi triwulan 

II 2018, seperti pada Laporan Diseminasi 

Statistik, komponen Peningkatan kualitas 

pengelolaan dokumentasi kolesi dan layanan 

data, pada inidikator: 

a. Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui web BPS 

b. Jumlah aktivitas layanan langsung 

terhadap konsumen 

Capian kinerja setiap seksi/subag agar 

dimonitoring setiap bulaannya, diinput 

dengaan tertib sehingga dapat dievaluasi 

untuk pencapaiaan output secaraa maaksimaal 

14 LKIN belum menyajikan dengan rinci data 

capaian maupun anggaran tahun-tahun 

sebelumnya sehingga dapat dilakukan 

evaluasi baik perkegiatan, program, tujuan 

Dalam LKIN agar data capaian tahun-tahun 

sebelumnya dapat disajikan untuk bahan 

perbandingaan dan evaluasi atas capaian 

kinerja tahun pelaporan.  
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maupun sasarannya. 

Capaian tahun lalu yang disajikan hanya 

sebatas total capaian tujuan dan sasarannya. 

15 

 

LKIP hanya menyajikan Realisasi Anggaran 

per Program. 

LKIP menyajikan Realisasi Anggaran per 

Sasaran. 

D. EVALUASI KINERJA 

16 Pemantauan Rencana Aksi telah 

dilaksanakan, namun belum memberikan 

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan 

Sebaiknya hasil pemantauan dari rencana aksi 

dapat menghasilkan alternatif untuk perbaikan 

yang dapat dilaksanakan untuk yang akan 

datang 

17 Hasil evaluasi  kinerja telah ditindaklanjuti, 

namun belum dimanfaatkan untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja 

Hasil evaluasi seharusnya dimanfaatkan untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja 

18 Evaluasi kinerja tidak sepenuhnya didapat 

hasil yang memadai karena kurangnya 

informasi dan data yang disajikan dala LKIN  

Informasi dan data dalam LKIN seharusnyya 

lengkap, akurat dan akuntabel sehingga dapat 

dievaluasi dan diketahui keberhasilan ataupun 

kegagalannya. 

19 Evaluasi dalam LKIN tidak memuat masalah 

dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian kinerja kegiatan, program 

maupun sasarannya yang dapat dengan 

digunakan untuk  menindaklanjuti hasil 

evaluasi tersebut  

Evaluasi dalam LKIN sebaiknya memuat 

masalah dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian kinerja kegiatan, program maupun 

sasarannya, sehingga dapat untuk 

ditindaklanjuti 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

20 Terdapat beberapa target yang sudah 

diperjanjikan dalam dokumen perjanjian 

kinerja belum tercapai sesuai yang 

diharapkan. 

Dalam menentukan target kinerja seharusnya 

dengan perhitungan yang matang dan sesuai 

dengan kemampuan/potensi yang ada 

21 Peningkatan capaian kinerja belum sesuai 

dengan target dibandingkan tahun 

sebelumnya 

Capaian kinerja agar ada peningkatan yang 

lebih baik dari tahun sebelumnya 

22 Masih belum dengan jelas diketahui ada 

inisiatif dalam upaya pemberantasan korupsi 

Semangat pemberantasan korupsi harus 

ditumbuhkan dalam unit kerja, sehingga 

menghasilkan gagasan-gagasan upaya dalam 

pemberantasan korupsi 

23 Masih belum nampak inovasi dalam 

peningkatan manajemen kinerja  

Kreatifitas pegawai dikembangkan dan 

diajukan dalam perlombaan inovasi tingkat 

Kabupaten, dan provinsi.  

24 Satker untuk periode bulan Agustus 2017 Upaya peningkatan kinerja untuk meraih 
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sampai dengan Juli 2018 belum 

mendapatkan penghargaan atas penilaian 

kinerja baik dari pihak internal maupun 

eksternal 

penghargaan baik internal maupun eksternal 

harus dikembangkan.  
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30.1. Satuan Kerja   : BPS Kota Tidore 

30.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

30.3. Hasil Penilaian  : 58,54 

30.4. Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 

1 Dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra Reviu, 

LKIP, Perjanjian Kinerja belum tercetak buku 

 Dokumen Perencanaan sudah 

tercetak buku 

2 Dokumen Perencanaan sudah diupload pada website 

pada Informasi publik sub setiap saat 

Website BPS Kota Tidore 

Kepulauan pada Informasi Publik 

Sub berkala 

3 Implementasi Perencanaan Kinerja tahunan berupa 

rencana aksi atas kinerja belum termonitor 

pencapaiannya secara berkala 

Dibuat monitoring atas rencana 

aksi sehingga tujuan stake holder 

tercapai 

B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 

4 Rencana aksi atas kinerja telah terjadwal dan dimonitor 

pencapaiannya namun terbatas pada solusinya saja 

Rencana aksi atas kinerja harus 

termonitor hingga tuntas. Sollusi yang 

menjadi kesepakatan dalam hasil rapat 

harus terdokumentasi dengan laporan 

tindaklanjut atas solusi tersebut 

5 Kegiatan rapat dan briefing telah dilakukan namun masih 

bersifat insidensil (tidak terencana) dan tidak didukung 

dengan notulen yang memadai, daftar hadir 

Kegiatan rapat maupun briefing harus 

didukung dengan dokumen yang 

memadai berupa undangan, notulen 

dan daftar hadir 

6 BPS Kota Tidore Kepulauan belum memanfaatkan 

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja 

TI yang ada dimanfaatkan dengan guna 

membutuhkan inovasii untuk 

melaksanakan pembuatan system 

yang memudahkan pengukuran kinerja 

setiap pegawai. 

C.  PELAPORAN (15%) 

7 Proses penyusunan Pelaporan tidak terencana dan tidak 

terkoordinasi 

Pembuatan dan penyusunan 

Pelaporan harus terencana, 

terkoordinasi dan terdokumentasi 

8 LKIP masih mengacu kepada Perka IKU No. 2  tahun 2016 Penyusunan LKIP tahun 2017 mengacu 

pada perka IKU No. 2 tahun 2017 



 

Laporan Hasil Evaluasi atas 

Implemetansi SAKIP - TAHUN 2017-2018 

 

INSPEKTORAT UTAMA BPS  304 
 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

9 LKIP menyajikan perbandingan Realisasi tahun ini dengan 

Renstra tahun 2015-2019, namun perbandingan tersebut 

masih mengacu pada Perka IKU No. 3 tahun 2015 

LKIP menyajikan perbandingan 

realisasi tahun 2017 dengan target 

Renstra tahun 2015-2019 yang 

mengacu pada IKU terbaru yaitu Perka 

IKU No. 2 tahun 2017. 

10 LKIN belum menyajikan dengan rinci data capaian 

maupun anggaran tahun-tahun sebelumnya sehingga 

dapat dilakukan evaluasi baik perkegiatan, program, 

tujuan maupun sasarannya. 

Capaian tahun lalu yang disajikan hanya sebatas total 

capaian tujuan dan sasarannya. 

Dalam LKIN agar data capaian tahun-

tahun sebelumnya dapat disajikan 

untuk bahan perbandingaan dan 

evaluasi atas capaian kinerja tahun 

pelaporan.  

11 LKIP belum menyajikan evaluasi dan analisis yang 

memadai 

Menyajikan evaluasi dan analisis per 

sasaran, seperti kendala apa saja yang 

menyebabkan tidak tercapainya target 

dan solusinya apa agar di masa 

mendatang dapat tercapai 

D.  EVALUASI KINERJA (10%) 

12 BPS Kota Tidore Kepulauan telah melakukan monitoring 

rencana aksi tetapi baru sebatas pelaksanaan kegiatan 

(kerja) sehingga monitoring tidak terfokus pada 

sasaran/tujuan, tindaklanjut hasil monitoring belum 

dilaksanakan sehingga tidak memberikan alternatif 

perbaikan dan hasil evaluasi rencana aksi tidak 

menunjukkan perbaikan 

 

E.  PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) 

13 BPS  Kota Tidore Kepulauan tahun 2017 memperoleh 

prestasi yaitu zero eror  pada hasil Survei Sosial Ekonomi 

Nasionaldan Survei Angkatan Kerja Nasional. Namun 

belum memperoleh penghargaan WBK atau inovasi. 

- 
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BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

31.1. Satuan Kerja   : BPS  Kabupaten Bone Bolango 

31.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

31.3. Hasil Penilaian  : 58,49 

31.4. Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA  

1. Penentuan target dalam Renstra belum berdasarkan 

data yang akurat, argumen dan perhitungan yang 

logis. 

 

Target-target pada Renstra disusun 

berdasarkan argumen dan 

perhitungan yang logis, dilengkapi 

dengan kertas kerja perhitungan, 

sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Rencana Strategis belum  diupload ke dalam website Renstra diupload ke dalam website 

 

3. Target Renstra belum di-monitoring secara berkala Target Renstra di Monitoring secara 

berkala, untuk mengetahui capaian 

kinerja atas Target Renstra tahun 

2019. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA  

4. Capaian kinerja telah dimanfaatkan tetapi tidak 

sampai kepada analisis tentang pegawai yang 

berkinerja baik/buruk, pegawai yang mencapai 

target/tidak, dan pegawai yang telah selesai tepat 

waktu/ belum. 

 

Manajemen dalam pengukuran 

capaian kinerja tidak hanya 

melaporkan capaian kinerja, kendala 

yang ditemui dan tindak lanjut 

perbaikan, tetapi juga analisis tentang 

pegawai yang berkinerja baik/buruk, 

pegawai yang mencapai target/tidak, 

dan pegawai yang telah selesai tepat 

waktu/belum. 

 

5. 

 

BPS Kab. Bone Bolango belum memiliki Indikator 

Kinerja Individu. 

Indikator Kinerja Individu  merupakan 

breakdown penterjemahan dari 

Indikator Kinerja Utama, menjadi 

penyebab (memiliki hubungan 

kausalitas) terwujudnya IKU.   Capaian 
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(1) (2) (3) 

kinerja individu harus diukur dan 

dimonitor. Hal tersebut dapat 

diintegrasikan dengan pelaporan CKP 

R/T yang dilaporkan tiap bulan. 

C. PELAPORAN  

6. 5. LKIP belum menyajikan secara detail tentang 

kendala/permasalahan, solusi, berdasarkan rapat 

kinerja triwulanan yang dilaksanakan. 

6. Implementasi SAKIP belum menggunakan  

aplikasi/sistem. 

7. Informasi keuangan telah disampaikan per 

program, namun belum disajikan per sasaran. 

8. Pelaporan pengeloaan anggaran sudah 

menjelaskan adanya upaya penghematan melalui 

program/kebijakan tertentu, namun secara 

penghematan tersebut belum dapat disampaikan 

secara kuantitatif, termasuk pembandingan 

capaian program/kebijakan tersebut sebelum dan 

sesudah diterapkan. 

9. LKIP belum menyajikan perkembangan capaian 

kinerja tujuan 2016-2017secara detail.  

5. Notulen rapat kinerja triwulanan 

menyajikan tentang kendala/ 

permasalahan dan solusi dan 

selanjutnya uraian tersebut 

dituangkan juga pada buku LKIP, 

meskipun pada saat penyusunan 

LKIP kendala tersebut telah 

terselesaikan. 

6. Kegiatan implementasi SAKIP 

memanfaatkan perkembangan IT 

sehingga lebih mudah cepat dalam 

proses perencanaan, pengukuran, 

pelaporan, evaluasi. 

7. LKIP mampu menyajikan informasi 

keuangan yang terkait langsung 

dengan seluruh pencapaian 

sasaran (output). 

8. Penjelasan atas adanya 

penghematan disajikan secara 

kuantitatif, dapat diukur, dan 

dibandingkan kemajuannya. 

9. LKIP menyajikan perkembangan 

capaian kinerja tujuan 2016-2017 

secara detail, sehingga dapat 

dilihat kinerja mana saja yang 

mengalami penurunan capaian 

dan menjadi dasar menyusun 

strategi pencapaiannya. 

D. EVALUASI KINERJA  

7. Evaluasi rencana  aksi telah dilakukan secara periodik 

tetapi dalam notulen tidak ditulis secara rinci, 

misalnya identifikasi kemajuan kinerja, posisi kinerja 

terakhir, analisis dan simpulan keberhasilan/kegagalan 

Kegiatan evaluasi dituangkan dalam 

notulen yang lebih komprehesif 

dengan tambahan informasi tentang 

identifikasi kemajuan kinerja,  posisi 
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suatu kegiatan sehingga manajemen kurang dapat 

mengukur keberhasilan unit kerja. 

 

kinerja terakhir, analisis dan simpulan 

keberhasilan/kegagalan suatu 

kegiatan.  

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 

ORGANISASI 

 

8. BPS Kab. Bone Bolango belum mendapat penghargaan 

terkait dengan kinerjanya, baik dari internal BPS 

(WBK/WBBM, Inovasi, dll) maupun dari eksternal BPS 

(KPPN, KPKNL, dll.). 

BPS Kab. Bone Bolango diharapkan 

dapat membangun lingkungan kerja 

menuju satker berpredikat 

WBK/WBBM dan memperoleh 

penghargaan-penghargaan lainnya 

dari instansi luar BPS terkait dengan 

kinerja pengelolaan anggaran, 

administrasi, keuangan, asset, 

maupun kinerja spesifik BPS. 

 

9. BPS Kab. Bone Bolango belum mengikuti kegiatan-

kegiatan perlombaan inovasi yang diselenggarakan 

baik oleh BPS maupun instansi lain. 

Pimpinan BPS Kab. Bone Bolango 

mendorong dan mengarahkan 

organisasi maupun seluruh pegawai 

untuk secara aktif mengikuti berbagai 

kegiatan kompetisi internal maupun 

eksternal BPS. 
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32.1. Satuan Kerja   : BPS Kabupaten Raja Ampat 

32.2. Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

32.3. Hasil Penilaian  : 58,44 

32.4. Rincian Penilaian  : 

 

NO 
URAIAN KELEMAHAN / 

KEKURANGAN 
KONDISI SEHARUSNYA REKOMENDASI 

(1) (2) (3)  

A. PERENCANAAN KINERJA  

1 Rencana Strategis (Renstra)  2015-

2019 BPS Kabupaten Raja Ampat 

Reviu telah menyajikan  Indikator 

Kinerja Utama (IKU) BPS namun IKU 

yang tercantum belum sesuai dengan 

Perka BPS No 2 Tahun 2017 

Rencana Strategis (Renstra)  

2015-2019 BPS Kabupaten Raja 

Ampat Reviu seharusnya telah 

menyajikan  Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang sesuai 

dengan Perka BPS No 2 Tahun 

2017 

Melakukan revisi Renstra 

BPS Kabupaten  Raja 

Ampat 2015-2019 sesuai 

dengan IKU yang tertuang 

dalam Perka BPS No 2 

Tahun 2017 

2 Dokumen perjanjian kinerja TA 2017 

telah menyajikan IKU, namun IKU 

yang belum sesuai dengan IKU BPS 

yang telah tercantum dalam Perka 

BPS No 2 Th 2017 

Dokumen perjanjian kinerja TA 

2017 seharusnya menyajikan  

IKU BPS Kab./Kota yang 

tercantum dalam Perka BPS No 

2 Th 2017 

Melakukan revisi PK 

sesuai dengan IKU yang 

tercantum dalam Perka 

BPS No 2 Tahun 2017 

3 Dokumen PK TA 2018 dan 2017   

belum  selaras dengan dokumen 

renstra. 

Dokumen PK TA 2018 dan 

2017   seharusnya  selaras 

dengan dokumen renstra 

BPS Kab Raja Ampat, 

segera merevisi dokumen 

PK TA 2018 selaras 

dengan dokumen renstra  

4 Target kinerja dalam renstra belum 

didukung dokumen pendukung yang 

baik seperti notulen/kertas kerja dsb 

Penentuan target kinerja harus 

dilengkapi dokumen 

pendukung. 

KBPS Kab Raja Ampat 

agar menetapkan 

dokumen pendukung 

untuk setiap Target 

kinerja 2018  

B. PENGUKURAN KINERJA  

5 IKU BPS Kabupaten Raja Ampat belum 

selaras dengan IKU BPS sesuai Perka 

BPS No 2 Tahun 2017 

IKU BPS Kabupaten Raja Ampat 

seharusnya selaras dengan IKU 

BPS 

Melakukan revisi IKU 

mengacu pada Perka BPS 

No. 2  Tahun 2017 

6 BPS Kabupaten Raja Ampat belum 

memiliki (indikator) kinerja individu 

yang mengacu pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya. 

BPS Kabupaten Raja Ampat 

seharusnya menyusun 

Indikator Kinerja Individu 

dengan tetap mengacu pada 

BPS Kabupaten Raja 

Ampat membentuk tim 

untuk menyusun 

Indikator Kinerja Individu. 
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NO 
URAIAN KELEMAHAN / 

KEKURANGAN 
KONDISI SEHARUSNYA REKOMENDASI 

(1) (2) (3)  

IKU BPS. 

C. PELAPORAN  

7 LKIP belum menyajikan upaya 

penghematan (misalnya : air, listrik,  

penggunaan ATK, perjalanan dinas) 

LKIP seharusnya menyajikan 

upaya penghematan (misalnya 

: air, listrik,  penggunaan ATK, 

perjalanan dinas) 

1. BPS Raja Ampat 

menetapkan SOP tata 

kelola penghematan.   

2. LKIP BPS Kabupaten 

Raja Ampat agar 

diperbaiki dengan 

menyajikan upaya 

penghematan yang 

telah dilakukan. 

8 LKIP belum menyajikan analisa 

anggaran sebelum dan sesudah 

terjadinya upaya penghematan 

LKIP seharusnya menyajikan 

analisa anggaran sebelum dan 

sesudah terjadinya upaya 

penghematan 

1. BPS Kabupaten Raja 

Ampat membuat 

laporan tertulis tentang 

upaya penghematan 

dan berapa besar 

penghematan yang 

diperoleh. 

2. LKIP BPS Kabupaten 

Raja Ampat agar 

diperbaiki dengan 

menyajikan analisa 

anggaran sebelum dan 

sesudah terjadinya 

upaya penghematan. 

9 LKIP belum menyajikan  perbandingan 

mengenai kinerja tahun berjalan 

tahun 2017 dengan  kinerja tahun-

tahun sebelumnya (per sasaran) 

LKIP seharusnya menyajikan  

perbandingan mengenai 

kinerja tahun berjalan tahun 

2017 dengan  kinerja tahun-

tahun sebelumnya (per 

sasaran) 

BPS Kabupaten Raja 

Ampat agar merevisi LKIP 

dengan menyajikan 

perbandingan kinerja per 

sasaran dimulai sesuai 

tahun renstra 2015-2019 

10 LKIP belum menyajikan  perbandingan 

mengenai kinerja tahun berjalan 

tahun 2017 dengan kinerja tahun-

tahun sebelumnya (per tujuan) 

LKIP seharusnya menyajikan  

perbandingan mengenai 

kinerja tahun berjalan tahun 

2017 dengan kinerja tahun-

tahun sebelumnya (per tujuan) 

BPS Kabupaten Raja 

Ampat agar merevisi LKIP 

dengan menyajikan 

kinerja per tujuan dimulai 

sesuai tahun renstra 

2015-2019 

11 LKIP belum menyajikan Kendala/ 

permasalahan dan solusinya 

LKIP seharusnya menyajikan 

Kendala/permasalahan dan 

solusinya 

BPS Kabupaten Raja 

Ampat agar merevisi LKIP 

dengan menyajikan 
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NO 
URAIAN KELEMAHAN / 

KEKURANGAN 
KONDISI SEHARUSNYA REKOMENDASI 

(1) (2) (3)  

kendala dalam mencapai 

sasaran/tujuan sesuai 

dengan tahun renstra 

2015-2019  

12 LKIP belum menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi 

LKIP seharusnya menyajikan 

informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

Melakukan revisi LKIP 

agar menyajikan 

informasi keuangan yang 

terkait dengan 

pencapaian sasaran 

kinerja instansi 

13 Informasi yang disajikan dalam LKIP 

belum digunakan untuk peningkatan 

dan penilaian kinerja  

Informasi yang disajikan dalam 

LKIP seharusnya dapat 

digunakan untuk peningkatan 

dan penilaian kinerja  

BPS Kabupaten Raja 

Ampat menetapkan 

informasi dalam LKIP 

untuk digunakan dalam 

peningkatan dan 

penilaian kinerja; 

 

D. EVALUASI KINERJA  

14 Evaluasi sudah dilakukan namun 

belum sepenuhnya mengacu pada 

indikator-indikator pada Perjanjian 

Kinerja. Baru sebatas pada evaluasi 

kegiatan yang dilakukan dan belum 

memberikan alternatif perbaikan. 

Evaluasi agar mengacu pada 

indikator-indikator pada 

perjanjian kinerja yang telah 

diperjanjikan. 

BPS Kabupaten Raja 

Ampat menyusun SOP 

evaluasi kinerja mengacu 

pada indikator-indikator 

yang tercantum dalam 

dokumen perjanjian 

kinerja; 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI  

15 Informasi kinerja belum sepenuhnya 

dapat diandalkan dikarenakan 

terdapat indikator dalam PK yang 

tidak disampaikan capaian 

realisasinya seperti: 

a. Persentase pemasukan dokumen 

(respon rate) survei 

b. Persentase konsumen yang 

menggunakan data BPS dalam 

perencana dan evaluasi 

pembangunan nasional. 

c. Jumlah metadata kegiatan 

Capaian kinerja organisasi 

hendaknya disampaikan serta 

dilengkapi dokumen 

pendukung. 

Melakukan revisi LKIP 

dengan mencatumkan 

capaian indikator PK yang 

belum disajikan. 
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URAIAN KELEMAHAN / 

KEKURANGAN 
KONDISI SEHARUSNYA REKOMENDASI 

(1) (2) (3)  

statistik sektoral dan khusus yang 

dihimpun. 

 

16 Belum ada penghargaan dan inovasi 

yang dilakukan oleh BPS Kabupaten 

Raja Ampat pada tahun 2017 

BPS Kabupaten Raja Ampat 

agar lebih meningkatkan 

kinerja dan menciptakan 

inovasi-inovasi dalam rangka 

perbaikan manajemen kinerja.  

BPS Kabupaten Raja 

Ampat agar menetapkan 

target kinerja untuk 

mencapai manajemen 

kinerja yang maksimal  
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HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2017-2018 

 

33.1 Satuan Kerja   : BPS Kota Kupang 

33.2 Sistem Evaluasi  : Evaluasi Lapangan/field evaluation 

33.3 Hasil Penilaian  : 57,82 

33.4 Rincian Penilaian  : 

 

NO URAIAN KELEMAHAN / KEKURANGAN KONDISI SEHARUSNYA 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1 BPS Kota Kupang belum melakukan reviu Perjanjian 

Kinerja (PK) tahun 2018 disebabkan terjadinya  

pergantian pejabat antar eselon 4 (empat) di bulan 

Maret 2018 yaitu di Sub Bagian Tata Usaha, Kasi 

Produksi dan Kasi Distribusi 

Reviu Perjanjian Kinerja dilakukan ketika 

terjadi pergantian pejabat  

2 Penentuan target dalam renstra belum berdasar data 

yang memadai karena belum didukung dengan kertas 

kerja penentuan target yang ditetapkan 

Pembahasan target renstra dilengkapi 

kertas kerja sebagai dasar penentuan 

target 

3 Target kinerja Kasi secara formal belum dijabarkan 

lebih lanjut ke kinerja individu 

 

Target kinerja Kasi secara formal 

dijabarkan lebih lanjut ke kinerja 

individu 

B. PENGUKURAN KINERJA 

4 BPS Kota Kupang masih menggunakan Indikator 

Kinerja Utama  berdasar PERKA BPS No 2 tahun 2016 

 

Indikator Kinerja Utama  BPS saat ini 

berdasar PERKA BPS No. 2 Tahun 2017 

5 IKU BPS Kota Kupang belum selaras belum dengan IKU 

yang ditetapkan oleh BPS RI 

Indikator Kinerja Utama  BPS saat ini 

berdasar PERKA BPS No. 2 Tahun 2017 

 

6 Pengumpulan data kinerja dalam FRA belum 

menggunakan aplikasi/sistem 

Pengumpulan data kinerja FRA 

menggunakan aplikasi/sistem 

7 Data kinerja dalam FRA BPS Kota Kupang tahun 2018 

sampai dengan triwulan II diperoleh dengan tepat 

waktu, namun data kinerja dalam FRA tahun 2017 

belum dapat diyakini ketepatan waktunya karena 

dokumentasi tidak dapat disampaikan kepada tim 

evaluasi. 

 

Data FRA agar disampaikan tepat waktu 

8 BPS Kota Kupang belum memiliki Indikator Kinerja 

Individu (IKI) yang mengacu pada Indikator Kinerja 

BPS Kota Kupang memiliki IKI yang dapat 

digunakan dalam penentuan 
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Utama (IKU) unit kerja 

 

keberhasilan kinerja individu 

C. PELAPORAN 

9 LKIP BPS Kota Kupang belum menyajikan 

perbandingan kinerja tahun berjalan dan tahun 

sebelumnya per sasaran;  

 

LKIP belum menyajikan perbandingan 

kinerja tahun berjalan dan tahun 

sebelumnya 

 

10 LKIP BPS Kota Kupang telah menyajikan upaya efisiensi 

namun belum dijelaskan nilai nominal yang dilakukan 

efisiensi, belum dijelaskan upaya penghematan listrik 

dan air serta belum dijelaskan analisa anggaran 

(sebelum dan sesudah upaya penghematan tersebut).  

 

LKIP menyajikan upaya penghematan di 

unit organisasi dan disertai analisanya 

11 Dalam pelaporan LKIP BPS Kota Kupang masih 

terdapat kelemahan yaitu : 

a. Terdapat  perbedaan data antara realisasi 

capaian kinerja yang disampaikan dengan hasil 

wawancara dan data sumber yaitu : 

No Uraian Realiasi 

Di LKIP 

Realisasi 

Wawancar

a  

1 Jumlah 

pengunjung 

eksternal yg 

mengakses data 

dan informasi 

statistic melalui 

website 

11.000 12.000 

 

b. Terdapat 2 indikator yang sama  pada 

“Persentase konsumen yang puas terhadap 

pelayanan data BPS”  dengan sasaran yang 

berbeda (tabel 5, hal. 29) namun data berbeda 

yaitu: 

No Sasaran Indikato

r 

Target Realisasi 

1 Meningkatnya 

kualitas 

hubungan 

dengan 

Persenta

se 

konsum

en yang 

85 99,31 

LKIP penyajiannya sesuai dengan data 

sumber 
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pengguna 

data (User 

Engagement) 

puas yg 

puas 

terhada

p 

pelayan

an data 

BPS 

2 Meningkatnya 

pengguna 

layanan yang 

puas terhadap 

sarana dan 

prasarana BPB 

80 98,69 

 

 

12 LKIP telah  menyajikan perbandingan yang memadai 

namun untuk perbandingan capaian kinerja tahun 

2017 dengan tahun 2016 hanya membandingkan 

capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. 

LKIP menyajikan perbandingan kinerja 

tahun 2016 dengan 2017 per Tujuan, 

per sasaran strategis dan per indikator 

kinerja sasaran. 

D. EVALUASI KINERJA 

13 Hasil evaluasi kinerja sebagian besar sudah 

ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya untuk 

mengukur keberhasilan unit kerja 

 

Hasil evaluasi dijadikan sebagai 

pengukur keberhasilan unit kerja 

14 Secara formal notulen atas FRA belum terdapat 

kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti namun secara 

informal telah dilaksanakan notulen belum memuat 

simpulan keberhasilan atau ketidak berhasilan rencana 

atau agenda 

 

Secara formal notulen atas FRA 

menuangkan kesepakatan dan kapan 

waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti 

dalam rencana aksi 

15 Notulen belum memuat analisis dan simpulan 

(keberhasilan /tidak berhasilnya) kondisi sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda 

Notulen memuat analisis dan simpulan 

(berhasil/tidak berhasilnya ) kondisi 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

suatu rencana atau agenda 

16 Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti namun 

belum sepenuhnya digunakan untuk penerapan 

manajemen kinerja 

Hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti 

untuk penerapan manajemen kinerja 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

17 Belum terdapat monitoring rencana aksi masing-

masing capaian (output) 

 

Monitoring Rencana Aksi dibuat di 

masing-masing output 

 



KALIMANTAN
TENGAH

JAWA TENGAH SULBAR
SULAWESI
TENGGARA

BALI
MALUKU
UTARA

JAWA
TIMUR

SULAWESI
SELATAN

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (14) (9) (13) (23)

NILAI HASIL EVALUASI 76,69 75,74 75,68 73,57 73,44 72,72 73,13 73,06
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA 25,27 25,63 26,18 25,22 24,72 24,97 24,97 25,22

I. PERENCANAAN STRATEGIS 7,72 8,38 8,63 7,97 7,72 7,97 7,72 7,97
a. PEMENUHAN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
b. KUALITAS RENSTRA 4,22 4,38 4,38 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22
c. IMPLEMENTASI RENSTRA 1,50 2,00 2,25 1,75 1,50 1,75 1,50 1,75

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 17,55 17,25 17,55 17,25 17,00 17,00 17,25 17,25

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 8,75 8,75 8,75 8,75 8,50 8,50 8,75 8,75

c.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

4,80 4,50 4,80 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

B. PENGUKURAN KINERJA 20,94 19,38 20,94 19,06 18,13 18,75 18,75 17,81
I. PEMENUHAN PENGUKURAN 5 5 5 4,6875 4,375 4,6875 5 4,6875
II. KUALITAS PENGUKURAN 10,94 10,00 10,94 9,69 9,38 9,69 9,06 8,75
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN 5,00 4,38 5,00 4,69 4,38 4,38 4,69 4,38

C. PELAPORAN KINERJA 11,62 11,88 11,27 11,26 12,16 10,99 11,07 11,34
I. PEMENUHAN PELAPORAN 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 5,53 6,06 5,18 5,44 6,06 5,18 5,26 5,53
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 3,09 2,81 3,09 2,81 3,09 2,81 2,81 2,81

D. EVALUASI KINERJA 7,30 7,30 7,30 7,09 6,56 6,77 7,09 6,81
I. PEMENUHAN EVALUASI 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
II. KUALITAS EVALUASI 3,68 3,68 3,68 3,47 3,18 3,39 3,47 3,18
III. PEMANFAATAN EVALUASI 1,75 1,75 1,75 1,75 1,5 1,5 1,75 1,75

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 11,56 11,56 10,00 10,94 11,88 11,25 11,25 11,88
I KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 2,92 2,50 2,50 2,92 2,92 2,50 2,50 2,92
II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 5,83 5,00 5,00 5,83 5,83 5,00 5,00 5,83
III KINERJA LAINNYA 2,81 4,06 2,50 2,19 3,13 3,75 3,75 3,13

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2018

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
PENILAIAN
DENGAN



(1) (2)

NILAI HASIL EVALUASI
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA

I. PERENCANAAN STRATEGIS
a. PEMENUHAN
b. KUALITAS RENSTRA
c. IMPLEMENTASI RENSTRA

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

c.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

B. PENGUKURAN KINERJA
I. PEMENUHAN PENGUKURAN
II. KUALITAS PENGUKURAN
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN

C. PELAPORAN KINERJA
I. PEMENUHAN PELAPORAN
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

D. EVALUASI KINERJA
I. PEMENUHAN EVALUASI
II. KUALITAS EVALUASI
III. PEMANFAATAN EVALUASI

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
I KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
III KINERJA LAINNYA

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
NTB KEPRI

SUMATERA
SELATAN

SULAWESI
TENGAH

BENGKULU
KALIMANTAN

BARAT
GORONTALO

BANGKA
BELITUNG

SUMATERA
UTARA

RIAU

(28) (10) (12) (26) (18) (30) (11) (22) (17) (31)

72,54 72,40 72,19 72,17 72,11 72,10 71,90 71,87 71,60 71,51

24,97 25,22 24,97 24,97 24,97 25,22 24,81 24,97 24,97 24,31
7,72 7,97 7,72 7,72 7,72 7,72 7,56 7,72 7,72 7,56
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,06 4,22 4,22 4,06
1,50 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,50 17,25 17,25 17,25 16,75

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 8,75 8,75 8,75 8,25

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

18,13 17,19 18,13 18,13 17,81 19,38 18,13 17,81 18,13 17,19
4,6875 4,375 4,6875 5 4,6875 5 4,6875 4,6875 4,6875 4,6875

8,75 8,75 8,75 8,75 8,44 9,69 8,75 8,75 8,75 8,13
4,69 4,06 4,69 4,38 4,69 4,69 4,69 4,38 4,69 4,38

11,35 11,89 11,80 11,27 10,73 11,89 10,45 11,62 11,34 11,89
3,00 3,00 3,00 3,00 2,81 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5,26 5,80 5,71 5,18 4,82 5,80 4,64 5,53 5,53 5,80
3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 2,81 3,09 2,81 3,09
6,84 6,23 6,35 6,56 6,10 6,56 6,84 6,84 6,23 6,56
1,88 1,75 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,75 1,88
3,47 2,98 2,98 3,18 2,98 3,18 3,47 3,47 2,98 3,18
1,5 1,5 1,5 1,5 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

11,25 11,88 10,94 11,25 12,50 9,06 11,67 10,63 10,94 11,56
2,92 2,92 2,92 2,50 3,33 2,50 2,92 2,92 2,92 2,92
5,83 5,83 5,83 5,00 6,67 5,00 5,83 5,83 5,83 5,83
2,50 3,13 2,19 3,75 2,50 1,56 2,92 1,88 2,19 2,81

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2018



(1) (2)

NILAI HASIL EVALUASI
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA

I. PERENCANAAN STRATEGIS
a. PEMENUHAN
b. KUALITAS RENSTRA
c. IMPLEMENTASI RENSTRA

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

c.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

B. PENGUKURAN KINERJA
I. PEMENUHAN PENGUKURAN
II. KUALITAS PENGUKURAN
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN

C. PELAPORAN KINERJA
I. PEMENUHAN PELAPORAN
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

D. EVALUASI KINERJA
I. PEMENUHAN EVALUASI
II. KUALITAS EVALUASI
III. PEMANFAATAN EVALUASI

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
I KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
III KINERJA LAINNYA

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN SUMATERA
BARAT

BANTEN DKI JAKARTA ACEH JAWA BARAT JAMBI KALTIM
KALIMANTAN

SELATAN
pusdiklat LAMPUNG

(21) (32) (20) (25) (24) (27) (19) (16) (15) (37)

71,14 70,88 70,87 70,85 70,81 70,69 70,66 70,65 70,47 70,41

24,97 24,97 24,97 24,72 25,47 24,97 23,74 25,22 24,81 24,97
7,72 7,72 7,72 7,72 7,97 7,72 6,99 7,97 7,56 7,72
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,83 2,00 2,00 2,00
4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 3,91 4,22 4,06 4,22
1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50 1,25 1,75 1,50 1,50

17,25 17,25 17,25 17,00 17,50 17,25 16,75 17,25 17,25 17,25

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

8,75 8,75 8,75 8,50 9,00 8,75 8,25 8,75 8,75 8,75

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

19,06 19,38 19,38 18,13 18,75 17,81 18,75 18,75 18,13 18,13
5 5 5 4,6875 5 4,6875 4,6875 5 5 5

9,69 9,69 9,69 8,75 9,06 8,75 9,06 9,06 8,44 8,75
4,38 4,69 4,69 4,69 4,69 4,38 5,00 4,69 4,69 4,38

11,80 11,54 11,00 10,72 11,80 9,00 12,16 10,44 10,73 11,62
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5,71 5,44 4,91 4,91 5,71 3,75 6,06 4,91 4,64 5,53
3,09 3,09 3,09 2,81 3,09 2,25 3,09 2,53 3,09 3,09
6,56 6,56 7,09 6,35 6,35 6,10 6,84 6,56 6,80 6,63
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,83 1,88
3,18 3,18 3,47 2,98 2,98 2,98 3,47 3,18 3,47 3,26
1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5

8,75 8,44 8,44 10,94 8,44 12,81 9,17 9,69 10,00 9,06
2,08 2,50 2,08 2,92 2,50 3,33 2,92 2,92 2,92 2,50
4,17 5,00 4,17 5,83 5,00 6,67 5,83 5,83 5,83 5,00
2,50 0,94 2,19 2,19 0,94 2,81 0,42 0,94 1,25 1,56

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2018



(1) (2)

NILAI HASIL EVALUASI
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA

I. PERENCANAAN STRATEGIS
a. PEMENUHAN
b. KUALITAS RENSTRA
c. IMPLEMENTASI RENSTRA

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

c.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

B. PENGUKURAN KINERJA
I. PEMENUHAN PENGUKURAN
II. KUALITAS PENGUKURAN
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN

C. PELAPORAN KINERJA
I. PEMENUHAN PELAPORAN
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

D. EVALUASI KINERJA
I. PEMENUHAN EVALUASI
II. KUALITAS EVALUASI
III. PEMANFAATAN EVALUASI

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
I KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
III KINERJA LAINNYA

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
DIY NTT

SULAWESI
UTARA

MALUKU PAPUA PAPUA BARAT STIS JUMLAH

(34) (36) (33) (38) (35) (40) (41) (42)

70,31 70,30 69,91 69,55 69,29 69,02 50,35 2490,57 71,16 71,16

24,97 24,97 24,46 24,97 24,97 24,97 17,03 866,67 24,76 82,54
7,72 7,72 7,51 7,72 7,72 7,72 5,23 269,32 7,69 76,949405
2,00 2,00 1,94 2,00 2,00 2,00 1,89 69,67 1,99
4,22 4,22 4,06 4,22 4,22 4,22 2,34 145,16 4,15
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 54,50 1,56

17,25 17,25 16,95 17,25 17,25 17,25 11,80 597,35 17,07 85,34

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 139,50 3,99

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 5,00 301,25 8,61

4,50 4,50 4,20 4,50 4,50 4,50 3,30 156,60 4,47

18,13 18,13 17,81 17,81 18,44 18,13 14,69 643,13 18,38 73,50
5 4,6875 4,6875 4,6875 5 5 4,375 168,125 4,803571429 96,071429

8,75 8,75 8,75 8,75 9,06 8,75 6,88 316,5625 9,04 72,36
4,38 4,69 4,38 4,38 4,38 4,38 3,44 158,4375 4,53 60,36

11,62 10,26 9,65 10,45 10,18 9,92 6,72 385,44 11,01 73,42
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,63 104,44 2,98 99,46
5,53 4,73 3,84 4,64 4,37 4,10 2,41 179,48 5,13 68,37
3,09 2,53 2,81 2,81 2,81 2,81 1,69 101,53 2,90 64,46
6,84 6,63 6,43 6,63 6,63 6,84 4,41 231,58 6,62 66,17
1,88 1,88 1,75 1,88 1,88 1,88 1,44 64,77 1,85 92,53
3,47 3,26 3,18 3,26 3,26 3,47 2,22 113,81 3,25 65,03
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,75 53,00 1,514285714 50,47619

8,75 10,31 11,56 9,69 9,06 9,17 7,50 363,75 10,39 51,96
2,50 2,92 2,92 2,50 2,92 2,92 2,08 95,83 2,74 54,76
5,00 5,83 5,83 5,00 5,83 5,83 4,17 191,67 5,48 54,76
1,25 1,56 2,81 2,19 0,31 0,42 1,25 76,25 2,18 43,57

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA BPS PROVINSI, STIS DAN PUSDIKLAT - TAHUN 2018

 RATA-RATA
PENILAIAN

 %
TERHADAP

BOBOT



 Kab. Kendal
 Kab.

Gianyar
 Kab.

Banyuasin
 Kab.

Lamongan
 Kab. Poliwali

Mandar
 Kota Bitung  Kab. Sigi

 Kab. Rejang
Lebong

(1)                                                                                     (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10) (11) (9) (7)
NILAI HASIL EVALUASI              69,08        66,63                65,06                64,86                64,65                64,28          64,23                64,02
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA  B  B  B  B  B  B  B  B
A. PERENCANAAN KINERJA              23,99        23,74                22,83                22,99                22,99                22,99          21,61                22,99

I.  PERENCANAAN STRATEGIS                 7,29          7,04                   6,88                   7,04                   7,04                   7,04            6,16                   7,04
a.  PEMENUHAN                 1,94          1,94                   1,94                   1,94                   1,94                   1,94            1,94                   1,94
b.  KUALITAS RENSTRA                 3,59          3,59                   3,44                   3,59                   3,59                   3,59            2,97                   3,59
c.  IMPLEMENTASI RENSTRA                 1,75          1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50            1,25                   1,50

II.  PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN              16,70        16,70                15,95                15,95                15,95                15,95          15,45                15,95

a.
 PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

                4,00          4,00                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75            3,75                   3,75

b.  KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN                 8,50          8,50                   8,00                   8,00                   8,00                   8,00            7,50                   8,00

c.
 IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

                4,20          4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20            4,20                   4,20

B. PENGUKURAN KINERJA              18,75        18,13                16,88                17,50                17,19                17,19          17,19                17,19
I.  PEMENUHAN PENGUKURAN                 4,38          4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38            4,69                   4,38
II.  KUALITAS PENGUKURAN                 9,06          9,06                   8,44                   8,44                   8,44                   8,44            8,13                   8,44
III.  IMPLEMENTASI PENGUKURAN                 5,31          4,69                   4,06                   4,69                   4,38                   4,38            4,38                   4,38

C. PELAPORAN KINERJA              11,34          9,00                10,17                10,17                10,27                   8,62            9,52                10,08
I.  PEMENUHAN PELAPORAN                 3,00          3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   2,81            2,81                   3,00
II.  PENYAJIAN INFORMASI KINERJA                 5,53          3,75                   4,64                   4,64                   4,46                   3,84            4,46                   4,55
III.  PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA                 2,81          2,25                   2,53                   2,53                   2,81                   1,97            2,25                   2,53

D. EVALUASI KINERJA                 6,56          5,77                   5,49                   5,77                   5,77                   5,49            5,49                   5,33
I.  PEMENUHAN EVALUASI                 1,83          1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50            1,50                   1,33
II.  KUALITAS EVALUASI                 2,98          2,77                   2,49                   2,77                   2,77                   2,49            2,49                   2,49
III.  PEMANFAATAN EVALUASI                 1,75          1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50            1,50                   1,50

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI                 8,44        10,00                   9,69                   8,44                   8,44                10,00          10,42                   8,44
I  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)                 2,50          2,92                   2,92                   2,50                   2,50                   2,92            2,92                   2,50
II  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)                 5,00          5,83                   5,83                   5,00                   5,00                   5,83            5,83                   5,00
III  KINERJA LAINNYA                 0,94          1,25                   0,94                   0,94                   0,94                   1,25            1,67                   0,94

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)

IMPLEMENTASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTA - TAHUN 2018

NO  KOMPONEN/SUB KOMPONEN
 PENILAIAN

DENGAN



(1)                                                                                     (2)
NILAI HASIL EVALUASI
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA

I.  PERENCANAAN STRATEGIS
a.  PEMENUHAN
b.  KUALITAS RENSTRA
c.  IMPLEMENTASI RENSTRA

II.  PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a.
 PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

b.  KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

c.
 IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

B. PENGUKURAN KINERJA
I.  PEMENUHAN PENGUKURAN
II.  KUALITAS PENGUKURAN
III.  IMPLEMENTASI PENGUKURAN

C. PELAPORAN KINERJA
I.  PEMENUHAN PELAPORAN
II.  PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
III.  PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

D. EVALUASI KINERJA
I.  PEMENUHAN EVALUASI
II.  KUALITAS EVALUASI
III.  PEMANFAATAN EVALUASI

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
I  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
II  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
III  KINERJA LAINNYA

NO  KOMPONEN/SUB KOMPONEN  Kab
Konawe

Utara
 Kab. Banjar  Kota Binjai  Kab. Kapuas

 Kab. Biak
Numfor

 Kab. Kutai
Timur

 Kab. Bangka
Selatan

 Kota
Jakarta
Utara

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
          63,87                63,40                63,32                63,00                62,96                62,76                62,40        62,29

 B  B  B  B  B  B  B  B
          22,99                22,99                22,99                21,39                22,99                22,99                21,39        22,83
             7,04                   7,04                   7,04                   5,94                   7,04                   7,04                   5,94          6,88
             1,94                   1,94                   1,94                   1,72                   1,94                   1,94                   1,72          1,94
             3,59                   3,59                   3,59                   2,97                   3,59                   3,59                   2,97          3,44
             1,50                   1,50                   1,50                   1,25                   1,50                   1,50                   1,25          1,50
          15,95                15,95                15,95                15,45                15,95                15,95                15,45        15,95

             3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75          3,75

             8,00                   8,00                   8,00                   7,50                   8,00                   8,00                   7,50          8,00

             4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20          4,20

          17,81                17,81                17,50                17,50                16,56                16,88                17,19        17,19
             4,38                   4,69                   4,38                   4,69                   4,38                   4,38                   4,38          4,69
             8,75                   8,44                   8,75                   8,44                   7,81                   8,13                   8,75          8,13
             4,69                   4,69                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,06          4,38
             9,63                   9,92                   9,56                10,81                   9,44                   9,90                   9,89          9,28
             3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00                   3,00          3,00
             4,10                   4,10                   3,75                   4,99                   4,19                   4,37                   4,64          3,75
             2,53                   2,81                   2,81                   2,81                   2,25                   2,53                   2,25          2,53
             5,93                   5,49                   5,77                   5,49                   5,22                   5,49                   5,49          5,49
             1,67                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50          1,50
             2,77                   2,49                   2,77                   2,49                   2,22                   2,49                   2,49          2,49
             1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50          1,50
             7,50                   7,19                   7,50                   7,81                   8,75                   7,50                   8,44          7,50
             2,50                   2,08                   2,50                   2,08                   2,50                   2,50                   2,50          2,50
             5,00                   4,17                   5,00                   4,17                   5,00                   5,00                   5,00          5,00
                   -                   0,94                         -                   1,56                   1,25                         -                   0,94                 -

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
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(1)                                                                                     (2)
NILAI HASIL EVALUASI
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA

I.  PERENCANAAN STRATEGIS
a.  PEMENUHAN
b.  KUALITAS RENSTRA
c.  IMPLEMENTASI RENSTRA

II.  PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a.
 PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

b.  KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

c.
 IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

B. PENGUKURAN KINERJA
I.  PEMENUHAN PENGUKURAN
II.  KUALITAS PENGUKURAN
III.  IMPLEMENTASI PENGUKURAN

C. PELAPORAN KINERJA
I.  PEMENUHAN PELAPORAN
II.  PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
III.  PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

D. EVALUASI KINERJA
I.  PEMENUHAN EVALUASI
II.  KUALITAS EVALUASI
III.  PEMANFAATAN EVALUASI

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
I  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
II  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
III  KINERJA LAINNYA

NO  KOMPONEN/SUB KOMPONEN  Kab.
Tanah
datar

 Kab.
Gowa

 Kab. Sleman  Kota Ambon
 Kab.

Pendeglang
 singkawang

 Kab.
Bintan

 Kota Cimahi  batanghari
 Kab.

Pringsewu

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
       61,91        61,86                61,65                61,60                61,58                60,92          60,69                60,66                59,96         59,86

 B  B  B  B  B  B  B  B  CC  CC
       22,43        22,99                20,84                22,83                21,23                20,84          21,61                21,93                20,62         21,39
         6,48          7,04                   5,39                   6,88                   5,78                   5,39            6,16                   6,48                   5,17           5,94
         1,94          1,94                   1,89                   1,94                   1,72                   1,89            1,94                   1,94                   1,67           1,72
         3,28          3,59                   2,50                   3,44                   2,81                   2,50            2,97                   3,28                   2,50           2,97
         1,25          1,50                   1,00                   1,50                   1,25                   1,00            1,25                   1,25                   1,00           1,25
       15,95        15,95                15,45                15,95                15,45                15,45          15,45                15,45                15,45         15,45

         3,75          3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75            3,75                   3,75                   3,75           3,75

         8,00          8,00                   7,50                   8,00                   7,50                   7,50            7,50                   7,50                   7,50           7,50

         4,20          4,20                   4,20                   4,20                   4,20                   4,20            4,20                   4,20                   4,20           4,20

       17,19        16,88                15,63                16,88                16,25                15,63          16,56                16,88                15,31         17,19
         4,69          4,38                   4,38                   4,38                   4,38                   4,38            4,38                   4,38                   4,38           4,69
         8,44          8,13                   7,50                   8,13                   7,81                   7,50            8,13                   8,44                   7,19           8,44
         4,06          4,38                   3,75                   4,38                   4,06                   3,75            4,06                   4,06                   3,75           4,06
         9,09        10,26                10,17                   8,90                10,17                   9,45            8,28                   8,87                10,10           8,29
         2,81          3,00                   3,00                   2,81                   3,00                   2,81            2,81                   2,25                   3,00           2,81
         3,75          4,73                   4,64                   3,84                   4,64                   4,10            3,21                   4,37                   4,29           2,95
         2,53          2,53                   2,53                   2,25                   2,53                   2,53            2,25                   2,25                   2,81           2,53
         5,70          5,49                   5,33                   5,49                   5,49                   5,33            5,49                   5,49                   5,49           5,49
         1,50          1,50                   1,33                   1,50                   1,50                   1,33            1,50                   1,50                   1,50           1,50
         2,70          2,49                   2,49                   2,49                   2,49                   2,49            2,49                   2,49                   2,49           2,49
         1,50          1,50                   1,50                   1,50                   1,50                   1,50            1,50                   1,50                   1,50           1,50
         7,50          6,25                   9,69                   7,50                   8,44                   9,69            8,75                   7,50                   8,44           7,50
         2,50          2,08                   2,92                   2,50                   2,50                   2,92            2,92                   2,50                   2,50           2,50
         5,00          4,17                   5,83                   5,00                   5,00                   5,83            5,83                   5,00                   5,00           5,00
                -                -                   0,94                         -                   0,94                   0,94                   -                         -                   0,94                  -
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REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)



(1)                                                                                     (2)
NILAI HASIL EVALUASI
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA

I.  PERENCANAAN STRATEGIS
a.  PEMENUHAN
b.  KUALITAS RENSTRA
c.  IMPLEMENTASI RENSTRA

II.  PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a.
 PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

b.  KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

c.
 IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN

B. PENGUKURAN KINERJA
I.  PEMENUHAN PENGUKURAN
II.  KUALITAS PENGUKURAN
III.  IMPLEMENTASI PENGUKURAN

C. PELAPORAN KINERJA
I.  PEMENUHAN PELAPORAN
II.  PENYAJIAN INFORMASI KINERJA
III.  PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

D. EVALUASI KINERJA
I.  PEMENUHAN EVALUASI
II.  KUALITAS EVALUASI
III.  PEMANFAATAN EVALUASI

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
I  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)
II  KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)
III  KINERJA LAINNYA

NO  KOMPONEN/SUB KOMPONEN  Kab Lombok
tengah

 Kab.
Pidie
Jaya

 Kab.
Pelalawa

n
 Kota Tidore  bone bolango

 Kab. Raja
Ampat

 Kota
Kupang

 JUMLAH

(30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)                    (41) (42)
               59,21      58,85        58,69                58,54                58,49                58,44         57,82       2.046,80                62,02               0,62

 CC  CC  CC  CC  CC  CC  CC  AA
               21,14      20,62        20,46                20,84                20,87                20,84         20,62          726,76                22,02             73,41
                  5,69        5,17          5,01                   5,39                   5,42                   5,39            5,17          207,41                   6,29             31,43
                  1,72        1,67          1,67                   1,89                   1,67                   1,89            1,67             61,44                   1,86             93,10
                  2,97        2,50          2,34                   2,50                   2,50                   2,50            2,50          102,97                   3,12             62,41
                  1,00        1,00          1,00                   1,00                   1,25                   1,00            1,00             43,00                   1,30             43,43
               15,45      15,45        15,45                15,45                15,45                15,45         15,45          519,35                15,74             78,69

                  3,75        3,75          3,75                   3,75                   3,75                   3,75            3,75          124,25                   3,77             94,13

                  7,50        7,50          7,50                   7,50                   7,50                   7,50            7,50          256,50                   7,77             77,73

                  4,20        4,20          4,20                   4,20                   4,20                   4,20            4,20          138,60                   4,20             70,00

               17,19      15,63        16,88                15,63                16,88                16,25         16,56          557,81                16,90             67,61
                  4,69        4,38          4,38                   4,38                   4,38                   4,38            4,38          146,56                   4,44             88,83
                  8,44        7,19          8,44                   7,50                   8,44                   7,81            8,13          271,25                   8,22             65,76
                  4,06        4,06          4,06                   3,75                   4,06                   4,06            4,06          140,00                   4,24             56,57
                  8,16        9,79          8,36                   8,63                   7,75                   8,36            8,90          311,13                   9,43             62,85
                  2,06        2,81          2,81                   2,81                   1,31                   2,81            2,81             93,38                   2,83             94,32
                  3,57        4,73          3,30                   3,57                   4,19                   3,30            3,84          136,76                   4,14             55,26
                  2,53        2,25          2,25                   2,25                   2,25                   2,25            2,25             81,00                   2,45             54,55
                  5,22        5,33          5,49                   5,33                   5,49                   5,49            5,49          182,66                   5,54             55,35
                  1,50        1,33          1,50                   1,33                   1,50                   1,50            1,50             49,17                   1,49             74,49
                  2,22        2,49          2,49                   2,49                   2,49                   2,49            2,49             83,74                   2,54             50,75
                  1,50        1,50          1,50                   1,50                   1,50                   1,50            1,50             49,75                   1,51             50,25
                  7,50        7,50          7,50                   8,13                   7,50                   7,50            6,25          268,44                   8,13             40,67
                  2,50        2,50          2,50                   2,50                   2,50                   2,50            2,08             83,75                   2,54             50,76
                  5,00        5,00          5,00                   5,00                   5,00                   5,00            4,17          167,50                   5,08             50,76
                        -               -                 -                   0,63                         -                         -                  -             17,19                   0,52               0,05

REKAPITULASI LEMBAR KRITERIA EVALUASI
(CRITERIA-REFERENCED TEST)
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