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 KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, Inspektorat Utama 

telah menyelesaikan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) satuan kerja (satker) Tahun 2021 di lingkungan Badan Pusat Statistik. Jumlah satker yang 

dievaluasi adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) satker BPS Provinsi yang dilakukan dengan mekanisme 

desk evaluation.  

Kewajiban evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Utama didasarkan pada Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(MenPAN & RB) Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPS Provinsi Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi 

sarana evaluasi dan memberikan masukan kepada Pimpinan satker yang bersangkutan dalam 

pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya. Selain itu, 

melalui evaluasi SAKIP ini diharapkan nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan 

peningkatan kinerja BPS pada masa yang akan datang.  

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berperan serta membantu penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Evaluasi implementasi 

SAKIP ini bermanfaat untuk perbaikan kegiatan evaluasi implementasi SAKIP di masa mendatang. 

 

 Jakarta, Oktober 2021 

 Inspektur Utama, 

 

 

 AKHMAD JAELANI 

KATA PENGANTAR 
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 IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah dilaksanakan oleh Inspektorat secara berkala 

(setahun sekali) dengan terus berupaya dalam peningkatan baik dari sisi kualitas Lembar Kerja Evaluasi, 

Kertas Kerja Evaluasi, dan Laporan Hasil Evaluasi maupun dari sisi kualitas evaluator. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi dengan mengacu kepada Permen PAN & 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”. Namun untuk memudahkan dan mengurangi resiko gap penilaian yang tinggi antar 

Evaluator, Tim koordinator evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Utama selalu berinovasi dalam 

hal penyusunan kertas kerja evaluasi yang digunakan oleh evaluator baik dalam pelaksanaan desk 

evaluation maupun field evaluation dengan tetap mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 12 tahun 2015 

tersebut.  

Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 dilakukan pada 34 (tiga puluh empat) satker BPS 

Provinsi secara desk evaluation terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi 

Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi berdasarkan pemenuhan dan kualitas dokumen serta 

implementasi pada tahun 2021, sedangkan untuk komponen Pelaporan berdasarkan pemenuhan dan 

kualitas serta pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020. 

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas implementasi SAKIP atas BPS tahun 2021 dilakukan dengan 

beberapa tahap, antara lain:  

1. Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 dilakukan dengan desk evaluation yang diawali 

dengan permintaan dokumen pendukung evaluasi kepada BPS Provinsi melalui tautan yang 

disediakan oleh BPS Provinsi.  

2. Inspektorat Utama berkoordinasi dengan Biro Perencanaan menyelenggarakan workshop yang 

diikuti oleh seluruh PIC Tim SAKIP satker BPS se-Indonesia yang membahas penjelasan umum 

SAKIP dan pemaparan secara rinci kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada tiap komponen 

yang akan dilakukan evaluasi. 

3. Auditor Mitra Satker (AMS) yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 

kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diminta, serta 

berkoordinasi langsung dengan satker yang menjadi tanggung jawabnya apabila terdapat 

kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen. 

4. Seluruh dokumen yang telah diterima oleh AMS kemudian diserahkan kepada Tim SAKIP sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk dilakukan evaluasi. 
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5. Tiap Tim SAKIP terdiri dari satu orang Pereviu dan lima orang evaluator (termasuk satu orang 

Ketua Tim merangkap Anggota) yang masing-masing melakukan evaluasi pada komponen dan 

satker yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum melaksanakan evaluasi, Tim SAKIP 

melaksanakan rapat persiapan evaluasi yang membahas standar penilaian untuk tiap komponen 

guna menyeragamkan persepsi seluruh evaluator. 

6. Evaluator melakukan evaluasi pada komponen dan satker yang menjadi tanggung jawabnya 

setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Evaluasi dilakukan dengan pengujian 

dokumen pendukung dan mengisi tiap rincian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang termasuk 

didalamnya Kertas Kerja Evaluasi (KKE), serta menyusun dokumen kesimpulan hasil evaluasi 

satker. 

7. Pereviu kemudian melakukan reviu atas seluruh dokumen hasil evaluasi pada satker yang menjadi 

tanggung jawab timnya, dan juga melakukan reviu pada komponen yang menjadi tanggung 

jawabnya pada seluruh satker.  

8. Seluruh pereviu bersama Pengendali Teknis (Dalnis) setiap minggu melakukan panelisasi dengan 

membandingkan hasil evaluasi seluruh satker guna meminimalisir adanya perbedaan persepsi 

pada saat melakukan evaluasi.  

9. Hasil panelisasi berupa nilai akhir satker pada LKE yang bermuara pada pembuatan Laporan Hasil 

Evaluasi (LHE) dan dokumen kesimpulan tiap satker sekaligus menjadi acuan dalam menentukan 

peringkat satker serta sebagai dasar pemberian reward terhadap satker terbaik. 

10. Laporan Hasil Evaluasi seluruh satker kemudian dikirimkan ke satker masing-masing agar satker 

mengetahui nilai akhir dan kelemahan di setiap komponen penilaian untuk menjadi pedoman 

pelaksanaan SAKIP berikutnya. 

11. Inspektur Utama menyusun Buku Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat 

Utama tahun 2021 dan menyerahkannya kepada KemenPAN & RB. 

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 atas 34 (tiga puluh empat) 

satker BPS Provinsi diperoleh hasil penilaian dengan skor rata-rata sebesar 72,24 dengan kriteria nilai 

dalam kategori huruf adalah “BB” atau sangat baik. Terdapat sebanyak 29 BPS Provinsi dengan 

implementasi SAKIP yang sudah berada pada kategori “BB”, dan lima BPS Provinsi yang masih berada 

pada kategori “B” atau baik. Beberapa peningkatan pada Implementasi SAKIP tahun 2020 antara lain:  

1. Penyusunan Indikator Kinerja Individu berdasarkan Perka BPS No. 38 Tahun 2020 

2. Pemberian reward and punishment untuk pegawai  

3. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala 

4. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala 

5. Penyajian Informasi kinerja secara memadai 

6. Perolehan penghargaan baik dari internal maupun eksternal 

7. Perolehan predikat WBK/WBBM dalam pembangunan Zona Integritas 
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Inspektorat Utama telah merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan kepada manajemen demi 

peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPS Provinsi, diantaranya: 

1. Penetapan target kinerja disertai dengan dengan basis data dan dasar hitung dalam mendapatkan 

angka target. Selain itu penetapan target harusnya memenuhi kriteria SMART, mengingat masih 

terdapat penetapan target yang flat setiap tahun. 

2. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengakomodir seluruh jabatan pegawai berdasarkan 

Renstra BPS terbaru serta mengaitkan IKI dan capaian kinerja dengan pengukuran kinerja individu. 

3. Melengkapi notulen rapat kinerja triwulanan sebelum pengiriman FRA ke Biro Perencanaan beserta 

dokumen sumber pendukung FRA dan memastikan isian FRA konsisten dengan sumber pendukung. 

Selain itu, untuk indikator kinerja dengan target dan realisasi masih nol pada triwulan bersangkutan 

agar dapat dilakukan analisis upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada periode yang 

direncanakan. 

4. Melengkapi bukti dokumentasi atas pelaksanaan solusi atau rencana aksi yang ditetapkan pada rapat 

pembahasan capaian kinerja. 

5. Penyempurnaan mekanisme reward and punishment yang dikaitkan dengan capaian kinerja serta 

memastikan kesesuaian penerima reward and punishment dengan kertas kerja yang telah disusun. 

6. Melengkapi Laporan Kinerja dengan penyajian analisis dan evaluasi pada setiap sasaran dan 

indikator kinerja sasaran. Selain itu, analisis tersebut juga agar disesuaikan dengan dengan notulen 

rapat pembahasan capaian kinerja triwulan IV. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada kendala 

dan solusi di setiap indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen rapat pembahasan capaian 

kinerja Tw IV. 

7. Menyempurnakan Laporan Kinerja dengan penjelasan secara rinci berapa rupiah terkait kuantifikasi 

efisiensi sebelum dan sesudah upaya efisiensi dilakukan serta penambahan grafik terkait efisiensi 

dari aplikasi SMART dan analisis dari nilai efisiensi tersebut. 
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 BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 Dasar Hukum 

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

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

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

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pusat Statistik; 

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

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik; 

i. 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;  

j. SOP Inspektorat Utama Nomor SOP-07/8000/2018 tanggal 14 November 2018 Revisi 1 tanggal 

01 April 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; 

k. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-0613/08100/PW.120/04/2021 Tanggal 26 April 2021 

tentang Koordinasi pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP (Persiapan, Pelaksanaan, 

Panelisasi dan Pelaporan). 

 Latar Belakang 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan 

Good Governance, mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja di lingkungannya 

membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai wujud pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan negara dan kinerja yang menjadi amanatnya. 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Untuk menilai pencapaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP tersebut, Kementerian Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN & RB) menugaskan kepada 

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

masing untuk melaksanakan “Evaluasi” sesuai Permen PANRB 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 2021 pada satker BPS Provinsi secara desk evaluation. 

 Tujuan dan Sasaran Evaluasi 

 Tujuan 

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; 

b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

c. Mengidentifikasi kendala, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan 

penguatan akuntabilitas instansi; 

d. Memperoleh peringkat penilaian hasil evaluasi pada masing-masing tingkat Eselon II satker 

Provinsi. 

 Sasaran 

Satuan Kerja setingkat Eselon II pada 34 (tiga puluh empat) satker BPS Provinsi; 

 Ruang Lingkup Evaluasi 

a. Evaluasi atas proses penerapan SAKIP dengan menerapkan Sistem Desk Evaluation pada 

satker; 

b. Penilaian terhadap lima komponen manajemen kinerja; 

c. Penilaian terhadap penyajian, pengungkapan dan dokumen pendukung informasi kinerja; 

d. Evaluasi terhadap kebijakan menajemen terhadap akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan 

Subject Matter sampel terpilih; serta 

e. Penilaian hasil evaluasi satker BPS Provinsi. 

 Metode Evaluasi 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 dilakukan secara desk evaluation untuk seluruh 

satker BPS Provinsi. BPS Provinsi diminta untuk mengkompilasi dokumen pendukung evaluasi sesuai 

permintaan Inspektorat Utama dan mengirimkan melalui tautan. Dalam mengoptimalkan persiapan 

evaluasi, Inspektorat Utama berkoordinasi dengan Biro Perencanaan menyelenggarakan workshop yang 

diikuti oleh seluruh PIC Tim SAKIP satker BPS se-Indonesia. Workshop membahas penjelasan umum 
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SAKIP dan pemaparan secara rinci kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada tiap komponen yang 

akan dilakukan evaluasi.  

Mekanisme evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 memaksimalkan peran Auditor Mitra 

Satker (AMS) dalam monitoring dokumen yang dikirimkan oleh satker yang menjadi tanggung jawabnya. 

AMS terlebih dahulu mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dilakukan oleh Tim SAKIP yang 

menjelaskan mekanisme, instrumen, dan jadwal evaluasi agar menjadi pedoman peran AMS dalam 

evaluasi atas implementasi SAKIP. AMS melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen 

yang diminta, serta berkoordinasi langsung dengan satker yang menjadi tanggung jawabnya apabila 

terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dikirimkan satker. Seluruh dokumen yang telah 

diterima oleh AMS kemudian diserahkan kepada Tim SAKIP sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan untuk dilakukan evaluasi.  

Sebelum melakukan evaluasi, Tim SAKIP melaksanakan rapat persiapan evaluasi yang membahas 

standar penilaian untuk tiap komponen guna menyeragamkan persepsi seluruh evaluator dalam 

melakukan evaluasi sehingga dapat diperoleh keterbandingan nilai untuk seluruh BPS Provinsi. Tim SAKIP 

kemudian melakukan evaluasi pada komponen dan satker yang menjadi tanggung jawabnya setiap hari 

sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Evaluasi dilakukan dengan pengujian dokumen pendukung dan 

mengisi tiap rincian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang termasuk didalamnya Kertas Kerja Evaluasi 

(KKE). Selain itu, Tim SAKIP juga menyusun dokumen kesimpulan hasil evaluasi satker yang memuat 

penjelasan umum atau ikhtisar eksekutif hasil penilaian. Seluruh kelengkapan hasil penilaian tersebut 

kemudian dikirimkan kepada pereviu. 

Pereviu melakukan dua tahapan reviu terhadap hasil penilaian, yaitu reviu terhadap satker yang 

menjadi tanggung jawabnya, dan komponen yang menjadi tanggung jawabnya untuk seluruh satker. 

Pereviu melakukan reviu setiap hari terhadap LKE, KKE, dan dokumen kesimpulan serta memberikan 

umpan balik kepada evaluator apabila diperlukan.  

Tahap akhir penilaian adalah panelisasi dari seluruh penilaian yang telah dilakukan reviu oleh 

Pereviu. Panelisasi dilakukan oleh seluruh pereviu pada tiap minggu bersama dengan Pengendali Teknis 

(Dalnis). Mekanisme panelisasi adalah membandingkan hasil evaluasi seluruh satker guna meminimalisir 

adanya perbedaan persepsi pada saat melakukan evaluasi. Hasil panelisasi berupa nilai akhir satker pada 

LKE yang bermuara pada pembuatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan dokumen kesimpulan tiap satker 

sekaligus menjadi acuan dalam menentukan peringkat satker serta sebagai dasar pemberian reward 

terhadap tiga satker terbaik. 

Laporan Hasil Evaluasi seluruh satker kemudian dikirimkan ke masing-masing satker agar satker 

mengetahui nilai akhir dan kelemahan di setiap komponen penilaian. Komponen penilaian dan kategori 

nilai evaluasi atas implementasi SAKIP 2020 mengacu pada Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan 

pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2. 
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Tabel 1.1 Komponen Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP 2021 

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 

(1) (2) (3) 

A. Perencanaan Kinerja 30% 

a. Rencana Strategis (10%), meliputi:    

pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%), 

dan implementasi Renstra (3%). 

b. Perencanaan Kineja Tahunan (20%), meliputi:    

pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%)m dan 

implementasi RKT (6%) 

B. Pengukuran Kinerja 25% 

a. Pemenuhan pengukuran (5%) 

b. Kualitas pengukuran (12,5%) 

c. Implementasi pengukuran (7,5%) 

C. Pelaporan 15% 

a. Pemenuhan pelaporan (3%) 

b. Kualitas pelaporan (7,5%) 

c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 

D. Evaluasi Kinerja 10% 

a. Pemenuhan evaluasi (2%) 

b. Kualitas evaluasi (5%) 

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 20% 

a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) 

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) 

c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) 

TOTAL 100,00  

 

Tabel 1.2 Kategori Predikat Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 

KATEGORI 
NILAI 

ANGKA 
INTERPRETASI 

(1) (2) (3) 

AA >90-100 Sangat memuaskan 

A >80-90 
Memuaskan, Memimpin perubahan, 

berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel 

BB >70-80 

Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, 

memiliki sistem manajemen kinerja yang 

andal.   

B >60-70 

Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, 

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen kinerja, dan perlu sedikit 

perbaikan. 

CC >50-60 
Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya 

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem 
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KATEGORI 
NILAI 

ANGKA 
INTERPRETASI 

(1) (2) (3) 

yang dapat digunakan untuk memproduksi 

informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, 

perlu banyak perbaikan tidak mendasar 

C >30-50 

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen 

kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan 

perbaikan yang mendasar 

D 0-30 

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak 

dapat diandalkan untuk penerapan 

manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, 

sebagian perubahan yang sangat mendasar. 

 Periode dan Jangka Waktu Evaluasi 

Tabel 1.3 Periode dan Jangka Waktu Evaluasi atas Implementasi SAKIP 2021 

TAHAPAN EVALUASI JADWAL 

(1) (2) 

Pengiriman dokumen pendukung 08 Mei–30 Mei 2021 

Desk evaluation 07 Juni–24 September 2021 

Panelisasi akhir dan penentuan peringkat 24 September – 19 Oktober 2021 

Penyusunan Catatan Hasil Evaluasi 

Provinsi 
13 Juli – 24 Oktober 2021 

Penyusunan Pelaporan Kementrian PAN & 

RB 
24 Oktober – 26 Oktober 2021 

 Tim SAKIP 

Tabel 1.4 Matriks Tim SAKIP Tahun 2021 

PENGENDALI TEKNIS: MOHAMAD APIP 

Pereviu 

Komponen A Komponen B Komponen C Komponen D Komponen E 

Ratna Sari 
Pangesti / 

Hesti Wulan 
Sari 

Zakia Fadla  

Hesti Wulan 
Sari / 

Deshinta 
Wijayanti 

Ika Trisnawati  
Eneng 

Lisnawati 

Tim I Zakia Fadla Khalila Shahab 
Afif Rezky 
Edmidio 

Bimo Aji 
Dimas 

Danindro 

Ana 
Widiastuti* 

Inandha Puri / 
Murniyati 

Tim II Ratna Sari Pangesti 
Sita Sih 

Adiastuti 
Nuraida Ruly 

Ma'rifanti 
Rajali Husaini* 

Fuad 
Ramadhan 
Dewantoro 
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PENGENDALI TEKNIS: MOHAMAD APIP 

Pereviu 

Komponen A Komponen B Komponen C Komponen D Komponen E 

Ratna Sari 
Pangesti / 

Hesti Wulan 
Sari 

Zakia Fadla  

Hesti Wulan 
Sari / 

Deshinta 
Wijayanti 

Ika Trisnawati  
Eneng 

Lisnawati 

Tim III Hesti Wulan Sari 
Vicko Lauder 

Simanungkalit 
Aditya 

Nugroho 
Riyanto 

Galih Asmara 
Bangun / 

Maria 
Theresia* 

Wira Wahyuni 

Tim IV Eneng Lisnawati 
Nurjannah 

Fitriany 

Bayu 
Wicaksono 

Hariadi 

Wisnu Widya 
Asmara 

Nungki 
Nilasari* 

Khairunnisa 

Tim V Ika Trisnawati 
Mohammad 

Hilman 
Irma 

Hermaniar 

Fildzah 
Nahdah 
Qisthina 

Kelik 
Yunandar* 

Ari Purwanika 

Tim VI Deshinta Wijayanti 
Albert Krisman 

Harefa 
Adi Gunaryo 

Alifia Nidya 
Hapsari 

Suningsih* 
Wasistha 

Dyahapsari 

*Ketua Tim 

 Tim Panel 

Panelisasi merupakan tahap akhir dari penilaian dengan membandingkan hasil evaluasi seluruh 

satker yang diterima dari seluruh tim untuk meminimalisir perbedaan persepsi dalam evaluasi. Panelisasi 

dilakukan oleh Pereviu bersama dengan Pengendali Teknis evaluasi atas implementasi SAKIP 2021. Tim 

Panel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mohamad Apip 

2. Zakia Fadla 

3. Ratna Sari Pangesti 

4. Hesti Wulan Sari 

5. Eneng Lisnawati 

6. Ika Trisnawati 

7. Deshinta Wijayanti 

 

 



 

 

 PEMBATAS BAB II 
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 BAB II ORGANISASI  DAN KEBIJAKAN 

 

 

 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:  

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

b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; 

c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; 

d. Penetapan sistem statistik nasional; 

e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan 

f. 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. 

 Organisasi Evaluator 

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

dituangkan kembali pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Pasal 4 telah mengamanatkan organisasi untuk 

membentuk unit kerja Inspektorat Utama, dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang tertuang pada Pasal 

97, dan 98. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala serta dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Selanjutnya, dalam pasal 99 

disebutkan pula bahwa Inspektorat Utama BPS RI menyelenggarakan fungsi: 

BAB II  

ORGANISASI DAN KEBIJAKAN 
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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 sesuai dengan Pasal 100 sebagai berikut: 

1. Inspektorat Wilayah I; 

2. Inspektorat Wilayah II; 

3. Inspektorat Wilayah III; 

4. Bagian Umum; 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tabel 2.1 Pembagian Tugas Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPS Provinsi Tahun 2021 

NO. SATUAN KERJA TIM SAKIP* 

(1) (2) (3) 

1 BPS Provinsi Sumatera Barat 

Tim I 

2 BPS Provinsi Sumatera Selatan 

3 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

4 BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

5 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 

6 BPS Provinsi Papua Barat 

7 BPS Provinsi Kepulauan Riau 

Tim II 

8 BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 

9 BPS Provinsi Jawa Timur 

10 BPS Provinsi Sulawesi Barat 

11 BPS Provinsi Papua 

12 BPS Provinsi Kalimantan Barat 

Tim III 

13 BPS Provinsi Maluku Utara 

14 BPS Provinsi DKI Jakarta 

15 BPS Provinsi Sulawesi Utara 

16 BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 

17 BPS Provinsi Sumatera Utara 

18 BPS Provinsi Lampung 
Tim IV 

19 BPS Provinsi Riau 
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NO. SATUAN KERJA TIM SAKIP* 

(1) (2) (3) 

20 BPS Provinsi Bali 

21 BPS Provinsi  Jawa Barat 

22 BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

23 BPS Provinsi Maluku 

Tim V 

24 BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

25 BPS Provinsi Kalimantan Timur 

26 BPS Provinsi Banten 

27 BPS Provinsi Kalimantan Utara 

28 BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

29 BPS Provinsi Aceh 

30 BPS Provinsi Jawa Tengah 

Tim VI 

31 BPS Provinsi Bengkulu 

32 BPS Provinsi  Jambi 

33 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 

34 BPS Provinsi Gorontalo 

  *Sesuai dengan Tabel 1.4 

 Kebijakan Evaluasi 

Tahun 2021 masih menjadi tahun penuh tantangan mengingat Indonesia terus dihadapkan pada 

pandemi COVID-19. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif tersebut menjadi tantangan bagi Inspektorat 

Utama dalam melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Pada tahun sebelum pandemi COVID-19, 

evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan dengan dua mekanisme evaluasi yaitu secara field evaluation 

dan desk evaluation. Namun pada tahun 2021 tidak memungkinkan melakukan evaluasi secara field, 

sedangkan tujuan dari pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang harus tetap tercapai yaitu 

salah satunya agar satker-satker dapat memahami implementasi SAKIP. Untuk itu, Inspektorat Utama 

melaksanakan kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 dengan berbagai inovasi pada 

mekanisme penilaian seperti yang telah dijabarkan pada metode evaluasi. 

 





 

 

 PEMBATAS BAB III 
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 BAB III HASIL EVALUASI 

 

 

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 terhadap 34 satker BPS Provinsi pada lima 

komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP, dokumen perencanaan, dan dokumen 

lainnya menggunakan mekanisme desk evaluation, diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 72,24 dengan 

kategori “BB”. Nilai hasil evaluasi tertinggi terdapat pada BPS Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 

77,05, dan terendah pada BPS Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 64,07. Berdasarkan hasil evaluasi 

tahun 2021, terlihat adanya kemajuan pada implementasi SAKIP di satker BPS Provinsi. Terdapat 

sebanyak 29 BPS Provinsi dengan implementasi SAKIP yang sudah berada pada kategori “BB” atau sangat 

baik, dan lima BPS Provinsi yang masih berada pada kategori “B” atau baik. Berbeda dengan tahun 2020, 

sudah tidak tedapat BPS Provinsi yang berada pada kategori “CC” pada tahun 2021.  

Penilaian tersebut merupakan hasil murni dari Tim SAKIP Inspektorat Utama yang menerapkan 

mekanisme penilaian yang sangat terjaga, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen 

pendukung oleh evaluator, kemudian dilanjutkan dengan dua tahapan reviu oleh Pereviu (reviu terhadap 

keseluruhan komponen pada tiap satker yang menjadi tanggung jawabnya, dan reviu terhadap satu 

komponen yang menjadi tanggung jawabnya untuk seluruh satker), serta panelisasi oleh semua Pereviu 

bersama Dalnis. Sehingga dapat disimpulkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP menjamin 

keterbandingan antar seluruh satker BPS Provinsi dengan menghasilkan catatan-catatan yang 

bermanfaat dalam melakukan peningkatan implementasi SAKIP untuk kedepannya.  

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021, terdapat peningkatan kesadaran 

BPS Provinsi dalam melakukan implementasi SAKIP. Hal tersebut terlihat dari beberapa kondisi sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan Indikator Kinerja Individu berdasarkan Perka BPS No. 38 Tahun 2020 

2. Pemberian reward and punishment untuk pegawai  

3. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala 

4. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala 

5. Penyajian Informasi kinerja secara memadai 

6. Perolehan penghargaan baik dari internal maupun eksternal 

7. Perolehan predikat WBK/WBBM dalam pembangunan Zona Integritas 
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 Penilaian dan Perbandingan Komponen Kinerja 

 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPS Provinsi (Desk Evaluation) 

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada 34 satker BPS Provinsi kembali menunjukkan 

peningkatan secara rata-rata sebesar 2,54% atau 1,79 poin, yaitu dari 70,45 pada tahun 2020 menjadi 

72,24 pada tahun 2021. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen 

manajemen kinerja dengan rincian penilaian dan perbandingan terhadap beberapa tahun sebelumnya 

pada Tabel 3.1. Peningkatan terbesar terdapat pada komponen E, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, 

yang meningkat sebesar 9,24% atau 1,08 poin. Sebaliknya, terdapat penurunan pada komponen C, 

Pelaporan, yang turun sebesar 4,62% atau 0,53 poin. Secara umum, rata-rata hasil evaluasi atas 

implementasi SAKIP BPS Provinsi tahun 2021 berada pada kategori “BB”. 

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satker BPS Provinsi Menurut Komponen, 2017-2021 

KOMPONEN BOBOT 2017 2018 2019 2020 2021 

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

A. Perencanaan Kinerja 30,00 24,43 24,76 23,86 23,19 23,59 

B. Pengukuran Kinerja 25,00 18,36 18,38 18,31 18,50 18,75 

C. Pelaporan 15,00 10,68 11.00 11,16 11,48 10,95 

D. Evaluasi Kinerja 10,00 6,28 6,62 6,94 5,58 6,18 

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 20,00 9,92 10,39 11,55 11,69 12,77 

JUMLAH PENILAIAN (ANGKA) 100,00 69,67 71,16 71,83 70,45 72,24 

KATEGORI PENILAIAN AA B BB BB BB BB 

 Penilaian dan Perbandingan Tiap Komponen Kinerja 

 Perencanaan Kinerja 

Secara umum, hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP menunjukkan rata-rata capaian satker BPS 

Provinsi untuk indikator-indikator yang terdapat dalam Komponen Perencanaan Kinerja cenderung 

mengalami penurunan sejak tahun 2017. Akan tetapi, kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 

2021 sebesar 1,27% atau 0,4 poin dibanding tahun 2020, yaitu dari 23,19 menjadi 23,59 (Tabel 3.2). 

Beberapa catatan atas hasil evaluasi pada Indikator Perencanaan Strategis pada BPS Provinsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Seluruh satker telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024 yang 

memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target kinerja 

selama lima tahun serta telah dipublikasikan. 

b. Sebagian besar tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil, yang selaras dengan tujuan dan 

sasaran strategis BPS tahun 2020-2024. 
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c. Sebagian besar satker telah menetapkan jadwal dan melakukan reviu Renstra secara berkala. 

Beberapa catatan atas hasil evaluasi pada Indikator Perencanaan Kinerja Tahunan pada BPS Provinsi 

adalah sebagai berikut: 

a. Seluruh satker telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja, target, 

anggaran dan telah dipublikasikan. 

b. Seluruh satker telah mempunyai Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mengacu pada Perka BPS No. 

38 tahun 2020 tentang IKU. 

c. Belum seluruhnya Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang berorientasi 

hasil (outcome). 

d. Beberapa satker belum mempunyai basis data dan dasar hitung dalam penetapan target PK pada 

notulen pembahasan dalam penetapan target PK. 

e. Seluruh satker telah menyusun rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang dikumpulkan ke Biro 

Perencanaan secara periodik, namun terdapat beberapa satker dengan target PK belum 

sepenuhnya selaras dengan target periodik pada rencana aksi. 

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja Satker BPS Provinsi Menurut Sub Komponen, 
 2017-2021 

SUB KOMPONEN BOBOT 
HASIL PENILAIAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Perencanaan Strategis 12,50 / 10,00 8,54 7,69 7,50 7,29 7,51 

Perencanaan Kinerja Tahunan 22,50 / 20,00 15,89 17,07 16,36 15,91 16,08 

Jumlah 35,00 / 30,00 24,43 24,76 23,86 23,19 23,59 

 

 Pengukuran Kinerja 

Secara umum, hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP menunjukkan rata-rata capaian satker BPS 

Provinsi untuk Komponen Perencanaan Kinerja cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2017. Akan 

tetapi, kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 sebesar 1,35% atau 0,25 poin dibanding tahun 

2020, yaitu dari 18,50 menjadi 18,75 (Tabel 3.3). Meskipun begitu, pada sub komponen Implementasi 

Pengukuran masih terjadi penurunan dari 4,55 pada tahun 2020 menjadi 4,50 pada tahun 2021. Beberapa 

catatan atas hasil evaluasi pada Indikator Pengukuran Kinerja pada BPS Provinsi adalah sebagai berikut: 

a. Seluruh satker telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan memiliki mekanisme 

pengelolaan data kinerja. 

b. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Renstra telah diformalkan dalam bentuk peraturan 

tertulis menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu menjadi Peraturan Kepala BPS. 
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c. Seluruh satker telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala atas rencana aksi pada 

Perjanjian Kinerja. 

d. Beberapa Indikator Kinerja Individu yang disusun oleh satker masih belum mengacu pada IKU. 

e. Beberapa satker telah mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi 

informasi. 

Tabel 3.3 Hasil Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja Satker BPS Provinsi Menurut Sub Komponen, 
 2017-2021 

SUB KOMPONEN BOBOT 
HASIL PENILAIAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Pemenuhan Pengukuran 4,00 / 5,00 4,33 4,80 4,08 4,60 4,70 

Kualitas Pengukuran 10,00 / 12,50 9,37 9,04 9,13 9,35 9,55 

Implementasi Pengukuran 6,00 / 7,50 4,66 4,53 4,71 4,55 4,50 

Jumlah 20,00/ 25,00 18,36 18,38 16,27 18,50 18,75 

 

 Pelaporan  

Komponen Pelaporan merupakan satu-satunya komponen yang menggunakan dokumen tahun 

2020 sebagai dokumen pendukung evaluasi, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP). Secara umum, hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP menunjukkan rata-rata capaian satker BPS 

Provinsi untuk Komponen Komponen selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Akan tetapi, kembali 

menunjukkan penurunan cukup besar pada tahun 2021 sebesar 4,53% atau 0,52 poin dibanding tahun 

2020, yaitu dari 11,48 menjadi 10,96 (Tabel 3.4). Penurunan tersebut merupakan akumulasi dari 

penurunan semua sub komponen, kecuali untuk sub komponen Pemenuhan Pelaporan yang mengalami 

sedikit peningkatan. Penurunan terbesar terjadi pada sub komponen Kualitas Penyajian Informasi Kinerja, 

yaitu dari 5,51 pada tahun 2020 turun menjadi 5,01 pada tahun 2021. Beberapa catatan atas hasil evaluasi 

pada Indikator Pelaporan pada BPS Provinsi adalah sebagai berikut: 

a. Sebagian besar laporan kinerja telah menyajikan capaian indikator kinerja sebagaimana tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja, serta telah menyajikan analisis tentang ketercapaian target kinerja 

untuk setiap indikator. 

b. Sebagian besar laporan kinerja telah menyajikan perbandingan realisasi indikator kinerja antara 

realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya. 

c. Sebagian Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi pencapaian kinerja yaitu 

hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dari setiap indikator serta telah 

merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi hambatan atau kendala yang 

dihadapi, namun hanya sampai Indikator Kinerja Tujuan. 
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d. Sebagian Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan 

perbaikan manajemen namun belum didukung dengan bukti yang memadai. 

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Komponen Pelaporan Satker BPS Provinsi Menurut Sub Komponen,   
 2017-2021 

SUB KOMPONEN BOBOT 
HASIL PENILAIAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Pemenuhan Pelaporan 3,00 / 3,00 2,99 2,98 2,79 2,93 2,98 

Kualitas Penyajian Informasi Kinerja 8,00 / 7,50 4,91 5,13 5,14 5,51 5,01 

Pemanfaaatan Informasi Kinerja 4,00 / 4,50 2,79 2,90 3,22 3,04 2,97 

Jumlah 20,00/ 25,00 10,68 11,01 11,16 11,48 10,96 

 

 Evaluasi Kinerja 

Secara umum, hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP menunjukkan rata-rata capaian satker BPS 

Provinsi untuk Komponen Evaluasi Kinerja cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2017 meskipun 

sempat menurun pada tahun 2020. Akan tetapi, kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 

sebesar 10,75% atau 0,60 poin dibanding tahun 2020, yaitu dari 5,58 menjadi 6,18 (Tabel 3.5). Peningkatan 

tersebut merupakan akumulasi dari seluruh sub komponen yang mengalami peningkatan, dengan 

kenaikan tertinggi pada sub komponen pemanfaatan hasil evaluasi, yaitu dari 1,14 pada tahun 2020 

menjadi 1,54 pada tahun 2021. Beberapa catatan atas hasil evaluasi pada Indikator Pelaporan pada BPS 

Provinsi adalah sebagai berikut: 

a. Seluruh satker telah melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan pencapaian 

kinerja secara berjenjang serta sebagian besar satker telah menginformasikan secara formal 

kepada seluruh unit kerja. 

b. Hampir seluruh satker BPS Provinsi telah melakukan evaluasi kinerja atas BPS Kabupaten/Kota 

dibawahnya. 

c. Evaluasi kinerja sebagian satker telah memberikan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka 

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagian besar satker telah memberikan 

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. 

d. Sebagian satker telah melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi program untuk perbaikan 

pelaksanaan program di masa yang akan datang dalam bentuk langkah-langkah nyata. 

e. Sebagian besar hasil evaluasi rencana aksi satker belum menunjukkan perbaikan pada setiap 

periode. 

f. Sebagian satker belum melengkapi bukti dokumentasi pelaksanaan atas solusi atau rekomendasi 

tindak lanjut. 
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Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Komponen Evaluasi Kinerja Satker BPS Provinsi Menurut Sub Komponen,  
 2017-2021 

SUB KOMPONEN BOBOT 
HASIL PENILAIAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Pemenuhan Evaluasi 2,00 1,74 1,85 1,76 1,57 1,62 

Kualitas Evaluasi 5,00 3,05 3,25 3,40 2,87 3,02 

Pemanfaaatan Hasil Evaluasi 3,00 1,49 1,514 1,77 1,14 1,54 

Jumlah 10,00 6,28 6,62 6,94 5,58 6,18 

 

 Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 

Berbeda dengan komponen lainnya, Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 

merupakan satu-satunya komponen dengan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP yang menunjukkan 

rata-rata capaian satker BPS Provinsi selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Pada tahun 2021, 

kembali mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu sebesar 9,24% atau 1,08 poin dibanding tahun 2020, 

atau dari 11,69 menjadi 12,77 (Tabel 3.6). Akan tetapi, apabila ditelaah menurut sub komponen, 

peningkatan tersebut hanya merupakan kontribusi dari kenaikan pada sub komponen Kinerja yang 

Dilaporkan (Outcome), yang meningkat dari 3,32 pada tahun 2020 menjadi 6,32 pada tahun 2021 

(meningkat 3,00 poin). Sedangkan untuk dua sub komponen lainnya mengalami penurunan, khususnya 

untuk sub komponen Kinerja Lainnya dengan penurunan paling besar dari 5,12 pada tahun 2020 menjadi 

3,24 pada tahun 2021 (menurun 1,88 poin).  

Tabel 3.6  Hasil Evaluasi Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Satker BPS Provinsi 
 Menurut Sub Komponen, 2017-2021 

SUB KOMPONEN BOBOT 
HASIL PENILAIAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Kinerja Yang Dilaporkan (Output) 5,00 2,92 2,74 3,31 3,25 3,21 

Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) 10,00 5,81 5,48 3,31 3,32 6,32 

Kinerja Lainnya 5,00 1,19 2,18 4,93 5,12 3,24 

Jumlah 20,00 9,92 10,39 11,55 11,69 12,77 

Beberapa catatan atas hasil evaluasi pada Indikator Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada 

BPS Provinsi adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat satker dengan target kinerja belum seluruhnya dapat tercapai. 
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b. Sebagian pencapaian kinerja satker belum lebih baik dari tahun sebelumnya, namun belum 

optimal karena dalam penentuan target belum dapat diandalkan. 

c. Sebagian besar belum mempunyai inovasi dalam manajemen kinerja. 

d. Sebagian besar satker telah memperoleh penghargaan baik dari eksternal maupun internal, 

akan tetapi tidak sebanyak tahun sebelumnya. 

e. Seluruh satker BPS Provinsi telah mengikuti self assessment WBK/WBBM dan beberapa telah 

memperoleh predikat WBK/WBBM. 

 Simpulan Kelemahan/Kekurangan Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan secara umum bahwa 

terdapat peningkatan atas implementasi SAKIP pada satker BPS Provinsi pada tahun 2021. Hal tersebut 

merupakan indikasi keberhasilan berbagai upaya pembinaan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat 

Utama bersama Biro Perencanaan serta komitmen seluruh satker dalam memperbaiki manajemen dan 

melengkapi kekurangan berdasarkan catatan evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut 

juga merupakan pengaruh AMS yang telah membangun kedekatan dan terus berkoordinasi dengan 

satker yang menjadi tanggung jawabnya secara berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan peran 

konsultansi Inspektorat Utama BPS. 

Meskipun begitu, masih ditemukan kelemahan/kekurangan yang perlu mendapat perhatian 

manajemen demi peningkatan implementasi SAKIP untuk masa depan, yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kinerja jangka Menengah dalam Renstra telah dimonitoring pencapainnya namun 

belum terdokumentasi. 

2. Penetapan target Kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja belum telah didokumentasikan, 

akan tetapi belum terdapat basis data dan dasar hitung penetapan target. 

3. Belum seluruhnya satker yang telah memiliki Indikator kinerja individu mengimplementasikannya 

dalam penilaian kinerja pegawai. 

4. Mekanisme pemberian reward and punishment terhadap pegawai belum seluruhnya mengacu pada 

penilaian IKI. 

5. Kegiatan monitoring kinerja BPS Kabupaten/Kota belum seluruhnya mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

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

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

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 





 

 

 PEMBATAS BAB IV 





 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
27 

 BAB IV REKOMENDASI 

 

 

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan 

atas implementasi SAKIP pada BPS Provinsi. Sebagai upaya perbaikan di masa mendatang, Inspektorat 

Utama merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penetapan target kinerja disertai dengan dengan basis data dan dasar hitung dalam mendapatkan 

angka target. Selain itu penetapan target harusnya memenuhi kriteria SMART, mengingat masih 

terdapat penetapan target yang flat setiap tahun. 

2. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengakomodir seluruh jabatan pegawai 

berdasarkan Renstra BPS terbaru serta mengaitkan IKI dan capaian kinerja dengan pengukuran 

kinerja individu. 

3. Melengkapi notulen rapat kinerja triwulanan sebelum pengiriman FRA ke Biro Perencanaan 

beserta dokumen sumber pendukung FRA dan memastikan isian FRA konsisten dengan sumber 

pendukung. Selain itu, untuk indikator kinerja dengan target dan realisasi masih nol pada triwulan 

bersangkutan agar dapat dilakukan analisis upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

pada periode yang direncanakan. 

4. Melengkapi bukti dokumentasi atas pelaksanaan solusi atau rencana aksi yang ditetapkan pada 

rapat pembahasan capaian kinerja. 

5. Penyempurnaan mekanisme reward and punishment yang dikaitkan dengan capaian kinerja serta 

memastikan kesesuaian penerima reward and punishment dengan kertas kerja yang telah disusun. 

6. Melengkapi Laporan Kinerja dengan penyajian analisis dan evaluasi pada setiap sasaran dan 

indikator kinerja sasaran. Selain itu, analisis tersebut juga agar disesuaikan dengan dengan 

notulen rapat pembahasan capaian kinerja triwulan IV. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu 

pada kendala dan solusi di setiap indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen rapat 

pembahasan capaian kinerja Tw IV. 

7. Menyempurnakan Laporan Kinerja dengan penjelasan secara rinci berapa rupiah terkait 

kuantifikasi efisiensi sebelum dan sesudah upaya efisiensi dilakukan serta penambahan grafik 

terkait efisiensi dari aplikasi SMART dan analisis dari nilai efisiensi tersebut. 

 

 

.

BAB IV 

REKOMENDASI 





 

 

 PEMBATAS BAB V 
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 BAB V PENUTUP 

 

 

Tim Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Utama dengan segala keterbatasan dalam 

pelaksanaan evaluasi telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan setiap tahapan penilaian untuk 

satker BPS Provinsi tahun 2021, dan seobjektif mungkin dalam penentuan peringkat satker. Namun 

demikian, kami menyadari bahwa hasil akhir yang disajikan tidak dapat memuaskan semua pihak dan 

tentunya akan kembali dilaksanakan evaluasi ulang oleh Tim Evaluasi atas Implementasi SAKIP 

Kementrian PAN & RB, sehingga kemungkinan perbedaan hasil penilaian dapat terjadi. 

Oleh karena itu, kami berharap apapun hasil penilaian oleh Tim Kementrian PAN & RB dapat 

menghasilkan laporan yang memuaskan semua pihak dan menjadi penambah wawasan seluruh satker 

dalam mengelola kinerjanya menjadi lebih baik. Berbagai koreksi, arahan, dan petunjuk dari Tim Evaluasi 

Kementrian PAN & RB sangat diharapkan 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. 

 

.

BAB IV 

PENUTUP 





 

 

 LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPS Provinsi Tahun 2020 - 2021 

NO. SATUAN KERJA 
2020 2021 

NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI 

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

1 BPS Provinsi Kalimantan Tengah 75,78 BB 77,05 BB 

2 BPS Provinsi Sumatera Selatan 74,63 BB 76,55 BB 

3 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 76,26 BB 76,28 BB 

4 BPS Provinsi Kalimantan Timur 74,96 BB 75,63 BB 

5 BPS Provinsi Sulawesi Utara 74,57 BB 74,93 BB 

6 BPS Provinsi Jawa Tengah 74,72 BB 74,90 BB 

7 BPS Provinsi Sulawesi Barat 74,50 BB 74,67 BB 

8 BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 74,37 BB 74,41 BB 

9 BPS Provinsi Jawa Timur 74,08 BB 74,19 BB 

10 BPS Provinsi Aceh 73,86 BB 74,18 BB 

11 BPS Provinsi DKI Jakarta 73,82 BB 74,07 BB 

12 BPS Provinsi Kalimantan Selatan 73,05 BB 73,98 BB 

13 BPS Provinsi  Jawa Barat 73,61 BB 73,74 BB 

14 BPS Provinsi Bali 73,00 BB 73,69 BB 

15 BPS Provinsi Riau 73,18 BB 73,64 BB 

16 BPS Provinsi Lampung 69,60 B 73,17 BB 

17 BPS Provinsi Gorontalo 69,20 B 72,92 BB 

18 BPS Provinsi Sulawesi Tengah 70,74 BB 72,44 BB 

19 BPS Provinsi Kalimantan Utara 71,71 BB 72,43 BB 

20 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 71,70 BB 72,01 BB 

21 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 68,15 B 71,95 BB 

22 BPS Provinsi Kepulauan Riau 71,08 BB 71,61 BB 

23 BPS Provinsi  Jambi 68,86 B 71,57 BB 

24 BPS Provinsi Sulawesi Selatan 71,37 BB 71,46 BB 

25 BPS Provinsi Sumatera Utara 70,30 BB 70,88 BB 

26 BPS Provinsi Maluku Utara 67,23 B 70,71 BB 

27 BPS Provinsi Papua Barat 65,80 B 70,62 BB 

28 BPS Provinsi Bengkulu 60,34 B 70,37 BB 

29 BPS Provinsi Banten 67,63 B 70,30 BB 

30 BPS Provinsi Kalimantan Barat 67,37 B 69,32 B 

31 BPS Provinsi Maluku 61,11 B 67,67 B 
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NO. SATUAN KERJA 
2020 2021 

NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI 

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

32 BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 66,15 B 66,39 B 

33 BPS Provinsi Papua 58,54 CC 64,35 B 

34 BPS Provinsi Sumatera Barat 64,05 B 64,07 B 
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Lampiran 2. LHE BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

Tabel 2.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 24,19 23,89 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 20,00 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,72 12,17 

Evaluasi Kinerja 10,00 7,31 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 12,50 14,17 

Total Nilai 100,00 75,78 77,05 

 

Tabel 2.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Renstra 2020 - 2024 telah menyajikan sasaran yang memenuhi kriteria 

yang baik. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Renstra Tahun 2021 telah dijadikan acuan dalam menentukan Perjanjian 

Kinerja. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya 

sampai tahun berjalan namun untuk tindak lanjut belum sepenuhnya 

dilaksanakan. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

PK telah menyajikan IKU. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan 

anggaran. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan.implementasi pemberian reward dan punishment agar lebih 

ditingkatkan dan penyusunan kertas kerja lebih menggambarkan 

kesesuaian penilaian dengan penerima reward dan punishmentnya. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Bukti dukung pemberian reward kepada pegawai telah dilampirkan 

namun belum terdapat mekanisme/SOP pemberian reward and 

punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target 

kinerja. 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala, KF, dan SKF sudah diunggah 

seluruhnya. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Perjanjian kinerja tahun 2021 seluruh KF dan SKF BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah sudah diunggah pada Dokumen PK Tahun 2021.  

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan 

Perka IKU No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh 

Kepala Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker 

dan hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi karena 

realisasi FRA telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Sosial, SKF Statistik Kependudukan, Staf 

Fungsi Statistik Kependudukan, KF IPDS, SKF DLS, dan Staf Fungsi DLS 

sudah diunggah.  

IKI 2021 untuk seluruh KF, SKF, dan staf seluruh fungsi sudah disahkan 

pimpinan dan diunggah. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dikarenakan realisasi FRA 

telah dilengkapi dengan bukti pendukung.  

Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diunggah ke aplikasi simonev secara triwulanan sehingga pengumpulan 

data kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan secara berkala. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah menyusun Renstra dan PK yang telah mengacu pada Perka 

IKU No. 38 Tahun 2020 sehingga IKU telah dimanfaatkan dalam 

dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan 

Perka IKU No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh 

Kepala Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yaitu: 

- Penghargaan KF kinerja terbaik dan kertas kerja penilaiannya.  

- Penilaian kinerja berupa aplikasi CKP online yang penilaiannya 

didasarkan kepala capaian kinerja bagi KF dan SKF. Pengukuran 

kinerja individu digunakan sebagai dasar pemberian reward berupa 

Tunjangan Kinerja 100% dan punishment berupa Tunjangan 

Kinerja kurang dari 100%. Usulan Mutasi dan Promosi serta 
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Pengembangan Pegawai Berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja 

Individu.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, siapa yang menindaklanjuti, 

serta batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja namun 

belum semua bukti dokumentasi tindak lanjut dilampirkan. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Pengiriman LKIP telah tepat waktu. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

LKIP telah diunggah pada web. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Target pada LKIP telah sesuai dengan target PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian 

kinerja. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Penyajian upaya efisiensi telah diungkapkan dalam LAKIN dalam bentuk 

presentase. Belum ada penjelasan secara rinci berapa rupiah terkait 

kuantifikasi efisiensi sebelum dan sesudah upaya efisiensi dilakukan. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Laporan kinerja telah menyampaikan informasi keuangan terkait 

pencapaian sasaran instansi dan informasi keuangan per program. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Pada alasan penetapan PK untuk indikator kinerja sasaran 4.1.1 terkait 

hasil penilaian SAKIP, tabel dasar perhitungan tertulis tahun 2018 dan 

2019 seharusnya adalah 2019 dan 2020.  
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Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi kinerja pada LKIP telah digunakan sebagai dasar perhitungan 

penetuan PK pada beberapa indikator kinerja sasaran namun capaian 

kinerja Tw 4 2020 belum lebih baik dari capaian kinerja Tw I 2021. 

D. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF). Untuk 

indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada (0), agar 

tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode (triwulan) 

yang ditetapkan pada notulen. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian). 

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan KF IPDS telah memuat 

informasi siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi namun 

untuk KF Statistik Sosial, Statistik Distribusi dan Nerwilis belum ada. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Personil Tim SAKIP BPS Prov Kalimantan Tengah juga telah mengikuti 

workshop terkait Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Ittama 

BPS dan pembinaan yang diselenggarakan oleh BPS Prov Kalimantan 

Tengah. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Belum semua indikator pada level KF memuat informasi siapa dan kapan 

batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi (misalnya pada Fungsi Statistik 

Sosial) 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. Substansi notulen telah sesuai. 
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Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi  kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. Terdapat 2 solusi dari permasalahan yang 

tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja namun  

bukti dukung untuk pelaksanaan tindak lanjut berupa mempelajari secara 

otodidak bagaimana cara menghitung RSE dari bahan yang sudah ada 

baik dari youtube maupun dari pegawai lain belum dilampirkan. 

E. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 102,37%.  

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 103,04%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah mendapat predikat WBK dari internal 

BPS (Kepka BPS Nomor 433 tahun 2020) dan mendapat gelar WBK dari 

internal BPS berdasarkan Surat Inspektur Utama No KB-

182/08000/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021) 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti perlombaan inovasi tahun 

2021 dan masuk sampai dengan tahap 5 (Inovasi BPS Lolos seleksi 

Administrasi di KIPP Kemenpanrb) untuk Si Cantik (Sistem Contact 

Center Pelayanan Statistik). 
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Lampiran 3. LHE BPS Provinsi Sumatera Selatan 

Tabel 3.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 24,13 24,14 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,69 19,38 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,82 11,64 

Evaluasi Kinerja 10,00 4,82 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 14,17 14,58 

Total Nilai 100,00 74,63 76,55 

 

Tabel 3.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan undangan (dalam bentuk nota dinas), 

daftar hadir dan notulen pembahasan. Undangan telah cukup memadai, 

daftar hadir diketahui bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi 

penjelasan alasan penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, 

dan dasar hitung cukup memadai serta notulen ditandatangani oleh 

Kepala Satker. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah; 

2. Undangan (dalam bentuk nota dinas), daftar hadir, dan notulen 

rapat monitoring Renstra 2020 dan Reviu Renstra 2021 pada 

tanggal 22 Maret 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 

rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi sasaran, indikator 

kinerja sasaran, target Renstra 2024, realisasi tahun 2020, capaian, 

kendala, solusi, ditindaklanjuti oleh. Selain itu notulen juga 

ditandatangani oleh Kepala Satker; 

3. Jadwal rapat pencapaian target di Renstra telah ada yaitu dalam 

bentuk tabel dijadwalkan mulai tahun 2020-2025. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan (dalam bentuk nota dinas), daftar hadir, dan notulen 

rapat monitoring Renstra 2020 dan Reviu Renstra 2021 pada 

tanggal 22 Maret 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 

rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi tujuan, sasaran, 

indikator kinerja sasaran, target Renstra 2021, reviu target Renstra 

2021, dan keterangan yang berisi apakah masih relevan atau ada 
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alasan perubahan. Selain itu notulen juga ditandatangani oleh 

Kepala Satker. 

2. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada yaitu dalam bentuk tabel 

dijadwalkan mulai tahun 2020-2025. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK sebagai dokumentasi rapat pada tanggal 2 

Februari 2021. Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui 

bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan 

penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, notulen 

ditandatangani oleh notulis serta Kepala Satker, dan telah menjelaskan 

mengenai dasar hitung . Selain itu, notulen memperlihatkan bahwa 

target di Renstra menjadi acuan untuk target di PK. 

Notulen dibuat dalam bentuk tabel yang berisi kolom tujuan, sasaran,   

indikator, kinerja sasaran, target PK 2020, realisasi PK 2020, target 

Renstra 2021, target PK 2021, dan keterangan yang berisi alasan/ 

argumentasi penetapan target serta dasar hitung. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk 

mengukur keberhasilan. Pada dasarnya satker telah membuat 

mekanisme reward and punishment, namun bisa menyempurnakan 

kriteria yang digunakan dalam penilaian misalnya membuat mekanisme 

reward KF/SKF dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, 

ketepatan angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, dll. Dengan 

adanya kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan mekanisme yang 

telah ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA 

tepat waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana 

secara tidak langsung adalah salah satu cara untuk 

mengimplementasikan SAKIP di Satker. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker telah menyusun dan 

mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, 

melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme 

reward and punishment. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan 

membuat mekanisme reward and punishment.  

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah; 

2. SOP pengumpulan data kinerja namun peraturan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS 

Nomor 7 Tahun 2008, seharusnya Nomor 7 dan 8 Tahun 2020. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 
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IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker 

dan hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi karena 

realisasi FRA telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dikarenakan realisasi FRA 

telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker memiliki inovasi berupa MUSI (Management Unit System 

Information) yang salah satu kegunaannya adalah untuk entri capaian 

kinerja pegawai untuk dapat dinilai atasan langsung. Selain itu terdapat 

aplikasi SIMKET (Sistem Monitoring Kegiatan Terpadu) yang merinci 

semua proses kegiatan dengan ketepatan waktu pengumpulan tugas dan 

dilengkapi fitur pemantauan anggaran seluruh unit kerja di BPS Provinsi 

Sumatera Selatan guna menghasilkan penilaian otomatis terhadap CKP 

Kepala BPS Kabupaten/Kota. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 
1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP; 
2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 
telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 
No. 38 Tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 
Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yaitu: 
- reward untuk BPS Kabupaten/Kota dengan kriteria evaluasi 

kinerja dan anggaran se-sumsel TA 2020 (diberikan pada BPS 

Kab OKI. Lubuk Linggau. Musi Rawas pada tanggal 25 Feb 

2021) dan telah dilengkapi dengan kertas kerja yang sesuai 

pemberian reward; 

- reward untuk pegawai terbaik bulan april 2021 dengan kriteria 

penilaian aspek prestasi, melayani, proaktif, komitmen pada 

organisasi, disiplin, dan kerjasama (diberikan kepada Trio Wira 

Dharma, SST dengan nilai 96,59 untuk kategori SKF dan Ade 

Ramadhan Dalimunthi SST, M.Kom. dengan nilai 95,40 untuk 

kategori Staf) dan diberikan pada bulan mei 2021 berupa 

sertifikat dan SK Penetapan Pegawai Terbaik dan telah 

dilengkapi dengan kertas kerja yang sesuai pemberian reward. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor pencapaiannya. 

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja triwulanan pada 

level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang 

tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup 

target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja, siapa yang menindaklanjuti, serta batas waktu 

tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk 
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perbaikan penerapan manajemen kinerja karena telah melampirkan 

seluruh bukti dokumentasi atas solusi. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yaitu: 

- reward untuk BPS Kabupaten/Kota dengan kriteria evaluasi kinerja 

dan anggaran se-sumsel TA 2020 (diberikan pada BPS Kab OKI. 

Lubuk Linggau. Musi Rawas pada tanggal 25 Feb 2021) dan telah 

dilengkapi dengan kertas kerja yang sesuai pemberian reward; 

- reward untuk pegawai terbaik bulan april 2021 dengan kriteria 

penilaian aspek prestasi, melayani, proaktif, komitmen pada 

organisasi, disiplin, dan kerjasama (diberikan kepada Trio Wira 

Dharma,SST dengan nilai 96,59 untuk kategori SKF dan Ade 

Ramadhan Dalimunthi ,SST, M.Kom. dengan nilai 95,40 untuk 

kategori Staf) dan diberikan pada bulan mei 2021 berupa sertifikat 

dan SK Penetapan Pegawai Terbaik dan telah dilengkapi dengan 

kertas kerja yang sesuai pemberian reward. 

Mekanisme yang sudah ada bisa ditingkatkan dengan menyempurnakan 

kriteria penilaian reward contohnya membuat mekanisme reward KF/SKF 

dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, ketepatan 

angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, dll. Dengan adanya 

kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan mekanisme yang telah 

ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA tepat 

waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana secara 

tidak langsung adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan 

SAKIP di Satker.  

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 

2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per tujuan, namun 

belum menyajikan analisis dan evaluasi pada setiap sasaran dan indikator 

kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis tersebut juga belum sepenuhnya 

sesuai dengan notulen rapat triwulan IV tahun 2020 karena pada notulen 

rapat triwulan IV tahun 2020 menjelaskan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran.  

Seharusnya dalam penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada kendala 

dan solusi di setiap indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen tw IV 

tahun 2020. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan yaitu: setiap perbandingan belum dilengkapi 

dengan evaluasi dan analisis per indikator kinerja sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi efisiensi dari aplikasi 

SMART dan analisisnya. Sebaiknya ditambahkan grafik terkait efisiensi 

dari aplikasi SMART dan analisis dari nilai efisiensi tersebut. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat 

diandalkan karena belum penjelasan kendala dan solusi per indikator 

kinerja sasaran walapun bukti dukung FRA telah cukup memadai. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja.  

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian 

kinerja karena mekanisme reward and punishment yang ada belum 

sepenuhnya menggunakan kriteria terkait kinerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah ditandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya 

belum ada (0) notulen juga telah menganalisis upaya dalam mencapai 

target pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan 

keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF 

dan staf (evalausi level Kepala Bagian/KF).  

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan Bagian/Fungsi telah 
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memuat informasi siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil 

evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring kinerja BPS Kab/Kota, evaluasi 

keterpaduan anggaran BPS Kab/Kota, evaluasi pelaporan SMART, 

administrasi BPS Kab/Kota, dll.  

Monitoring kinerja Kab/Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Semua indikator pada 

level Kepala dan Bagian/KF telah memuat siapa dan kapan batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena telah melampirkan seluruh bukti 

dokumentasi atas solusi. 

 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya. Namun untuk selanjutnya implementasinya masih 

perlu ditingkatkan dengan menyempurnakan kriteria penilaian reward 

agar sangat terkait dengan kinerja. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 105,23%. Untuk 

memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 94%. 
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Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan lebih dari 80% capaian 

outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan seluruh IKS telah dilengkapi 

dengan bukti dukung. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sumatera Selatan memperoleh predikat WBK dari 

KemenPAN & RB tahun 2020. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Sumatera Selatan mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk tahap 5 (Inovasi BPS Lolos seleksi Administrasi di KIPP 

KemenPAN & RB). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Sumatera Selatan 

memperoleh penghargaan dari: 

1. BPS: Penghargaan atas capaian response rate tertinggi ketiga 

dalam SP online:1 Juni 2020; 

2. DJPB Provinsi Sumatera Selatan: Terbaik Pertama kualitas LK 

Tingkat UAPPA-W tahun 2019: 29 September 2020; 

3. DJPB Provinsi Sumatera Selatan: penghargaan atas kerjasama 

penyediaan data fiskal regional Sumatera Selatan tahun 2020: 29 

April 2021. 
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Lampiran 4. LHE BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tabel 4.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,73 24,44 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,69 19,69 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,45 11,10 

Evaluasi Kinerja 10,00 7,06 6,47 

Capaian Kinerja 20,00 13,33 14,58 

Total Nilai 100,00 76,26 76,28 

 

Tabel 4.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan: 

1. Undangan, daftar hadir dan notulen pembahasan. Undangan telah 

cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat dihadiri 

Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan penetapan target 

di setiap indikator kinerja sasaran walaupun dasar hitung belum 

cukup memadai serta notulen ditandatangani oleh notulis serta 

Kepala Satker; 

2. Surat penjelasan penetapan target Renstra tahun 2020 – 2024. 

Surat penjelasan penetapan target Renstra tahun 2020 - 2024. 

berisi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran, target per 

tahun dan alasan penetapan target IKS dan ada dasar hitung 

(dimana alasan dan dasar hitung sama dengan yg tertulis di 

notulen) serta ditandatangani oleh Kepala Satker. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan sudah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah dan reviu Renstra; 

2. Undangan, daftar hadir, notulen dimana notulen telah 

menunjukkan adanya realisasi tahun berjalan dengan target tahun 

2024 dan menjelaskan analisisnya (Dokumentasi terdapat pada 

rapat tanggal 14 Januari 2021 dan 28 April 2021); 

3. Jadwal rapat pencapaian target di Renstra telah ada yaitu dalam 

bentuk matrik dijadwalkan tanggal 28 April 2021 dan 1-8 Januari 

2022. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan, daftar hadir, notulen dimana notulen berisi tujuan, 

sasaran, indikator kinerja sasaran, perbandingan target pada PK 

dan Renstra Tahun 2021dan keterangan yang berisi apakah masih 
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relevan dengan Renstra BPS dan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 

atau ada alasan perubahan (Dokumentasi terdapat pada rapat 

tanggal 14 Januari 2021 dan 28 April 2021); 

2. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada yaitu dalam bentuk matrik 

dijadwalkan tanggal 14 Januari 2021 dan 28 April 2021. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK. Undangan telah cukup memadai, daftar hadir 

diketahui bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan 

alasan penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, notulen 

ditandatangani oleh notulis serta Kepala Satker, dan telah menjelaskan 

mengenai dasar hitung walaupun belum cukup memadai. Selain itu, 

notulen memperlihatkan bahwa target di Renstra menjadi acuan untuk 

target di PK. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk 

mengukur keberhasilan. Pada dasarnya satker telah membuat 

mekanisme reward and punishment, namun bisa menyempurnakan 

kriteria yang digunakan dalam penilaian misalnya membuat mekanisme 

reward KF/SKF dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, 

ketepatan angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, dll. Dengan 

adanya kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan mekanisme yang 

telah ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA 

tepat waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana 

secara tidak langsung adalah salah satu cara untuk 

mengimplementasikan SAKIP di Satker. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker telah menyusun dan 

mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, 

melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme 

reward and punishment. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan 

membuat mekanisme reward and punishment.  

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah;  

2. SOP akuntabilitas kinerja namun peraturan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS 

Nomor 7 Tahun 2008, seharusnya Nomor 7 dan 8 Tahun 2020. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 
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No. 38 Tahun 2020.  Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh 

satker dan hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi 

karena realisasi FRA telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dikarenakan realisasi FRA 

telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker memiliki inovasi berupa Sicakep dan Daily Reborn yang 

terintegrasi dua arah sebagai media pelaporan aktivitas pegawai secara 

harian kepada atasan langsung sebagai dasar penilaian kualitas 

pekerjaan pegawai.  

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment dengan 

Penetapan Pegawai Terbaik kriteria indeks disiplin pegawai (KF 

dan individu) dengan breakdown kriteria presensi hari kerja, 

presendi senam, briefing, indeks disiplin pribadi, dan indeks 

disiplin bidang, rekap penilaian CKP-R namun belum bisa 

dihubungkan antara kertas kerja dengan bukti reward and 

punishment karena nominasi penerima reward dan pemenangnya 

hanya tertulis di notulensi penentuan pemenang. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, siapa yang menindaklanjuti, 

serta batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja karena 

telah melampirkan seluruh bukti dokumentasi atas solusi. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment dengan 

Penetapan Pegawai Terbaik kriteria indeks disiplin pegawai (KF dan 

individu) dengan breakdown kriteria presensi hari kerja, presensi senam, 

briefing, indeks disiplin pribadi, dan indkes disiplin bidang, rekap 

penilaian CKP-R namun belum bisa dihubungkan antara kertas kerja 

dengan bukti reward and punishment karena nominasi penerima reward 

dan pemenangnya hanay tertulis di notulensi penentuan pemenang. 

Mekanisme yang sudah ada bisa ditingkatkan dengan menyempurnakan 

kriteria penilaian reward contohnya membuat mekanisme reward 

KF/SKF dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, 

ketepatan angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, dll. Dengan 

adanya kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan mekanisme yang 
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telah ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA 

tepat waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana 

secara tidak langsung adalah salah satu cara untuk 

mengimplementasikan SAKIP di Satker. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala, namun ada indikator di IKU yang tidak ada di PK 2020 dan 

LAKIN 2020, LAKIN dan PK Konsisten namun tidak mengakomodir 

semua IKS di IKU sehingga tidak sesuai dengan IKU NO. 38 Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan namun ada indikator di IKU yang tidak ada di PK 

2020 dan LAKIN 2020, LAKIN dan PK Konsisten namun tidak 

mengakomodir semua iks di IKU sehingga tidak sesuai dengan IKU NO. 

38 Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja hanya menjelaskan kendala dan solusi pada tingkat 

tujuan dan sasaran, tidak dijelaskan kendala dan solusi untuk masing-

masing indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis tersebut juga 

belum sepenuhnya sesuai dengan notulen rapat triwulan IV tahun 2020 

karena pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 menjelaskan kendala 

dan solusi pada setiap indikator kinerja sasaran. Seharusnya dalam 

penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada kendala dan solusi di setiap 

indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen tw IV tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan yaitu: setiap perbandingan belum dilengkapi 

dengan evaluasi dan analisis per indikator kinerja sasaran.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan upaya efisiensi lainnya/non self 

blocking, misal penghematan listrik, ATK, perjalanan dinas yang dapat 

dikuantifikasikan. 

 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat 

diandalkan karena belum penjelasan kendala dan solusi per indikator 

kinerja sasaran walapun bukti dukung FRA telah cukup memadai. 
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Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian 

kinerja karena mekanisme reward and punishment yang ada belum 

sepenuhnya menggunakan kriteria terkait kinerja dan kesesuaian antara 

kertas kerja penilaian dengan pemberian reward belum memadai karena 

nominasi pemenang berdasarkan notulensi rapat. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah ditandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya 

belum ada (0) notulen juga telah menganalisis upaya dalam mencapai 

target pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi.Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan 

keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF 

dan staf (evaluasi level Kepala Bagian/KF). Notulen evaluasi kinerja 

untuk level Kepala dan Bagian/Fungsi telah memuat informasi siapa dan 

kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. Kedepan agar 

melengkapi seluruh dokumentasi rapat trwiulanan di setiap KF. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup dokumen monitoring SAKIP Kab/Kota, Evaluasi 

Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan. Monitoring kinerja Kab Kota 

minimal mencakup monitoring kinerja terkait kegiatan dan keterpaduan 

anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 
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Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Semua indikator pada 

level Kepala dan Bagian/KF telah memuat siapa dan kapan batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi. Kedepan agar melengkapi seluruh 

dokumentasi rapat trwiulanan di setiap KF. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja substansi notulen telah sesuai 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena telah melampirkan seluruh bukti 

dokumentasi atas solusi. Kedepan agar melengkapi seluruh dokumentasi 

rapat trwiulanan di setiap KF. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya. Namun untuk selanjutnya implementasinya masih 

perlu ditingkatkan dengan menyempurnakan kriteria penilaian reward 

agar sangat terkait dengan kinerja. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 100,75%.  

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 115%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan lebih dari 80% capaian 

outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan seluruh IKS telah dilengkapi 

dengan bukti dukung. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat predikat WBK dari 

Kementrian PAN & RB tahun 2019. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti perlombaan inovasi tahun 

2021 dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan 

updating judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif 

digunakan). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 
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memperoleh penghargaan dari DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara atas 

partisipasi dan kontribusi penyediaan data dan informasi Kajian Fiskal 

Regional (KFR) tahun 2020 (6 April 2021). 
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Lampiran 5. LHE BPS Provinsi Kalimantan Timur 

Tabel 5.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 24,19 24,44 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,69 19,69 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,82 11,45 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,60 7,56 

Capaian Kinerja 20,00 11,67 12,50 

Total Nilai 100,00 74,96 75,63 

 

Tabel 5.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Surat penjelasan telah memuat basis data/alasan dari penetapan 

sasaran/tujuan, namun target kinerja tahunan belum menantang karena 

sebagian besar target tidak meningkat setiap tahunnya. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya 

sampai dengan tahun berjalan. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Renstra telah direviu secara berkala. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Target kinerja ditetapkan dengan baik. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang dibuat dan efektif pada 

bulan Januari 2021 dan disahkan oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan 

Timur. SOP memuat peringatan SOP yang memuat informasi bahwa 

“Kegiatan dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran'' yang tidak 

relevan mengingat pengumpulan data kinerja tidak memerlukan 

anggaran. Perlu dilakukan pemutakhiran dasar hukum untuk SOP, 

misalnya Perka BPS Nomor 7 dan 8 Tahun 2020. 

Telah terdapat keterangan mengenai pelaksana tahapan kegiatan dan 

langkah validasi pelaporan dari subject matter untuk memastikan 

validitas pelaporan kinerja serta terdapat keterangan mengenai waktu 

pengumpulan data kinerja atau waktu deliverynya. 

BPS Provinsi Kaltim melampirkan 2 buah SK yaitu SK Tim Pelaksana 

Monitoring Data Kinerja dan SK Tim Pelaksana Penyelenggaraan SAKIP. 

Pada SK Tim Pelaksana Penyelenggaraan SAKIP, terdapat nama anggota 

tim beserta jabatan dalam dinas dan jabatan dalam timnya. Namun pada 

SK tersebut belum terdapat rincian tugas bagi masing-masing jabatan di 

dalam tim. Untuk SK Tim Pelaksana Monitoring Data Kinerja, terdapat 

susunan tim namun tidak terdapat nama anggota, yang tertulis hanya 

jabatan di dalam dinas dan di dalam tim. SK telah memuat uraian tugas 

bagi tiap-tiap jabatan di dalam tim. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

SKP 2020: 

- SKP Kepala belum ditandatangai pejabat penilai dan atas langsung 

pejabat penilai 

- SKP KF Statistik Sosial belum disahkan pejabat penilai 

- SKP SKF Statduk belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

(pada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil) 

- SKP staf SKF Statduk belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

dan belum disahkan pejabat penilai 

- SKP KF IPDS belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

- SKP Staf SKF DLS hanya 1 (a.n Prima), di folder CKP ada 2 staf (an. 

Prima dan M Ricky) 

 

CKP November 2020 - Maret 2021: 

- Laporan Pekerjaan Kepala bulan Maret 2021 belum ditandatangani 

oleh Kepala BPS Prov Kaltim, Laporan Pekerjaan Nov 20-Mar 21 

belum ditandatangani oleh Kepala BPS RI 

- CKP Nov 20-Mar 21 KF Stat. Sosial tidak mencantumkan tanda 

tangan pegawai yang dinilai 

- CKP Jan-Mar 21 SKF Stat Kependudukan belum ditandatangani 

pegawai yang dinilai dan CKP Mar 21 SKF Stat Kependudukan belum 

disahkan pejabat penilai 

- CKP Des 2020 KF IPDS belum ditandatangani pegawai yang dinilai, 

CKP Jan-Feb 21 KF IPDS belum disahkan 

- CKP Nov-Des 20 SKF DLS belum disahkan pejabat penilai, CKP Jan 21 

SKF DLS belum ditandatangani pegawai yang dinilai dan belum 

disahkan pejabat penilai 
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- CKP Nov-Des 20 staf DLS a.n Prima belum ditandatangani pegawai 

yang dinilai, CKP Des 20 staf DLS a.n M Ricky belum ditandatangani 

pegawai yang dinilai dan belum disahkan pejabat penilai, CKP Jan 21 

staf DLS a.n Prima dan M Ricky belum ditandatangani pegawai yang 

dinilai dan belum disahkan pejabat penilai. 

 

Telah terdapat IKI untuk masing-masing fungsi dan bagian serta terdapat 

formula untuk memperhitungkan capaian kinerja. IKI dilampirkan dalam 

format PDF dan disahkan oleh kepala satker dalam bentuk SK IKI yang 

menjelaskan bahwa IKI terlampir.  

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

SKP 2020: 

- SKP Kepala belum ditandatangai pejabat penilai dan atas langsung 

pejabat penilai 

- SKP KF Statistik Sosial belum disahkan pejabat penilai 

- SKP SKF Statduk belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

(pada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil) 

- SKP staf SKF Statduk belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

dan belum disahkan pejabat penilai 

- SKP KF IPDS belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

- SKP Staf SKF DLS hanya 1 (a.n Prima), di folder CKP ada 2 staf (an. 

Prima dan M Ricky) 

 

CKP November 2020 - Maret 2021: 

- Laporan Pekerjaan Kepala bulan Maret 2021 belum ditandatangani 

oleh Kepala BPS Prov Kaltim, Laporan Pekerjaan Nov 20-Mar 21 

belum ditandatangani oleh Kepala BPS RI 

- CKP Nov 20-Mar 21 KF Stat. Sosial tidak mencantumkan tanda 

tangan pegawai yang dinilai 

- CKP Jan-Mar 21 SKF Stat Kependudukan belum ditandatangani 

pegawai yang dinilai dan CKP Mar 21 SKF Stat Kependudukan belum 

disahkan pejabat penilai 

- CKP Des 2020 KF IPDS belum ditandatangani pegawai yang dinilai, 

CKP Jan-Feb 21 KF IPDS belum disahkan 

- CKP Nov-Des 20 SKF DLS belum disahkan pejabat penilai, CKP Jan 21 

SKF DLS belum ditandatangani pegawai yang dinilai dan belum 

disahkan pejabat penilai 

- CKP Nov-Des 20 staf DLS a.n Prima belum ditandatangani pegawai 

yang dinilai, CKP Des 20 staf DLS a.n M Ricky belum ditandatangani 

pegawai yang dinilai dan belum disahkan pejabat penilai, CKP Jan 21 

staf DLS a.n Prima dan M Ricky belum ditandatangani pegawai yang 

dinilai dan belum disahkan pejabat penilai. 

 

Telah terdapat IKI untuk masing-masing fungsi dan bagian serta terdapat 

formula untuk memperhitungkan capaian kinerja. IKI dilampirkan dalam 

format PDF dan disahkan oleh kepala satker dalam bentuk SK IKI yang 

menjelaskan bahwa IKI terlampir.  
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Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Dokumen sumber yang dilampirkan telah sesuai dengan realisasi pada 

FRA sehingga informasi mengenai kinerja dapat diandalkan (KKE E.I.3) 

adalah sebesar 100%. 

1. Indikator "Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu" 

dapat dilengkapi screenshot BRS yang sesuai dengan ARC pada 

website  

2. Indikator "Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga" dapat dilengkapi 

rekapitulasi target dan realisasi ruta per kegiatan di Fungsi statistik 

sosial Triwulan 1 tahun 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Terdapat bukti inovasi pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BPS 

Provinsi Kaltim seperti: 

1. Aplikasi Daily Activity 

2. Pengumpulan Data Kinerja dari Bidang/Bagian Melalui FRA 

Bagian/Bidang Online 

3. Pengumpulan Data Kinerja dari Seluruh Staf Melalui FRA Staf Online 

dsb 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

SKP 2020: 

- SKP Kepala belum ditandatangai pejabat penilai dan atas langsung 

pejabat penilai 

- SKP KF Statistik Sosial belum disahkan pejabat penilai 

- SKP SKF Statduk belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

(pada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil) 

- SKP staf SKF Statduk belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

dan belum disahkan pejabat penilai 

- SKP KF IPDS belum ditandatangani oleh pegawai yang dinilai 

- SKP Staf SKF DLS hanya 1 (a.n Prima), di folder CKP ada 2 staf (an. 

Prima dan M Ricky) 

 

CKP November 2020 - Maret 2021: 

- Laporan Pekerjaan Kepala bulan Maret 2021 belum ditandatangani 

oleh Kepala BPS Prov Kaltim, Laporan Pekerjaan Nov 20-Mar 21 

belum ditandatangani oleh Kepala BPS RI 

- CKP Nov 20-Mar 21 KF Stat. Sosial tidak mencantumkan tanda 

tangan pegawai yang dinilai 

- CKP Jan-Mar 21 SKF Stat Kependudukan belum ditandatangani 

pegawai yang dinilai dan CKP Mar 21 SKF Stat Kependudukan belum 

disahkan pejabat penilai 

- CKP Des 2020 KF IPDS belum ditandatangani pegawai yang dinilai, 

CKP Jan-Feb 21 KF IPDS belum disahkan 

- CKP Nov-Des 20 SKF DLS belum disahkan pejabat penilai, CKP Jan 21 

SKF DLS belum ditandatangani pegawai yang dinilai dan belum 

disahkan pejabat penilai 

- CKP Nov-Des 20 staf DLS a.n Prima belum ditandatangani pegawai 

yang dinilai, CKP Des 20 staf DLS a.n M Ricky belum ditandatangani 

pegawai yang dinilai dan belum disahkan pejabat penilai, CKP Jan 21 
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staf DLS a.n Prima dan M Ricky belum ditandatangani pegawai yang 

dinilai dan belum disahkan pejabat penilai. 

 

Telah terdapat IKI untuk masing-masing fungsi dan bagian serta terdapat 

formula untuk memperhitungkan capaian kinerja. IKI dilampirkan dalam 

format PDF dan disahkan oleh kepala satker dalam bentuk SK IKI yang 

menjelaskan bahwa IKI terlampir. 

 

Kertas kerja penilaian kinerja berupa kertas kerja penilaian pemberian 

penghargaan untuk Bagian/Bidang/Fungsi yang didasarkan pada Capaian 

Kinerja di FRA. Penghargaan diberikan kepada Subbagian/Seksi/Fungs 

dan Bagian/Bidang/Fungsi dengan capaian kinerja sama dengan atau di 

atas 100 persen. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

BPS Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan rapat evaluasi kinerja 

Tw I 2021 baik pada level kepala maupun pada level KF dengan 

kelengkapan undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula. 

 

Pada rapat level Kabag/KF, notula berisikan pembahasan mengenai 

capaian kinerja Kabag/KF beserta seluruh SKF yang membahas 

mengenai target, realisasi, serta pembahasan permasalahan pada 

masing-masing indikator yang membahas mengenai permasalahan, 

pemecahan masalah, evaluasi, dan analis. Belum terdapat keterangan 

mengenai tindak lanjur (pelaksana dan tenggat waktunya). 

 

Pada rapat level kepala, notula pembahsan evaluasi kinerja Tw I 2021 

berisi pembahasan mengenai permasalahan, pemecahan masalah, 

evaluasi, dan analis untuk tiap-tiap indikator kinerja sasaran. Belum 

terdapat keterangan mengenai tindak lanjur (pelaksana dan tenggat 

waktunya). 

 

Permasalahan, solusi, dan Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja KF Sosial: 

- Hansos > permasalahan non response yang dipecahkan dengan 

menghubungi responden dengan telepon atau kunjungan ulang 

 

Permasalahan, solusi, dan Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja KF IPDS: 

- Tidak ada 

 

Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja Kepala: 

- Tidak ada 

 

Bukti tindak lanjut berupa Monitoring Tindak Lanjut Notulen Rapat 

Evaluasi kinerja yang berisi penjelasan tindak lanjut (uraian kinerja, 

tindak lanjut, penanggung jawab) namun tidak terdapat 

dokumentasi/bukti dilakukannya kegiatan tindak lanjut tersebut seperti 

dokumentasi kegiatan/tangkapan layar. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

Kertas kerja penilaian kinerja berupa kertas kerja penilaian pemberian 

penghargaan untuk Bagian/Bidang/Fungsi yang didasarkan pada Capaian 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Kinerja di FRA. Penghargaan diberikan kepada Subbagian/Seksi/Fungs 

dan Bagian/Bidang/Fungsi dengan capaian kinerja sama dengan atau di 

atas 100 persen. 

Reward berupa piagam untuk Subbagian/Seksi/Fungsi dan 

Bagian/Bidang/Fungsi dengan capaian kinerja sama dengan atau di atas 

100 persen yang diberikan pada periode Triwulanan. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

LKIP telah diunggah pada web. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Target pada LKIP telah sesuai dengan target PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Pada IKS 1.1.1 terdapat alasan peningkatan realisasi pada notulen namun 

tidak dijabarkan pada Lakin. 

Pada IKS 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, dan 4.1.1 terdapat ketidaksesuaian antara 

notulen dan Lakin. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

1. Terdapat ketidaksesuaian realisasi 2020 yang tertera pada Lakin dan 

FRA pada IKS 1.1.1 dan IKS 4.1.2 

2. Terdapat perbedaan target pada IKS 1.1.1 antara notulen dan FRA 

3. Tidak ada persen capaian kinerja terhadap target 2024 yang tertera 

pada notulen 

4. Evaluasi dan analisis perbandingan antara realisasi 2020 dengan 

Renstra 2024 hanya dijelaskan per sasaran 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang 

disajikan dalam Lakin telah rinci, sebaiknya untuk informasi efisiensi dari 

SMART disertakan chart /grafik dan penjelasan lebih rinci. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Lakin menyajikan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja 

instansi dan informasi keuangan per program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Pada surat penjelasan penetapan PK, hanya IKS 2.1.2 dan IKS 3.1.1 yang 

tertulis menggunakan informasi realisasi kinerja tahun 2020 sebagai 

dasar penghitungan penetapan target PK. Pada penjelasan keterkaitan 

dengan realiasasi tahun 2020 telah dicantumkan realisasi 2020 namun 

tidak semua diberikan penjelasan keterkaitannya. 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Dasar pemberian reward sudah menggunakan aspek capaian kinerja. 

penghargaan berupa KJK 0 dan penghargaan per KF yang memiliki 

kinerja sama dengan dan atau lebih dari 100% dan telah dilengkapi 

dengan kertas kerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kabag TU. Untuk selanjutnya Notulen rapat 

evaluasi indikator kinerja level kepala agar ditandatangani oleh kepala 

satker sedangkan untuk level bagian/fungsi ditandatanganioleh 

kabag/KF. 

 

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada 

(0), agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode 

(triwulan) yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian).  

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan KF telah memuat 

informasi siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring terhadap kualitas PK BPS Kab/Kota 

dan screen capture WAG Monev Kaltim yang membahas monitoring FRA 

dan capaian kinerja. 

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  
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Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. Substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja. Bukti tindak lanjut berupa notula/laporan tidak 

lanjut dan bukti dukung/dokumen sumbernya telah dilampirkan. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya serta telah diatur dalam SOP/mekanisme pemberian 

reward dan punishment 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 107,75%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 102,37%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Dokumen sumber yang dilampirkan telah sesuai dengan realisasi pada 

FRA.  

1. Indikator "Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu" 

dapat dilengkapi screenshot BRS yang sesuai dengan ARC pada 

website 

2. Indikator "Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga" dapat dilengkapi 

rekapitulasi target dan realisasi ruta per kegiatan di Fungsi statistik 

sosial Triwulan 1 tahun 2021. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Kalimantan Timur termasuk daftar unit kerja layanan yang 

diusulkan menuju predikat WBK Tahun 2021 ke Kementerian PAN & RB 

(surat Inspektur Utama Nomor B-182/08000/08/2021 tanggal 3 Agustus 

2021). 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Kalimantan Timur mengikuti perlombaan inovasi tahun 

2021 dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS menambahkan 

judul inovasi baru tahun 2020-2021). 
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Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi 

Kalimantan Timur memperoleh penghargaan dari: 

1. Penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Provinsi 

dengan Kinerja terbaik keempat dalam kegiatan survei-survei 

Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri 

Tahun 2020 (Februari 2021) 

2. Penghargaan dari Inspektorat Utama sebagai terbaik ketiga dalam 

pelaksanaan Implementasi SAKIP di lingkungan BPS Tahun 202 

(November 2020) 

3. Ucapan terima kasih dari Kepala Departemen HDE BEM UNMUL 

Kepada BPS KALTIM dalam agenda Kunjungan with BPS KALTIM 

dengan tema ""BEM Visiting"" (7 Mei 2021) 

4. Penghargaan lainnya yang dilampirkan sebagai penyusun LK terbaik 

II (Juni 2021) dan Peringkat ke II penyelesaian rekonsiliasi LK tecepat 

dan terakurat Semester I 2021 tidak relevan (diperoleh setelah Mei 

2021) dan akan diperhitungkan pada penilaian SAKIP tahun 2021 
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Lampiran 6. LHE BPS Provinsi Sulawesi Utara 

Tabel 6.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00  23,48  23,64 

Pengukuran Kinerja 25,00  19,06  19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00  11,89  11,37 

Evaluasi Kinerja 10,00  6,81  6,70 

Capaian Kinerja 20,00  13,33 14,17 

Total Nilai 100,00  74,57 74,93 

 

Tabel 6.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat Undangan, Daftar hadir dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Target telah didukung dengan agumentasi yang logis dan telah 

mengacu pada hasil monitoring target jangka menengah, sehingga 

IKS yang capaiannya melebihi target jangka menengah maka 

targetnya dirubah menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya. 

Namun Renstra (Reviu) sebaiknya disusun berdasarkan instruksi dari 

Sestama. 

4. Notulen rapat telah menyajikan isi Renstra tahun 2020-2024, dan 

telah didukung dengan pembahasan cara mengukur per Indikator 

KInerja Sasaran, dan target disertai dengan basis data dan dasar 

hitung mendapatkan angka tersebut (perhitungan X/Y nya) 

Dalam rapat pembahasan Renstra, masih ditemukan kelemahan yaitu 

target yang ditetapkan seharusnya meningkat dari 2020-2024 namun 

masih ditemukan beberapa tahun flat, sehingga belum menerapkan 

SMART. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021 dan telah dilengkapi dengan tugas 

memonitoring target Renstra 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

5. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

dibandingkan dengan target 2024 
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6. Tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 telah 

ditindaklanjuti dalam penyusunan PK 2021 

Namun pembahasan analisis dan evaluasi belum memadai. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Dalam notulen rapat reviu Renstra hanya membahas langkah-langkah 

reviu Renstra. Belum terdapat hasil reviu Renstra terkait ada atau 

tidaknya perubahan target Renstra, ada atau tidaknya perubahan IKU. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti rapat yang dilampirkan adalah rapat PK 2021, kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir dan notulen penetapan PK 2021 

Reviu 

2. Terdapat pembahasan penetapan target PK Reviu pada setiap target 

3. Dalam notulen penetapan PK 2021, didukung alasan terkait 

perbedaan target antara Renstra tahun 2021 dengan PK 2021 

4. Dalam notulen penetapan PK 2021, telah menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator 

5. Target telah dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Implementasi pemberian reward dan punishment agar lebih 

ditingkatkan dan penyusunan kertas kerja lebih menggambarkan capaian 

kinerja triwulanan dan kesesuaian penilaian dengan penerima reward and 

punishment.  

Capaian belum dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja. Capaian target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan. Capaian Target kinerja belum dijadikan 

dasar untuk memberikan penghargaan (reward). Untuk selanjutnya 

reward berupa KSKP, employee of the month didukung dengan kertas 

kerja penilaian per pegawai yang salah satu kriteria penilaiannya adalah 

capaian kinerja FRA triwulanan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala 

terlihat setiap ada deviasi kinerja pada fungsi segera dilakukan analisis 

dan dicarikan alternatif solusinya, namun belum seluruh indikator kinerja 

dilakukan analisis dan evaluasi secara memadai karena Notulen Rapat 

monitoring capaian kinerja level kepala belum membahas kendala, 

solusi, siapa yang akan menindaklanjuti dan kapan batas waktu 

tindaklanjut. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring jangka 

menengah 

2. SOP pengumpulan data kinerja, namun peraturan organisasi dan 

tata kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS 

Nomor 7 tahun 2008 seharusnya nomor 7 dan 8 tahun 2020 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala satker, telah 

mengacu pada PK atasannya dan sesuai dengan Perka IKU No. 38 

tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup selulruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh Fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, namun 

pengukuran kinerja per pegawai belum dikaitkan dengan kinerja individu 

yang mengacu pada IKI dan capaian kinerja. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Dokumen sumber dilampirkan, telah dapat ditelusuri ke sumber data dan 

telah dapat diandalkan. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker melampirkan bahwa telah ada TI berupa Sitorang dan Sicakep. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terlihat dari Satker telah 

melengkapi: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai 

dengan Perka IKU No. 38 tahun 2020. selain itu, IKI telah mencakup 

seluruh kepala Bagian/KF, SKF serta Staf seluruh fungsi 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yang 

dilakukan secara triwulanan, yang dilengkapi dengan kertas kerja 

penilaian, namun belum mengacu pada capaian kinerja 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, namun belum dilengkapi 

dengan kesepakatan siapa yang menindaklanjuti, serta batas waktu 

tindak lanjut. Selain itu, belum ada bukti dokumentasi pelaksanaan 

solusi/rekomendasi (tindaklanjut) atas notulensi rapat kinerja Triwulan IV 

Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021. 
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Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satuan kerja telah memberikan Reward per triwulanan pada pegawai 

yang berkinerja, telah didukung dengan kertas kerja penilaian yang 

memadai yaitu berdasarkan PIA, namun capaian kinerja FRA belum 

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan satuan 

kerja. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan kinerja tahun 2020 telah diunggah dalam website (PPID --> 

Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian perka 

IKU No. 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam PK tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per sasaran, 

namun belum seluruh sasaran telah dianalisis. 

Analisis tersebut belum sesuai dengan Notulen rapat Triwulan IV karena 

pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 belum mengungkap masalah 

dan solusi yang memadai atas capaian kinerja tahun 2020.  

Seharusnya evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2020 membahas kendala 

dan solusi atas pencapaian kinerja tahun 2020, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan target dengan realisasi 

tahun 2020, namun terdapat kelemahan, antara lain: 

1. Perbandingan tersebut belum sesuai dengan FRA tahun 2020, 

seharusnya Laporan Kinerja mengacu pada FRA dan Notulen Rapat 

triwulan IV tahun 2020 

2. Laporan kinerja masih menyajikan perbandingan Realisasi dengan 

target Renstra tahun 2020, seharusnya tahun 2024 

3. Notulen rapat Triwulan IV yang menjadi acuan dalam menyusun 

perbandingan tersebut belum menyajikan masalah/kendala dan 

solusi atas capaian kinerja per Indikator Kinerja Sasaran selama 

tahun 2020 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan terkait penjelasan selfblocking, 

upaya-upaya yang dilakukan untuk efisiensi sumber daya dan informasi 

pada SMART. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan telah selaras dengan 

yang disajikan dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020. 
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Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

informasi data kinerja dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam 

penetapan Target Penetapan Kinerja (PK) tahun 2021, terbukti beberapa 

IKS yang capaiannya melebihi 120%, ditindaklanjuti dengan menyusun 

target PK tahun 2021 berdasarkan realisasi tahun 2020 (berbeda dengan 

target Renstra tahun 2021). namun dalam notulen penetapan PK tahun 

2021 belum diinformasikan basis data, argumentasi yang logis per target 

IKS. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Laporan kinerja telah digunakan untuk menilai kinerja fungsi, telah 

didukung dengan kertas kerja penilaian, dan piagam penghargaan atas 

reward tersebut, namun belum menilai kinerja pegawai. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja FRA Kepala dan SKF 

telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dan notulen rapat 

monitoring Tw I 2021 yang telah ditandatangani Kepala satker.  

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring dan evaluasi 

kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan namun masih terdapat kelemahan 

yaitu: 

1. Telah memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA level kepala namun target dan realisasi nihil. 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA KF 

namun evaluasi dan analisis belum memadai, belum menjelaskan 

secara memadai kendala-kendala yang dihadapi selama pencapaian 

target. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan namun belum ada kesepakatan kapan batas 

waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti, belum ada kesepakatan dengan 

pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk 

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan Laporan Kinerja, 

Monitoring Permindok Evaluasi SAKIP dan monitoring Kinerja pada 

aplikasi e-monev Bappenas. 

Monitoring kinerja Kabupaten Kota minimal mencakup monitoring 

kinerja terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

Supervisi telah dilaksanakan secara optimal, namun notulen evaluasi 

masih memiliki kelemahan sebagai berikut: 
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pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

1. Telah memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA level kepala namun target dan realisasi nihil.  

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA KF 

namun evaluasi dan analisis belum memadai, belum menjelaskan 

secara memadai kendala-kendala yang dihadapi selama pencapaian 

target. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja karena kendala dan solusi 

pada notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 hanya dijelaskan untuk indikator 

kinerja dengan kondisi realisasi tidak tercapai (untuk yang telah tercapai 

penjelasan kendala dan solusi kosong) dan kendala dan solusi yang 

dibahas pada Level Kepala masih bersifat umum, misalnya untuk 

pencapaian nilai SAKIP solusinya melakukan perbaikan sesuai dengan 

rekomendasi Inspektorat Utama, seharusnya ditambahkan perbaikan 

manajemen kinerja yaitu komitmen semua pihak dalam 

mengimplementasikan SAKIP. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Rencana aksi sudah dilakukan pemantauan secara triwulanan, dalam 

notulen rapat per bidang telah dilakukan pembahasan rencana aksi 

tersebut dalam rangka mengendalika kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring dan evaluasi 

kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan namun masih terdapat kelemahan 

yaitu: 

1. Telah memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA level kepala namun target dan realisasi nihil. 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA KF 

namun evaluasi dan analisis belum memadai, bellum menjelaskan 

secara memadai kendala-kendala yang dihadapi selama pencapaian 

target 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, 

terlihat dari realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa IKS lebih baik 

dari triwulan I tahun 2020, namun informasi yang disajikan dalam FRA 

belum dapat diandalkan (sesuai hasil penilaian E.1.3). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti dokumentasi pelaksanaan solusi dalam notulensi rapat telah 

menunjukkan bahwa hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti untuk 

perbaikan penerapan manajemen kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Satuan Kerja telah memberikan Reward per triwulanan pada pegawai 

yang berkinerja, telah didukung dengan kertas kerja penilaian yang 

memadai yaitu berdasarkan PIA, namun Capaian kinerja FRA belum 

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan satuan 

kerja. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 99,87%. 
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Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi 

sampel dalam penilaian, periode tw 1 tahun 2021 dengan tw 1 tahun 

2020, sebesar 102% . 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Dokumen sumber dilampirkan, telah dapat ditelusuri ke sumber data dan 

telah dapat diandalkan. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sulawesi Utara Telah memperoleh predikat WBK 

berdasarkan surat keputusan Kepala BPS tahun 2021 Nomor B-

197/01000/PW.180/07/2021 tanggal 12 Juli 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Sulawesi Utara mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk sampai dengan tahap 4 (Sekretariat Inovasi BPS melakukan 

seleksi kelengkapan isi proposal inovasi untuk selanjutnya 

disubmit/didaftarkan pada KIPP Kementrian PAN & RB). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi sulawesi 

Utara memperoleh penghargaan dari: 

1. DJPB Kanwil Provinsi Sulawei Utara: Terbaik Kedua Kategori Kualitas 

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Lingkup Prov Sulut Semester I 

Tahun 2020 (1 Desember 2020); 

2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara: Piagam atas kinerja luar biasa 

dalam mengawal kegiatan SP Online selama 15 Feb - 29 Mei 2020 (1 

Juni 2020); 

3. BPS: Penghargaan atas capaian response rate tertinggi ketiga dalam 

SP online dari BPS (1 Juni 2020). 
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Lampiran 7. LHE BPS Provinsi Jawa Tengah 

Tabel 7.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,53 24,44 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,75 19,69 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,72 10,20 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,39 5,57 

Capaian Kinerja 20,00 13,39 15,00 

Total Nilai 100,00 74,72 74,90 

 

Tabel 7.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dokumen yang dilampirkan yaitu Notulen Penetapan Renstra 2020-2024 

dan dokumen penjelasan penetapan target Renstra, namun kedua 

dokumen tersebut substansinya sama. Undangan telah cukup memadai, 

daftar hadir diketahui bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi 

penjelasan alasan penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, 

dan dasar hitung cukup memadai serta notulen ditandatangani oleh 

Kepala Satker 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan Monitoring pencapaian Renstra:  

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat yang 

sudah ditandatangani oleh Kepala Satker  

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 pada 

kertaskerja monitoring Renstra 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021 dan sudah ada uraian tugas sesuai 

jabatannya, namun belum ada yang memiliki tugas melakukan 

monitoring Renstra 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala  

5. Telah memonitoring target jangka menengah (tahun 2024) 

6. Ada analisis dan evaluasi target jangka menengah pada notulen  

7. Melampirkan beberapa dokumen tindak lanjut pelaksanaan solusi 

sesuai dengan analisis pada notulen monitoring pencapaian target 

Renstra 

8. Telah tertulis penanggungjawab fungsi yang akan menindaklanjuti 

solusi dari capaian target tersebut 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Rapat Reviu Renstra dilakukan bersamaan dengan rapat monitoring 

evaluasi capaian kinerja 2020 yaitu pada tanggal 21 Januari 2021. Rapat 

telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir dan notulen yang 
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ditandatangani oleh Kepala Satker. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada 

yaitu dalam bentuk tabel dijadwalkan mulai tahun 2020-2025. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK sebagai dokumentasi rapat pada tanggal 1 

Februari 2021. Pada Notulensi, Penentuan PK 2021 telah dijelaskan 

bahwa penentuan target berdasarkan Renstra dan kinerja tahun 

sebelumnya, selain itu telah terdapat argumen dan perhitungan yang 

logis untuk setiap target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian 

Kinerja. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan, yaitu: 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diunggah ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

(rapat kinerja level Kepala/ KF/SKF) 

3. Satker telah memiliki mekanisme reward dengan kriteria salah 

satunya adalah capaian kinerja. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diunggah ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

(rapat kinerja level Kepala/ KF/SKF) 

3. Satker telah memiliki mekanisme reward dengan kriteria salah 

satunya adalah capaian kinerja. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diunggah ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

(rapat kinerja level Kepala/ KF/SKF) 

3. Satker telah memiliki mekanisme reward dengan kriteria salah 

satunya adalah capaian kinerja. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan namun belum mengakomodir adanya tugas monitoring target 

jangka menengah  

2. SOP pengumpulan data kinerja sudah terdapat langkah verifikasi 

pelaporan dari subject matter untuk memastikan validitas pelaporan 

kinerja. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 
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IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

namun belum terlihat keselarasan dengan PK atasannya. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker 

dan hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi karena 

realisasi FRA telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dikarenakan realisasi FRA 

telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Pengukuran kinerja individu dan unit kerja dilakukan dengan aplikasi 

monika. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021.  

3. satker telah memiliki mekanisme reward dengan kriteria salah 

satunya adalah capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama 

yang diturunkan kepada indikator kinerja individunya 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, siapa yang menindaklanjuti, 

serta batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja karena 

telah melampirkan bukti dokumentasi atas solusi. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah memiliki mekanisme reward yang cukup jelas, reward 

diklasifikasikan dua pihak yaitu unit kerja dan individu. Kertas kerja 

pemberian reward untuk individu didasarkan pada: core values BPS, 

pengukuran kinerja (IKI), capaian kinerja pegawai, dan absensi. 

Sedangkan kertas kerja pemberian reward dan punishment untuk unit 

didasarkan pada: core values BPS, pengukuran kinerja (capaian kinerja 

triwulanan) dan penghargaan. Durasi pemberian reward adalah 

triwulanan.  

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Pada LAKIN Bab III telah menyajikan kinerja yang diperjanjikan namun 

terdapat penjelasan adanya retargeting yang tidak dapat ditelusuri 

sumbernya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara LAKIN dan 

PK review.  

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

LAKIN telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja 

namun hanya pada dua indikator kinerja serta tidak selaras dengan isi 

dari notulen pada evaluasi capaian FRA Kepala BPS Provinsi. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan Perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan, yaitu setiap perbandingan belum dilengkapi 

dengan Evaluasi dan analisis per indikator kinerja sasaran.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyampaikan analisis mengenai apliaksi 

SMART dan contoh upaya efisiensi hanya berupa perbandingan realisasi 

dengan tahun sebelumnya. Upaya-upaya efisiensi yang mungkin 

dilakukan, misalnya menghemat daya dan jasa, telepon atau 

penghematan biaya perjalanan dinas karena adanya kegiatan yang 

dilaksanakan dalam sekali perjadin, dll. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

BPS Provinsi telah melampirkan bukti dukung FRA triwulan IV tahun 

2020 namun Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja masih terdapat 

perbedaan dengan bukti FRA. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

LAKIN 2020 telah menunjukkan ada evaluasi dan analisis data kinerja 

namun tidak pada semua indikator dan analisis dan evaluasi tidak 

sesuai/selaras dengan notulensi rapat kinerja triwulan IV FRA. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja, satker 

telah memiliki mekanisme reward berdasarkan penilaian kinerja individu 

dan unit kerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya 

belum ada (0) notulen telah ada analisis upaya dalam mencapai target 

pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 
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dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan keterlibatan 

pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF dan staf 

(evalausi level Fungsi/bagian). Notulen evaluasi kinerja untuk level 

Kepala telah memuat informasi siapa dan kapan batas waktu tindak 

lanjut hasil evaluasi namun untuk Babag/KF belum ada dijelaskan batas 

waktu pelaksanaan tindak lanjut. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring kinerja menggunakan aplikasi evita 

dan monitoring kinerja pada aplkasi emonev Bappenas. 

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan namun substansi notulen kurang yaitu penjelasan mengenai 

permasalahan, solusi dan PJ tindak lanjut masih secara umum per bagian 

dan kegiatan, belum dirinci atau dikaitkan per PK (IKS) Kepala Provinsi, 

serta tidak memuat kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Rekomendasi-rekomendasi perbaikan kinerja yang tercantum adalah 

rekomendasi terkait permasalahan pada pencapaian kinerja level KF dan 

SKF namun dijelaskan secara umum tidak per indikator. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dalam mengendalikan kinerja, 

hal ini dapat dilihat dari substansi notulen evaluasi yang masih memiliki 

kelemahan sebagai berikut: 

1. Penjelasan mengenai permasalahan, solusi dan PJ tindak lanjut 

masih secara umum per bagian dan kegiatan, belum dirinci atau 

dikaitkan per PK (IKS) Kepala Provinsi 

2. Tidak memuat kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dalam mengendalikan kinerja, 

hal ini dapat dilihat dari substansi notulen evaluasi yang masih memiliki 

kelemahan sebagai berikut: 

1. Penjelasan mengenai permasalahan, solusi dan PJ tindak lanjut 

masih secara umum per bagian dan kegiatan, belum dirinci atau 

dikaitkan per PK (IKS) Kepala Provinsi. 

2. Tidak memuat kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti. 
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Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja menunjukkan perbaikan 

dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena telah melampirkan seluruh bukti dokumentasi 

atas solusi. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya. Bukti dukung pemberian reward dan punishment 

telah dilampirkan dan telah dilengkapi dengan kertas kerja yang 

memadai. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dapat tercapai sebesar 

108%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan lebih dari 80% capaian 

outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan seluruh IKS telah dilengkapi 

dengan bukti dukung. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat WBK dari Kementrian 

PAN & RB tahun 2020. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Jawa Tengah meng-update inovasi tahun 2021 dan masuk 

sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating judul inovasi 

tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan dan 

menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan penghargaan yang dilampirkan serta masuk dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Jawa Tengah 

memperoleh penghargaan dari: 

1. BPS Pusat Sebagai Terbaik kedua dalam pengumpulan data statistik 

tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (01 Desember 2020) 

2. Penghargaan dari BPS Pusat Sebagai Terbaik kedua dalam 

pengumpulan data statistik distribusi (04 Desember 2020);  

3. Penghargaan dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan 

Provinsi Jawa Tengah Sebagai Penyusun dan Penyaji Terbaik 

Pertama pada tingkat UAPPA_Wuntuk Laporan keuangan tahun 

2019 (30 Juni 2020); 

4. Penghargaan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, 

BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan kerja Menuju Informatif 

(16 Desember 2020); 

5. BPS: Capaian Tertinggi Pertama Response rate tertinggi SP2020 

Online (01 Juni 2020); 
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6. BPS sebagai Kreator Tutorial Pelaksanaan Lapangan Ubinan 

Berbasis KSA dengan Moda CAPI (1 Desember 2020); 

7. BPS: Provinsi dengan kinerja terbaik pertama dalam kegiatan survei-

survei statistik IBS Direktorat Statistik Industri tahun 2020 (Februari 

2021); 

8. BPS: Provinsi dengan kinerja terbaik pertama dalam kegiatan survei-

survei SIKRT Direktorat Statistik Industri tahun 2020 (Februari 2021); 

9. BPS: Provinsi dengan capaian response rate tertimbang tertinggi 

pertama dalam kegiatan survei-survei Perusahaan Konstruksi tahun 

2020 (Februari 2021); 

10. BPS: Provinsi dengan kinerja terbaik kedua dalam kegiatan survei-

survei Statistik Pertambagan da Energi Direktorat Statistik Industri 

tahun 2020 (Februari 2021). 
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Lampiran 8. LHE BPS Provinsi Sulawesi Barat 

Tabel 8.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,64 23,84 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,75 18,44 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,72 11,82 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,06 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 13,33 13,75 

Total Nilai 100,00 74,50 74,67 

 

Tabel 8.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

Kekurangan: 

1. Dalam notulen rapat tidak ada pembahasan penetapan target 

Renstra, sehingga tidak diketahui apakah target yang ditetapkan 

sudah SMART atau belum. 

2. Belum terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada 

jangka menengah dan target tahunan karena setiap target yang 

ditetapkan belum disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) 

misalnya nama K/L/D/I yang menindaklanjuti rekomendasi. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021, sudah memuat uraian tugas masing-

masing jabatan, dan terdapat kegiatan monitoring SAKIP 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

5. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

belum dibandingkan dengan target 2024, namun dibandingkan 

dengan target 2020 

6. Belum dilengkapi rekomendasi/usulan perbaikan yang konkret per 

target 
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7. Belum ada tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 dalam 

penyusunan PK 2021 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Renstra telah dilakukan, dengan hasil reviu indikator kinerja 

sasaran masih sesuai dengan IKU, namun hasil monitoring target jangka 

menengah belum dijadikan acuan dalam mereviu target tahunan (apakah 

masih sesuai atau tidak), mereviu dasar hitung penetapan target, 

mereviu cara mengukur target, ataupun mereviu target yang capaiannya 

telah melewati target Renstra tahun 2024 (tidak menantang). Misalnya 

untuk IKS yang capaiannya telah melebihi 120% dari target akhir 

Renstra, seharusnya dirubah targetnya untuk target PK tahun 

selanjutnya. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Terdapat target IKS yang tidak sesuai dengan target Renstra belum 

disertai penjelasan bahwa hal tersebut berdasarkan hasil reviu Renstra 

antara lain IKS "Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan 

nasional", "Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional" dan "Persentase kepuasan pengguna data 

terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS". 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Berdasarkan kertas kerja penilaian pegawai sebagai dasar pemberian 

Reward bahwa yang diperhitungkan dari absensi pegawai, belum 

dikaitkan dengan capaian kinerja individu/SKF/KF, sehingga capaian 

kinerja belum dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja. Capaian Target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan. Capaian Target kinerja belum dijadikan 

dasar untuk memberikan penghargaan (reward).  

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Berdasarkan kertas kerja penilaian pegawai sebagai dasar pemberian 

Reward bahwa yang diperhitungkan dari absensi pegawai, belum 

dikaitkan dengan capaian kinerja individu/SKF/KF, sehingga capaian 

kinerja belum dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja. Capaian Target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan. Capaian Target kinerja belum dijadikan 

dasar untuk memberikan penghargaan (reward). 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Telah terdapat bukti reward berupa SK, namun belum  melampirkan 

terdapat bukti dukung : 

Mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.  

Monitoring atau pengukuran capaian target periodik lebih dari 50% 

(dalam notulen rapat triwulanan hanya indikator pemasukan dokumen 

dan pengolahan) 

B. Pengukuran Kinerja 
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Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

SK tim SAKIP 2021 sudah ada, sudah memuat uraian tugas masing-

masing jabatan, dan terdapat kegiatan monitoring SAKIP. 

 

SOP pengumpulan data kinerja sudah dilampirkan, SOP sudah divalidasi, 

sudah memuat waktu pelaksanaan pekerjaan, dan terdapat alur yang 

jelas apabila ada kesalahan data. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

SK IKI 2021 dan IKI 2021 sudah dilampirkan, tetapi halaman yang 

ditandatangani Kepala hanyalah halaman SK, untuk halaman isian IKI 

belum ditandatangani Kepala. 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, namum masih terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. SKP yang dikirimkan hanya halaman pertama (target) belum 

dilengkapi dengan halaman kedua (penilaian capaian) sehingga 

belum dapat diketahui apakah SKP sudah dilakukan penilaian dan 

divalidasi atau belum 

2. Laporan kegiatan Kepala belum ditandatangani oleh ybs ataupun 

pejabat penilai 

3. CKP KF IPDS belum dinilai 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

SK IKI 2021 dan IKI 2021 sudah dilampirkan, tetapi halaman yang 

ditandatangani Kepala hanyalah halaman SK, untuk halaman isian IKI 

belum ditandatangani Kepala. 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, namum masih terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. SKP yang dikirimkan hanya halaman pertama (target) belum 

dilengkapi dengan halaman kedua (penilaian capaian) sehingga 

belum dapat diketahui apakah SKP sudah dilakukan penilaian dan 

divalidasi atau belum 

2. Laporan kegiatan Kepala belum ditandatangani oleh ybs ataupun 

pejabat penilai 

3. CKP KF IPDS belum dinilai 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti yang dilampirkan sudah lengkap dan valid pada Fungsi Statistik 

Sosial maupun IPDS. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Prov. Sulbar belum melampirkan bukti screenshot pengiriman FRA 

melalui SiMonev, dan melampirkan penggunaan teknologi informasi lain, 

yaitu: Aplikasi Portal WFH yang dibuat untuk mempermudah rekapitulasi 

kinerja pegawai dalam masa pandemi, Website SIAPIK MONIK (Sistem 

Aplikasi Penilaian Kinerja dan Monitoring Kegiatan) untuk monitoring 

kegiatan level Provinsi dan Kabupaten, serta Aplikasi Google Sites Tata 

Usaha. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

SK IKI 2021 dan IKI 2021 sudah dilampirkan, tetapi halaman yang 

ditandatangani Kepala hanyalah halaman SK, untuk halaman isian IKI 

belum ditandatangani Kepala. 
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SKP dan CKP sudah dikirimkan, namum masih terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. SKP yang dikirimkan hanya halaman pertama (target) belum 

dilengkapi dengan halaman kedua (penilaian capaian) sehingga 

belum dapat diketahui apakah SKP sudah dilakukan penilaian dan 

divalidasi atau belum 

2. Laporan kegiatan Kepala belum ditandatangani oleh ybs ataupun 

pejabat penilai 

3. CKP KF IPDS belum dinilai 

 

BPS Prov. Sulbar sudah mengirimkan kertas kerja dan buti rewards 

sampai periode Juni 2021. Pemberian reward dilakukan setiap bulan 

melalui pemilihan Employee of the Month. Penilaian meliputi aspek nilai 

CKP, kehadiran, dan perilaku. Penghargaan berupa SK Employee of the 

Month. Bukti rewards yang diberikan sudah sesuai dengan kertas 

kerjanya. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Dokumentasi rapat kinerja triwulanan telah ada namun pada notulensi 

tidak menjelaskan seluruh indikator kinerja sasaran, yang dibahas hanya 

indikator level Kepala, belum ada pembahasan untuk indikator level 

KF/SKF. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

BPS Prov. Sulbar sudah mengirimkan kertas kerja dan buti rewards 

sampai periode Juni 2021. Pemberian reward dilakukan setiap bulan 

melalui pemilihan Employee of the Month. Penilaian meliputi aspek nilai 

CKP,  kehadiran, dan perilaku. Penghargaan berupa SK Employee of the 

Month. Bukti rewards yang diberikan sudah sesuai dengan kertas 

kerjanya. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi 

Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

1. Pembahasan capaian kinerja tidak sesuai dengan notulen rapat FRA 

tw IV 2020, dalam notulen rapat TW IV 2020 yg dibahas adalah 

indikator per bidang dengan beberapa sisipan indiikator Kepala BPS 

Provinsi Sulbar, sehingga tidak seluruh indikator kinerja kepala BPS 

Sulbar dilakukan evaluasi capaian kinerjanya. 

2. Dalam penyusunan BAB III tidak seluruh indikator kinerja sasaran 

dijelaskan kendala dan solusinya. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Target Indikaor Kinerja Sasaran pada Laporan Kinerja dengan Target 

pada PK tahun 2020 terdapat perbedaan Nilai (inkonsistensi), juga 

pembahasan capaian kinerja tidak sesuai dengan notulen rapat FRA tw IV 

2020, dalam notulen rapat TW IV 2020 yg dibahas adalah indikator per 

bidang dengan beberapa sisipan indiikator Kepala BPS Provinsi Sulbar, 

sehingga tidak seluruh indikator kinerja kepala BPS Sulbar dilakukan 

evaluasi capaian kinerjanya.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

LKIN telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi namun masih 

belum menyebutkan tentang selfblocking dan juga nilai sebelum dan 

sesudah efisiensi dilakukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Informasi keuangan telah ada berupa anggaran dan realisasi per sasaran. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Tidak terdapat bukti dukung berupa dokumen sumber FRA sehingga 

tidak dapat dinilai keandalan informasi yang tersaji pada LKIN 2020. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Masih terdapat capaian kinerja tahun 2020 yang lebih rendah dari 

capaian kinerja tahun 2019. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja  

(KKE C.III.15) 

Belum terdapat bukti yang dapat diyakini bahwa informasi kinerja yang 

disajikan dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penilaian kinerja, 

karena belum ada kertas kerja pemberian reward and punishment yang 

mencantumkan capaian kinerja per pegawai sebagai salah satu kriteria 

pemberian reward. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring dan evaluasi 

kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring dan evaluasi 

kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan namun masih terdapat kelemahan 

yaitu: 

1. Tidak memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala satker 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA KF 

namun tidak seluruh indikator 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring dan evaluasi 

kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan namun masih terdapat kelemahan 

yaitu: 

1. Tidak memuat pembahasan kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 
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2. Tidak memuat kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Bukti dukung telah sesuai (screencapture monitoring pemasukan dok 

capaian kinerja Tw I 2020 dan monitoring pemenuhan permindok 

evaluasi SAKIP). 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Dari daftar hadir capaian kinerja TW I 2020, evaluasi dilakukan oleh Tim 

Penanggungjawab Pengumpulan data kinerja BPS Provinsi Sulawesi 

Barat. Namun dari dokumentasi rapat tidak terlihat keterlibatan Kepala 

BPS Provinsi dalam melakukan evaluasi. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Supervisi belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari  

substansi notulen evaluasi yang masih memiliki kelemahan sebagai 

berikut: 

1. Tidak memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala satker 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF 

namun tidak seluruh indikator 

3. Tidak memuat pembahasan kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 

4. Tidak memuat kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Notulen evaluasi kinerja telah membahas rekomendasi atas 

permasalahan/kendala yang dihadapi namun substansi pembahasan 

belum sesuai yaitu: 

1. Tidak memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala Satker 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF 

namun tidak seluruh indikator 

3. Tidak memuat pembahasan kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 

4. Tidak memuat kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan rencana aksi telah dilakukan triwulanan namun substansi 

notulen rapat evaluasi masih belum sesuai yaitu: 

1. Tidak memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala satker 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF 

namun tidak seluruh indikator 

3. Tidak memuat pembahasan kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 
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4. Tidak memuat kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan namun substansi notulen rapat evaluasi masih belum 

sesuai yaitu: 

1. Tidak memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala Satker 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF 

namun tidak seluruh indikator 

3. Tidak memuat pembahasan kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 

4. Tidak memuat kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Substansi notulen rapat evaluasi masih belum sesuai yaitu:  

1. Tidak memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala Satker  

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF 

namun tidak seluruh indikator 

3. Tidak memuat pembahasan kesepakatan dengan pihak yang terkait 

langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi  

4. Tidak memuat kesepakatan siapa dan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti dukung berupa dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi 

kinerja yang dilampirkan tidak sesuai (yang dilampirkan dokumen tahun 

2020 dan tidak berkaitan dengan solusi yang tertuang dalam notulen 

rapat evaluasi kinerja Tw I 2021). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Bukti dukung berupa dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi 

kinerja yang dilampirkan tidak sesuai  (yang dilampirkan dokumen tahun 

2020 dan tidak berkaitan dengan solusi yang tertuang dalam notulen 

rapat evaluasi kinerja Tw I 2021). 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Berdasarkan data FRA Triwulan 1 tahun 2021, nilai capaian kinerja 

indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik Sosial bernilai B 103,84% 

(terdapat 1 indikator yang tidak mencapai 100%). 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator kinerja pada Fungsi IPDS dan Fungsi 

Statistik Sosial Triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 bernilai 

C sebesar 102,77% masih dibawah 110% (terdapat 1 indikator yang 

capaiannya di bawah 100% di triwulan 1 tahun 2021 dan triwulan 1 tahun 

2020 yaitu indikator Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga). 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti yang dilampirkan sudah Lengkap dan valid pada Fungsi Statistik 

Sosial maupun IPDS. 
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Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sulawesi Barat memperoleh predikat WBK dari Kementrian 

PAN & RB tahun 2014. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan data dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS Provinsi Sulawesi 

Barat mengikuti perlombaan 5 inovasi tahun 2021 dan masuk tahap 2 

(Satker BPS melakukan input proposal inovasi yang masih aktif hasil 

updating pada tahap 1 melalui web inovasi.bps.go.id). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sertifikat dari DJPB dan BI tidak terbaca karena berupa foto serah terima 

bukan langsung capture sertifikatnya. Agar dilengkapi dengan foto 

sertikat dimaksud. 
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Lampiran 9. LHE BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tabel 9.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,59 24,14 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,54 11,64 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,01 5,82 

Capaian Kinerja 20,00 14,17 13,75 

Total Nilai 100,00 74,37 74,41 

 

Tabel 9.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Notulen telah menyajikan isi Renstra tahun 2020-2024 

4. Target yang ditetapkan telah disertai argumen yang logis dan cara 

mengukurnya 

5. Terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada jangka 

menengah dan target tahunan. Setiap target yang ditetapkan 

disertai dengan basis data dan dasar hitung mendapatkan angka 

tersebut (ada perhitungan X/Y nya) 

Kekurangan: beberapa target IKS yang ditetapkan belum meningkat tiap 

tahun (flat) sehingga belum menerapkan SMART. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021, dan telah menjelaskan tentang 

tanggungjawab monitoring target jangka menengah secara periodik 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

5. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

telah dibandingkan dengan target 2024 

6. Telah ada tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 dalam 

penyusunan target PK 2021 dan Reviu Renstra 

7. Pembahasan analisis dan evaluasi belum memadai 
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Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Renstra telah dilakukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, 

dan dindaklanjuti dengan mereviu target IKS PK tahun 2021. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti rapat yang dilampirkan adalah Rapat PK 2021, 

Kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir dan notulen penetapan PK 2021 

Reviu 

2. Terdapat pembahasan penetapan target PK Reviu pada setiap target 

3. Dalam notulen penetapan PK 2021, didukung alasan terkait 

perbedaan target antara Renstra tahun 2021 dengan PK 2021 

4. Dalam notulen penetapan PK 2021, telah menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator; 

5. Target telah dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Implementasi pemberian reward dan punishment agar lebih 

ditingkatkan dan penyusunan kertas kerja lebih menggambarkan capaian 

kinerja dan kesesuaian penilaian dengan penerima reward and 

punishment.  

 

Capaian belum dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja. Capaian Target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan. Capaian Target kinerja belum dijadikan 

dasar untuk memberikan penghargaan (reward). Untuk selanjutnya 

Reward berupa KSKP, employee of the month, golden flag atau yang 

lainnya didukung dengan kertas kerja penilaian per pegawai yang salah 

satu kriteria penilaiannya adalah capaian kinerja FRA triwulanan, bukan 

hanya presensi dan perolehan penghargaan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, 

telah dilengkapi dengan notulen level Kepala dan SKF, yang memuat 

informasi tentang: 

1. Target dan Realisasi TW I tahun 2021 yang telah dapat diandalkan 

(sesuai dengan FRA TW I tahun 2021) 

2. Pembahasan analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja (kendala dan 

solusi) per Indikator Kinerja Sasaran FRA TW I tahun 2021 seluruh IKS 

baik yang target masih 0, capaian 100% maupun yang belum 

mencapai target (capaian kurang dari 100%), 

3. Realisasi anggaran, prestasi, pemberian reward berupa "Golden Flag" 

untuk IPDS.  

4. Siapa yang akan menindaklanjuti dan kapan batas waktu akan 

ditindaklanjuti  

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring jangka 

menengah 

2. SOP pengumpulan data kinerja, namun peraturan organisasi dan 

tata kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS 

Nomor 7 tahun 2008 seharusnya nomor 7 dan 8 tahun 2020 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala satker, telah 

mengacu pada PK atasannya dan sesuai dengan Perka IKU No. 38 

tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup selulruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh Fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan dari level Kepala sampai dengan SKF, 

namun pemberian reward and punishment pegawai belum mengacu pada 

hasil pengukuran kinerja triwulanan dalam FRA, masih mengacu pada 

absensi pegawai. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

FRA telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai sehingga 

data kinerja yang disajikan dalam FRA dapat diandalkan. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker melampirkan bahwa telah ada TI berupa Sirinjani dan Sitakin. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terlihat dari Satker telah 

melengkapi: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai 

dengan Perka IKU No. 38 tahun 2020. selain itu, IKI telah mencakup 

seluruh kepala Bagian/KF, SKF serta Staf seluruh fungsi 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yang 

dilakukan secara triwulanan, yang dilengkapi dengan kertas kerja 

penilaian, namun belum mengacu pada capaian kinerja 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, namun belum dilengkapi 

dengan kesepakatan siapa yang menindaklanjuti, serta batas waktu 

tindak lanjut. Selain itu, belum ada bukti dokumentasi pelaksanaan 
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solusi/rekomendasi (tindaklanjut) atas notulensi rapat kinerja Triwulan IV 

Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Terdapat pemberian Reward Kepada KF berkinerja terbaik berupa 

"golden Flag" dengan beberapa kriteria pemberian reward yang 

dijelaskan dalam kertas kerja penilaian (laporan golden flag award) yaitu 

penghargaan dari pihak eksternal dan internal, absensi pegawai dan rata-

rata poin presensi per fungsi/bagian (disiplin).  

Terbukti dalam pemberian "Golden Flag" jika hanya berdasarkan rata-

rata capaian kinerja tertinggi yang memperoleh Reward adalah IPDS 

(capaian kinerja FRA TW I tahun 2021 106,67%), namun berdasarkan 

Laporan Golden Flag award mempertimbangkan hal lain seperti 

penghargaan dari pihak eksternal dan internal, absensi pegawai (disiplin) 

dan tanpa mempertimbangkan capaian kinerja terbaik sebagai ukuran 

keberhasilannya, akhirnya reward diberikan kepada Bagian Umum. 

sehingga hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja. 

 

Untuk ke depannya, capaian kinerja triwulanan per KF/SKF dijadikan 

salah satu kriteria dalam penilaian reward and punishment. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan kinerja tahun 2020 telah diunggah dalam website (PPID --> 

Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian perka 

IKU No. 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam PK tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja per 

sasaran dan per Indikator Kinerja sasaran yang telah sesuai dengan 

dokumen notulen Rapat triwulan IV tahun 2020. Namun permasalahan 

dan solusi pada beberapa IKS masih sama , dan masih umum. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan kinerja telah menyajikan tabel perbandingan target 2024 

dengan realisasi tahun 2020, namun belum menganalisis dan 

mengevaluasi capaian monitoring target jangka menengah tersebut, 

yang mengacu pada pembahasan monitoring target jangka menengah 

yang telah dilakukan (notulen). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Telah menyajikan nominal efisiensi dan refocusing anggaran, namun 

belum menjelaskan tentang upaya dalam menghemat anggaran. 

Penghematan bukan hasil keadaan yang lebih banyak WFH 

dibandingkan WFO, namun diupayakan. Misalnya dengan mencabut 

kabel komputer jika akan ditinggal lama, penghematan penggunaan 
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kertas, tinta dan listrik dengan cara mereviu dokumen atau SPJ langsung 

pada dokumen soft copy (tidak perlu diprint), dan lain-lain. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan telah selaras dengan 

yang disajikan dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah 

dimanfaatkan dalam perencanaan dan strategi untuk peningkatan 

kinerja tahun berikutnya, yaitu ditindalanjuti dengan mereviu target 

tahun 2021 terutama untuk Indikator Kinerja Sasaran yang capaian 

kinerjanya telah melebihi 120%. Notulen Penetapan PK tahun 2021 telah 

menyajikan realisasi tahun 2020 yang selaras dengan FRA tahun 2020. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan Reward and 

punishment secara triwulanan dengan kriteria rata-rata presensi 

fungsi/bagian dan penilaian kinerja berdasarkan jumlah penghargaan 

yang diterima, namun belum dikaitkan dengan capaian kinerja tahun 

2020. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja FRA Kepala dan SKF 

telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

monitoring Tw I 2021 yang telah ditandatangani kepala satker.  

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan, telah dilengkapi 

dengan notulen level Kepala dan SKF, yang memuat informasi tentang: 

1. Target dan Realisasi TW I tahun 2021 yang telah dapat diandalkan 

(sesuai dengan FRA TW I tahun 2021) 

2. Pembahasan analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja (kendala dan 

solusi) per Indikator Kinerja Sasaran FRA TW I tahun 2021 seluruh IKS 

baik yang target masih 0, capaian 100% maupun yang belum 

mencapai target (capaian kurang dari 100%), 

3. Realisasi anggaran, prestasi, pemberian reward berupa "Golden Flag" 

untuk IPDS.  

4. Siapa yang akan menindaklanjuti dan kapan batas waktu akan 

ditindaklanjuti  

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan Laporan Kinerja, 

Monitoring Permindok Evaluasi SAKIP dan monitoring Kinerja pada 

aplikasi e-monev Bappenas. 
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Monitoring kinerja Kabupaten Kota minimal mencakup monitoring 

kinerja terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap namun masih 

terdapat kelemahan dalam notulen rapat evaluasi yaitu: 

telah dilengkapi dengan notulen level Kepala dan SKF, yang memuat 

informasi tentang:  

1. Target dan Realisasi TW I tahun 2021 yang telah dapat diandalkan 

(sesuai dengan FRA TW I tahun 2021)  

2. Pembahasan analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja (kendala dan 

solusi) per Indikator Kinerja Sasaran FRA TW I tahun 2021 seluruh IKS 

baik yang target masih 0, capaian 100% maupun yang belum 

mencapai target (capaian kurang dari 100%),  

3. Realisasi anggaran, prestasi, pemberian reward berupa "Golden Flag" 

untuk IPDS.  

4. Siapa yang akan menindaklanjuti dan kapan batas waktu akan 

ditindaklanjuti  

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum seluruhnya memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan, 

misalnya dalam membahas IKS "Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat" 

seharunya dibahas progress implementasi SAKIP dan perbaikan yang 

akan dilaksanakan, bukan hanya untuk peningkatan nilai SAKIP namun 

untuk perbaikan manajemen kinerja seluruh KF dalam implementasi 

SAKIP. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja karena walaupun terdapat IKS yang targetnya 

masih 0 (nihil), satker tetap melakukan pembahasan untuk 

mengendalikan kinerja IKS tersebut, Namun pembahasannya masih 

minim, belum membahas progres kegiatan yang sedang dilakukan dalam 

rangka mencapai target pada triwulan selanjutnya. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan berupa solusi atas kendala yang tertuang dalam 

notulen, namun solusi yang dibahas merupakan kegiatan yang telah 

direncanakan satker pada waktu yang akan datang, seharusnya solusi 

berupa strategi untuk pencapaian target kinerja PK tahun 2021. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, 

terlihat dari realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa IKS lebih baik 

dari triwulan I tahun 2020, namun informasi yang disajikan dalam FRA 

belum dapat diandalkan (sesuai hasil penilaian E.1.3) 
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Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti dukung pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah dilampirkan namun belum ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Terdapat pemberian Reward Kepada KF berkinerja terbaik berupa 

"Golden Flag" dengan beberapa kriteria pemberian reward yang 

dijelaskan dalam kertas kerja penilaian (laporan golden flag award) yaitu 

penghargaan dari pihak eksternal dan internal, absensi pegawai dan rata-

rata poin presensi per fungsi/bagian (disiplin).  

Terbukti dalam pemberian "Golden Flag" jika hanya berdasarkan rata-

rata capaian kinerja tertinggi yang memperoleh Reward adalah IPDS 

(capaian kinerja FRA TW I tahun 2021 106,67%), namun berdasarkan 

Laporan Golden Flag award mempertimbangkan hal lain seperti 

penghargaan dari pihak eksternal dan internal, absensi pegawai (disiplin) 

dan tanpa mempertimbangkan capain kinerja terbaik sebagai ukuran 

keberhasilannya, akhirnya reward diberikan kepada Bagian Umum. 

sehingga hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja. 

 

Untuk ke depannya, capaian kinerja triwulanan per KF/SKF dijadikan 

salah satu kriteria dalam penilaian reward and punishment. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 hanya 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian kinerja tw 1 2021 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, 

terdapat beberapa IKS yang realisasi dan/atau capaian kinerjanya lebih 

rendah dari TW I tahun 2020. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

FRA telah didukung dengan dokumen sumber yang memadai sehingga 

data kinerja yang disajikan dalam FRA dapat diandalkan. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Telah memperoleh predikat WBBM 

berdasarkan surat keputusan Kepala BPS tahun 2021 Nomor B-

197/01000/PW.180/07/2021 tanggal 12 Juli 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti perlombaan inovasi tahun 

2021 dan masuk sampai dengan tahap 2 (Satker BPS melakukan input 

proposal inovasi yang masih aktif hasil updating pada tahap 1 melalui 

web inovasi.bps.go.id). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Rata-rata capaian kinerja indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 hanya 110%. 
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Lampiran 10. LHE BPS Provinsi Jawa Timur 

Tabel 10.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 24,13 23,73 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,75 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,27 10,72 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,60 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 13,33 14,17 

Total Nilai 100,00 74,08 74,19 

 

Tabel 10.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat Undangan, Daftar hadir dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Target yang ditetapkan meningkat dari 2020-2024, sehingga sudah 

menerapkan SMART 

Kekurangan: 

1. Belum terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada 

jangka menengah dan target tahunan karena setiap target yang 

ditetapkan belum disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) 

misalnya nama K/L/D/I yang menindaklanjuti Rekomendasi. 

2. Belum menunjukkan bahwa penentuan target didasarkan pada basis 

data yang memadai. Terdapat argumen namun belum ada  

perhitungan yang logis untuk setiap target Indikator Kinerja Sasaran 

dalam Renstra. Misalnya berapa rekomendasi yang ditindaklanjuti 

dari berapa rekomendasi yang diberikan. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Telah terdapat Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen Rapat Pencapaian 

Renstra. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain : 

1. Notulen hanya menampilkan target dan realisasi tanpa evaluasi dan 

penjelasan lain 

2. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

tidak dibandingkan dengan target 2024, namun dibandingkan 

dengan target 2020 
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3. Tidak terdapat kendala dan solusi, dan siapa yang akan 

mengeksekusi tindak lanjut. 

4. Tidak ada rekomendasi/usulan perbaikan yang konkret per target 

khususnya bagi target yang capaiannya masih 0% atau 120% 

5. Belum ada tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 dalam 

penyusunan PK 2021 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Telah dilakukan Reviu Renstra. Hasil reviu indikator kinerja sasaran masih 

sesuai dengan IKU. Namun hasil monitoring target jangka menengah 

belum dijadikan acuan dalam mereviu target tahunan (apakah masih 

sesuai atau tidak), mereviu dasar hitung penetapan target, mereviu cara 

mengukur target, ataupun mereviu target yang capaiannya telah 

melewati target Renstra tahun 2024 (tidak menantang). Misalnya untuk 

IKS yang capaiannya telah melebihi 120% dari target akhir Renstra, 

seharusnya dirubah targetnya untuk target PK tahun selanjutnya. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Telah terdapat bukti dukung surat undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja 2021, namun notulen 

belum ditanda tangan oleh Kepala satker. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

1. Perjanjian Kinerja (PK) sudah diunggah di website pada menu 

"PPID"--> "Program dan Kegiatan" --> "Perjanjian Kinerja". PK yang 

dipublikasikan  telah lengkap berupa PK Kepala BPS Provinsi Jawa 

Timur dan Kepala Bagian Umum, KF, dan SKF  

2. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diunggah ke aplikasi simonev 

3. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari Undangan, daftar hadir, dan notulen evaluasi 

FRA triwulan I sudah ada, tetapi pembahasan pada notulen masih 

kurang memadai. FRA Kepala sudah dibahas per indikator, tetapi 

belum ada pembahasan masalah dan solusi. Untuk masing-masing 

fungsi, pembahasan masih secara umum atau belum dibahas per 

indikator kinerja sasaran. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Berdasarkan SOP Penentuan Pegawai Teladan di Provinsi Jawa Timur, 

pemberian reward berdasarkan presensi, output kerja, sikap, dan 

loyalitas. Namun pada kertas kerja belum menggambarkan kriteria 

tersebut. Kertas kerja hanya mengakomodir penilaian berdasarkan nilai 

CKP dan presensi. Bukti reward yang dilampirkan hanya sampai periode 

Desember 2020. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Berdasarkan SOP Penentuan Pegawai Teladan di Provinsi Jawa Timur, 

pemberian reward berdasarkan presensi, output kerja, sikap, dan 

loyalitas. Namun pada kertas kerja belum menggambarkan kriteria 

tersebut. Kertas kerja hanya mengakomodir penilaian berdasarkan nilai 

CKP dan presensi. Bukti reward yang dilampirkan hanya sampai periode 

Desember 2020. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

1. SOP pengumpulan data kinerja sudah ada, sudah ditandatangani 

oleh Kepala, dan sudah terdapat alur jika terjadi kesalahan data. 
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2. SK tim SAKIP 2021 sudah ada, sudah memuat uraian tugas masing-

masing jabatan, dan sudah memuat kegiatan monitoring SAKIP. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Dokumen IKI 2021 sudah dikirimkan, namun masih terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. Belum ada IKI kepala 

2. IKI yang dilampirkan belum mencakup semua fungsi 

3. SK IKI terpisah untuk masing-masing fungsi dan statistisi, akan tetapi 

SK tidak dilampirkan semuanya dan hanya IKI IPDS dan IKI Statistisi 

yang ditandatangani oleh Kepala 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, untuk KF, SKF, dan staf sudah dinilai dan 

ditandatangani. Namun masih ada kekurangan, yaitu SKP Kepala yang 

dikirimkan hanya halaman pertama (target), belum ada halaman kedua 

(penilaian) sehingga belum dapat dipastikan apakah SKP sudah dinilai 

dan divalidasi atau belum. CKP Kepala juga belum ditandatangani oleh 

pejabat penilai. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Dokumen IKI 2021 sudah dikirimkan, namun masih terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. Belum ada IKI kepala 

2. IKI yang dilampirkan belum mencakup semua fungsi 

3. SK IKI terpisah untuk masing-masing fungsi dan statistisi, akan tetapi 

SK tidak dilampirkan semuanya dan hanya IKI IPDS dan IKI Statistisi 

yang ditandatangani oleh Kepala 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, untuk KF, SKF, dan staf sudah dinilai dan 

ditandatangani. Namun masih ada kekurangan, yaitu SKP Kepala yang 

dikirimkan hanya halaman pertama (target), belum ada halaman kedua 

(penilaian) sehingga belum dapat dipastikan apakah SKP sudah dinilai 

dan divalidasi atau belum. CKP Kepala juga belum ditandatangani oleh 

pejabat penilai. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung yang diunggah sudah lengkap dan valid pada Fungsi 

Statistik Sosial ataupun IPDS. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Prov Jatim menggunakan Aplikasi SIPESUT, tidak dijelaskan dengan 

narasi, namun sepertinya merupakan aplikasi untuk managemen barang-

barang persediaan dan BMN. Selain itu ada juga penggunaan google 

sheet untuk pengisian FRA dari KF/SKF. Ada pula aplikasi TF3500 yang 

merupakan aplikasi pencatatan dan pelaporan kegiatan Task Force 

ataupun Supervisi di BPS Prov. Jatim, dan aplikasi CKP Online untuk 

mempermudah pembuatan dan penilaian CKP. BPS Prov Jatim belum 

melampirkan bukti screenshot pengiriman FRA melalui aplikasi SiMonev. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Dokumen IKI 2021 sudah dikirimkan, namun masih terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu: 

1. Belum ada IKI kepala 

2. IKI yang dilampirkan belum mencakup semua fungsi 
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3. SK IKI terpisah untuk masing-masing fungsi dan statistisi, akan tetapi 

SK tidak dilampirkan semuanya dan hanya IKI IPDS dan IKI Statistisi 

yang ditandatangani oleh Kepala 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, untuk KF, SKF, dan staf sudah dinilai dan 

ditandatangani. Namun masih ada kekurangan, yaitu SKP Kepala yang 

dikirimkan hanya halaman pertama (target), belum ada halaman kedua 

(penilaian) sehingga belum dapat dipastikan apakah SKP sudah dinilai 

dan divalidasi atau belum. CKP Kepala juga belum ditandatangani oleh 

pejabat penilai. 

 

Berdasarkan SOP Penentuan Pegawai Teladan di Provinsi Jawa Timur, 

pemberian reward berdasarkan presensi, output kerja, sikap, dan 

loyalitas. Namun pada kertas kerja belum menggambarkan kriteria 

tersebut. Kertas kerja hanya mengakomodir penilaian berdasarkan nilai 

CKP dan presensi. Bukti reward yang dilampirkan hanya sampai periode 

Desember 2020. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen evaluasi FRA triwulan I sudah ada, 

tetapi pembahasan pada notulen masih kurang memadai. FRA Kepala 

sudah dibahas per indikator, tetapi belum ada pembahasan masalah dan 

solusi. Untuk masing-masing fungsi, pembahasan masih secara umum 

atau belum dibahas per indikator kinerja sasaran. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Berdasarkan SOP Penentuan Pegawai Teladan di Provinsi Jawa Timur, 

pemberian reward berdasarkan presensi, output kerja, sikap, dan 

loyalitas. Namun pada kertas kerja belum menggambarkan kriteria 

tersebut. Kertas kerja hanya mengakomodir penilaian berdasarkan nilai 

CKP dan presensi.  

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi 

Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja hanya menjelaskan kendala dan solusi pada tingkat 

tujuan dan sasaran, tidak dijelaskan kendala dan solusi untuk masing-

masing indikator. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

LAKIN Belum menyajikan perbandingan capaian kinerja 2020 dengan 

target akhir Renstra 2024, beserta analisisnya. 
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dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Lakin belum menyajikan informasi selfblocking dan  analisis efisiensi 

sesuai informasi SMART. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

LAKIN Belum menyajikan informasi keuangan berupa Alokasi dan 

realisasi Anggaran serta analisisnya per indikator kinerja sasaran. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

LAKIN dan Notulen FRA Belum menyajikan Kendala/ permasalahan yang 

dihadapi, solusi dan rencana aksi yang dilakukan. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Lakin 2020 dan notulensi FRA telah memberikan analisis, namun 

terdapat capaian kinerja yang memiliki hasil kinerja sampai lebih dua kali 

lipat dari target yang ditetapkan, hal ini menggambarkan target yang 

ditetapkan dimungkinkan terlalu kecil dan kurang menantang lagi yaitu 

pada indikator kinerja sasaran kedua tujuan kedua dan pada indikator 

kinerja sasaran pertama tujuan ketiga, hal ini menggambarkan bahwa 

informasi kinerja masih digunakan sebagian dalam peningkatan kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Penilian kinerja pegawai merupakan pemberian CKP terhadap pegawai, 

Dokumen yang disampiakan belum menunjukkan adanya penilaian/ 

kertas kerja pemberian penghargaan terhadap pegawai yang 

sepenuhnya berdasarkan monev FRA per indikator kinerja sasaran. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Pemantauan kinerja telah dilaksanakan dan telah dilengkapi 

pembahasan terkait hambatannya. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

1. Notulen belum ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Jatim 

2. Di level FRA Kepala, pembahasan kinerja telah dilakukan per 

indikator kinerja sasaran, namun belum dilengkapi pembahasan 

terkait kendala dan solusi  

3. Di level FRA KF, pembahasan kinerja belum seragam dilakukan, 

masih terdapat pembahasan kegiatan, dan belum seluruhnya per 

indikator kinerja sasaran 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

1. Belum seluruh indikator kinerja dilengkapi rekomendasi perbaikan 

kinerja 

2. Rekomendasi belum seluruhnya mencantumkan terkait siapa dan 

batas waktu akan ditindaklanjuti 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

Secara umum, telah dilakukan evaluasi kinerja atas BPS Kab/Kota dalam 

bentuk monitoring kegiatan, namun laporan monitoring tersebut belum 

ditandatangani. 
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(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi belum melibatkan seluruh Tim SAKIP dan masih terdapat 

kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Supervisi pelaksanaan evaluasi kinerja belum memadai, karena 

1. Notulen belum ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Jatim 

2. Belum seluruh pembahasan kinerja di level FRA KF per indikator 

kinerja sasaran 

3. Di level FRA Kepala,belum dilengkapi pembahasan terkait kendala 

dan solusi per indikator kinerja sasaran 

4. Belum seluruh indikator kinerja dilengkapi rekomendasi perbaikan 

kinerja 

5. Rekomendasi belum seluruhnya mencantumkan terkiat siapa dan 

batas waktu akan diitindaklanjuti 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Belum seluruh indikator kinerja dilengkapi rekomendasi perbaikan 

kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan rencana aksi telah dilakukan, dan telah terdapat kegiatan 

monitoring untuk mengendalikan kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Belum dilengkapi alternatif perbaikan atas setiap rekomendasi hasil 

evaluasi. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan, namun perlu peningkatan 

dari sisi kualitas evaluasi. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti pelaksanaan rekomendasi atas hasil evaluasi masih sangat minim 

dan belum memadai 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Bukti pelaksanaan rekomendasi atas hasil evaluasi masih sangat minim 

dan belum memadai. 

E. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator kinerja pada Fungsi IPDS dan Fungsi 

Statistik Sosial Triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 bernilai 

D sebesar 65,33 % masih dibawah 110%. Hal ini disebabkan karena: 

1. Pada Indikator Persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei statistik sosial, Capaian Realisasi terhadap target dari FRA TW 
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1 2021 sebesar 19,53%. Sedangkan capaian realisasi terhadap target 

dari FRA TW 1 2020 jauh lebih tinggi yaitu sebesar 98,78%, sehingga 

perbandingan capaian nya hanya sebesar 19,77%. 

2. Pada Indikator Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial, capaian realisasi terhadap target dari FRA TW 1 2021 

sebesar 19,48%. Sedangkan capaian realisasi terhadap target dari 

FRA TW 1 2020 jauh lebih tinggi yaitu sebesar 98,79%, sehingga 

perbandingan capaian nya hanya sebesar 19,71%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti dukung yang diunggah sudah lengkap dan valid pada Fungsi 

Statistik Sosial ataupun IPDS. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Jawa Timur telah mendapat predikat WBK dari 

KemenPANRB tahun 2017. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Jawa Timur mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan 

masuk sampai dengan tahap 5 (Inovasi BPS Lolos seleksi Administrasi di 

KIPP KemenPANRB). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Jawa 

Timur memperoleh penghargaan dari: 

1. BPS: Provinsi dengan kinerja terbaik kedua dalam kegiatan survei-

survei statistik IBS tahun 2020: Februari 2021; 

2. BPS: Provinsi dengan kinerja terbaik kedua dalam kegiatan survei-

survei statistik SKIRT Tahun 2020: Februari 2021; 

3. BPS: Terbaik I penyelenggaraan kegiatan statistik di Kedeputian 

Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Tahun 2020: 4 Desember 2020; 

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov Jawa Timur: Penerbit 

aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 

tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) 

tahun 2021: 18 Maret 2021. 

 

 





 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
109 

Lampiran 11. LHE BPS Provinsi Aceh 

Tabel 11.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 24,19 23,89 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 19,38 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,89 12,25 

Evaluasi Kinerja 10,00 7,06 6,16 

Capaian Kinerja 20,00 11,67 12,50 

Total Nilai 100,00 73,86 74,18 

 

Tabel 11.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Notulen sudah lengkap dan untuk penetapan target telah menggunakan 

basis data yang memadai. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Belum terdapat dokumentasi tindak lanjut dari hasil monitoring. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Dokumen Renstra menunggu arahan dari BPS Pusat.  

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Renstra telah dijadikan rujukan dalam pembahasan PK dan setiap tujuan 

/sasaran sudah memiliki basis data. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Dokumen implementasi pemberian reward tahun 2021 

belum dilampirkan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

SOP Pengumpulan data kinerja yang dilampirkan adalah SOP 

pengumpulan data kinerja yang disusun pada Januari 2019 dan belum 

terdapat SOP hasil revisi. SOP sudah ditandatangani oleh kepala satker 
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namun belum dicap satker. Terdapat peringatan "Kegiatan dilakukan 

sesuai dengan ketersediaan anggaran" yang tidak relevan dengan 

kegiatan pengumpulan data kinerja. Pada SOP belum terdapat 

keterangan waktu pengumpulan data kinerja/FRA kepada penanggung 

jawab. Terdapat prosedur pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian 

isian capaian kinerja serta perbaikan jika ketidaklengkapan dan 

ketidaksesuaian tersebut terjadi. 

 

BPS Provinsi Aceh telah menetapkan SK Tim SAKIP yang terdiri dari 

ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tim dari masing-masing bagian/fungsi. 

SK Tim SAKIP sudah memuat uraian tugas bagi seluruh jabatan pada tim.  

 

Dasar hukum pada SOP Pengumpulan data kinerja dan SK Tim SAKIP 

masih menggunakan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik, peraturan yang terbaru adalah Perka BPS 

Nomor 7 Tahun 2020. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

LP Nov 2020-Mar 2021 untuk Kepala, KF Sosial, dan KF IPDS, serta CKP 

Nov 2020-Mar 2021 SKF & Staf Statistik Kependudukan, SKF & Staf 

Diseminasi Layanan Statistik sudah diunggah, dinilai, ditandatangani 

ybs, dan disahkan oleh pejabat penilai. 

 

Terdapat kekurangan pada LP/CKP yaitu: 

1. LP Kepala Satker yang belum ditandatangani oleh atasan langsung. 

2. LP dan CKP pada Nov-Des 2020 masih menggunakan nomenklatur 

lama (kepala bidang/kepala seksi) 

 

SKP Nov-Des 2020 untuk Kepala, KF Sosial, KF IPDS, SKF & Staf Statistik 

Kependudukan, SKF & Staf Diseminasi Layanan Statistik sudah 

diunggah, ditandatangani ybs, dan disahkan oleh pejabat penilai. 

 

BPS Provinsi Aceh melampirkan IKI tahun 2020 yang telah disahkan oleh 

kepala satker pada Juli 2020 dalam bentuk SK Penetapan IKI dan telah 

mengacu pada Perka IKU terbaru No 38 Tahun 2020. IKI sudah mengacu 

pada PK atasannya dan juga kepada IKU BPS dan telah terdapat formula 

untuk menghitung capaian kinerja. Belum terdapat IKI untuk tahun 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

LP Nov 2020-Mar 2021 untuk Kepala, KF Sosial, dan KF IPDS, serta CKP 

Nov 2020-Mar 2021 SKF & Staf Statistik Kependudukan, SKF & Staf 

Diseminasi Layanan Statistik sudah diunggah, dinilai, ditandatangani 

ybs, dan disahkan oleh pejabat penilai. 

 

Terdapat kekurangan pada LP/CKP yaitu: 

1. LP Kepala Satker yang belum ditandatangani oleh atasan langsung. 

2. LP dan CKP pada Nov-Des 2020 masih menggunakan nomenklatur 

lama (kepala bidang/kepala seksi) 

SKP Nov-Des 2020 untuk Kepala, KF Sosial, KF IPDS, SKF & Staf Statistik 

Kependudukan, SKF & Staf Diseminasi Layanan Statistik sudah 

diunggah, ditandatangani ybs, dan disahkan oleh pejabat penilai. 
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BPS Provinsi Aceh melampirkan IKI tahun 2020 yang telah disahkan oleh 

kepala satker pada Juli 2020 dalam bentuk SK Penetapan IKI dan telah 

mengacu pada Perka IKU terbaru No 38 Tahun 2020. IKI sudah mengacu 

pada PK atasannya dan juga kepada IKU BPS dan telah terdapat formula 

untuk menghitung capaian kinerja. Belum terdapat IKI untuk tahun 2021. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung telah sesuai dengan FRA Triwulan I 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Aceh melampirkan bukti inovasi satker dalam pengukuran 

kinerja yaitu aplikasi SIKEPO untuk penyusunan CKP. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

LP Nov 2020-Mar 2021 untuk Kepala, KF Sosial, dan KF IPDS, serta CKP 

Nov 2020-Mar 2021 SKF & Staf Statistik Kependudukan, SKF & Staf 

Diseminasi Layanan Statistik sudah diunggah, dinilai, ditandatangani 

ybs, dan disahkan oleh pejabat penilai. 

 

Terdapat kekurangan pada LP/CKP yaitu: 

3. LP Kepala Satker yang belum ditandatangani oleh atasan langsung. 

4. LP dan CKP pada Nov-Des 2020 masih menggunakan nomenklatur 

lama (kepala bidang/kepala seksi) 

 

SKP Nov-Des 2020 untuk Kepala, KF Sosial, KF IPDS, SKF & Staf Statistik 

Kependudukan, SKF & Staf Diseminasi Layanan Statistik sudah 

diunggah, ditandatangani ybs, dan disahkan oleh pejabat penilai. 

 

BPS Provinsi Aceh melampirkan IKI tahun 2020 yang telah disahkan oleh 

kepala satker pada Juli 2020 dalam bentuk SK Penetapan IKI dan telah 

mengacu pada Perka IKU terbaru No 38 Tahun 2020. IKI sudah mengacu 

pada PK atasannya dan juga kepada IKU BPS dan telah terdapat formula 

untuk menghitung capaian kinerja. Belum terdapat IKI untuk tahun 2021. 

 

Bukti Kertas Kerja Penilaian Kinerja yang dilampirkan merupakan kertas 

kerja sebagai dasar pemilihan pegawai teladan pada tahun 2020 untuk 

pegawai non struktural. Mekanisme penilaian berdasarkan pada 

rekapitulasi kekurangan jam kerja (KJK), penilaian oleh Eselon III dan IV 

terhadap kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan 

menciptakan invoasi kerja, kemampuan menjalankan disiplin kerja, 

loyalitas kerja terhadap BPS, terpercaya, jujur, dan tulus, kemampuan 

dalam menyampaikan ide dan pola pikir, serta kemampuan bekerjasama 

dalam tim. yang dinilai oleh atasan langsung, Kasubbag/Kabbag TU, dan 

Kepala BPS Kab/Ko/Prov. 

 

Terdapat pula penghargaan ketatausahaan pada tahun anggaran 2020 

yang memiliki kriteria penilaian: 

1. Nilai SMART (EKA) 

2. Nilai IKPA 

3. Nilai SAKIP 
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Belum terdapat bukti kertas kerja yang digunakan untuk penilaian reward 

and punishment pada tahun 2021 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

BPS Provinsi Aceh sudah melakukan monitoring pencapaian kinerja 

melalui pengisian FRA Tw I 2021, yang telah dibahas dalam rapat 

monitoring capaian kinerja pada level Kepala.  

 

Bukti pelaksanaan rapat berupa undangan rapat pembahasan capaian 

kinerja TW I 2021, daftar hadir, serta notula. 

Rapat dihadiri oleh kepala, seluruh KF, dan seluruh SKF. 

 

Notula rapat berisikan pembahasan capaian kinerja per tujuan, per 

sasaran, dan per indikator Tw I 2021; realisasi anggaran per tujuan dan 

sasaran Tw I 2021; kinerja bagian/fungsi pada Tw I 2021; serta analisis 

dan evaluasi Tw I 2021. Analisis dan evaluasi berisikan pembahasan pada 

setiap Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari permasalahan, solusi, 

dan penanggung jawab tindak lanjut. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Bukti Kertas Kerja Penilaian Kinerja yang dilampirkan merupakan kertas 

kerja sebagai dasar pemilihan pegawai teladan pada tahun 2020 untuk 

pegawai non struktural. Mekanisme penilaian berdasarkan pada 

rekapitulasi kekurangan jam kerja (KJK), penilaian oleh Eselon III dan IV 

terhadap kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan 

menciptakan invoasi kerja, kemampuan menjalankan disiplin kerja, 

loyalitas kerja terhadap BPS, terpercaya, jujur, dan tulus, kemampuan 

dalam menyampaikan ide dan pola pikir, serta kemampuan bekerjasama 

dalam tim. yang dinilai oleh atasan langsung, Kasubbag/Kabbag TU, dan 

Kepala BPS Kab/Ko/Prov. 

 

Terdapat pula penghargaan ketatausahaan pada tahun anggaran 2020 

yang memiliki kriteria penilaian: 

1. Nilai SMART (EKA) 

2. Nilai IKPA 

3. Nilai SAKIP 

 

Belum terdapat bukti kertas kerja yang digunakan untuk penilaian reward 

and punishment pada tahun 2021. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

LKIP telah diunggah pada web. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Target pada LKIP telah sesuai dengan target PK. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Pada Lakin dilakukan analisis dan evaluasi secara rinci dengan kendala, 

solusi, dan rencana aksi dan sesuai dengan notulen FRA Tw. 4 tahun 

2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

pembandingan lain yang diperlukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan kinerja telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya dengan cukup baik. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Alasan penetapan PK dengan pertimbangan hasil kinerja tahun 2020 

masih belum ditemukan pada IKS 1.1.2, 2.1.1, dan 3.1.1. Pada alasan-

alasan yang menyertakan tahun 2020, tidak dijabarkan dengan lebih 

rinci, hanya diberi keterangan "menyesuaikan dengan hasil 2020". 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Pada reward satker terbaik telah memperhitungkan aspek kinerja yaitu 

nilai SMART, nilai IKPA, dan nilai SAKIP. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala.  

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada 

(0), agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode 

(triwulan) yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan namun 

berdasarkan notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 masih terdapat 

kelemahan yaitu: 

1. Notulen level KF yang dilampirkan membahas kendala dan solusi 

secara umum tidak per indikator kinerja  

2. Belum terdapat kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjut 
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Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.  

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian). 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan.  

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

PPelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan namun 

berdasarkan notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 masih terdapat 

kelemahan yaitu: 

1. Notulen level KF yang dilampirkan membahas kendala dan solusi 

secara umum tidak per indikator kinerja  

2. Belum terdapat kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjut 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. Bukti dukung pelaksanaan tindak lanjut 

hasil evaluasi kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan (KF IPDS dan 

Sosial)namun belum seluruhnya sesuai dengan pembahasan dalam 

notulen evaluasi kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerjabelum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai 

dengan kertas kerja penilaiannya  

Dokumen reward dan punishment serta kertas kerja penilaian tahun 2021 

belum dilampirkan. 



 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
115 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Dokumen reward dan kertas kerja yang dilampirkan berupa satker 

terbaik dan pegawai terbaik merupakan dokumen tahun 2020. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 102,16%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja lebih dari 

110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 101,09%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti dukung telah sesuai dengan FRA Triwulan I 2021. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Aceh termasuk daftar unit kerja layanan yang diusulkan 

menuju predikat WBK Tahun 2021 ke Kementerian PAN & RB (surat 

Inspektur Utama Nomor B-182/08000/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021). 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Aceh mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan masuk 

sampai dengan tahap 5 (Inovasi BPS Lolos seleksi Administrasi di KIPP 

Kementrian PAN & RB). Inovasi berupa aplikasi SAKA dan SIKEPO. 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan, dalam kurun 

waktu bulan Mei 2020 - Mei 2021, BPS Provinsi Aceh memperoleh 

penghargaan dari BPS, sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) di Lingkungan BPS Tahun 2020 (tanggal 13 Juli 2020). 

Sertifikat tersebut tidak relevan karena sudah masuk pada penilaian poin 

terkait Inisiatif dalam pemberantasan korupsi. 
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Lampiran 12. LHE BPS Provinsi DKI Jakarta 

Tabel 12.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,53 23,68 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,38 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,61 11,90 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,81 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 12,50 12,92 

Total Nilai 100,00 73,82 74,07 

 

Tabel 12.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Rapat telah membahas tentang Target tahunan dari tahun 2020 s.d 

2024 

4. Notulen telah menjelaskan tentang alasan peningkatan target setiap 

tahunnya hingga tahun 2024 

Kekurangan: 

Substansi notulen pembahasan target Renstra sama dengan target PK, 

antara lain: 

1. Target yang ditetapkan pada jangka menengah dan target tahunan 

belum disertai dengan basis data dan dasar hitung mendapatkan 

angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) 

2. Beberapa target IKS yang ditetapkan belum meningkat tiap tahun 

(flat) sehingga belum menerapkan SMART 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021, namun belum menjelaskan tentang 

tanggungjawab monitoring target jangka menengah secara periodik 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

5. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

telah dibandingkan dengan target 2024, namun dibandingkan 

dengan target 2020 
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6. Telah dilengkapi rekomendasi/usulan perbaikan yang konkret per 

target 

7. Telah ada tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 dalam 

penyusunan PK 2021 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Rapat Reviu Renstra telah dilaksanakan, dan 

telah ditindaklnjuti dengan merubah target tahun 2021 terutama untuk 

target indikator kinerja yang capaian tahun 2020 melebihi 120%. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti Rapat yang dilampirkan adalah Rapat PK 2021, 

Kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen Penetapan PK 2021 

Reviu 

2. Terdapat pembahasan penetapan target PK Reviu pada setiap target 

3. Dalam notulen penetapan PK 2021, didukung alasan terkait 

perbedaan target antara Renstra tahun 2021 dengan PK 2021 

4. Dalam notulen penetapan PK 2021, telah menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator 

5. Target telah dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target 

 

Namun Dalam notulen penetapan PK 2021, belum menjadikan realisasi 

LKIP 2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target dan capaian kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya 

digunakan untuk mengukur keberhasilan, karena belum dijadikan salah 

satu indikator dalam Kertas Kerja Penilaian Kinerja pemberian reward 

and punishment sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I 

Tahun 2021. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala 

karena setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan 

alternatif solusinya, namun belum seluruh indikator kinerja dilakukan 

analisis dan evaluasi secara memadai. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan, 

namun belum mengakomodir adanya tugas monitoring jangka 

menengah. 

2. SOP pengumpulan data kinerja namun peraturan organisasi dan tata 

kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS Nomor 7 

tahun 2008 seharusnya nomor 7 dan 8 tahun 2020. 
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Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya dan sesuai dengan Perka IKU No. 

38 tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup selulruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh Fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Telah dilakukan pengukuran kinerja sampai dengan SKF melalui 

monitoring FRA triwulanan, dan pegawai melalui CKP bulanan, namun 

pemberian reward and punishment belum dikaitkan dengan capaian 

kinerja. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pada Fungsi Statistik Sosial, terdapat 1 (satu) rilis pada target dan 

realisasi FRA Triwulan 1 tahun 2020. Pada notulen tidak ada pembahasan 

rilis. Sedangkan pada website terdapat 2 (rils) yaitu rilis Hasil Sensus 

Penduduk 2020 (22 Januari 2021) dan Angka Kemiskinan DKI Jakarta (15 

Februari 2021). 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker melampirkan bahwa telah ada TI berupa CKP Online. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja. Selain itu, telah ada bukti 

dokumentasi pelaksanaan solusi/rekomendasi (tindaklanjut) atas 

notulensi rapat kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 

2021. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satuan Kerja telah memberikan Reward per triwulanan pada pegawai 

yang berkinerja, telah didukung dengan kertas kerja penilaian yang 

memadai yaitu dengan kriteria PIA, namun capaian kinerja FRA belum 

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan satuan 

kerja. 

 

Untuk kedepannya, capaian kinerja triwulanan per KF/SKF dijadikan 

salah satu kriteria dalam penilaian reward and punishment. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan kinerja tahun 2020 telah diunggah dalam website (PPID --> 

Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian perka 

IKU No. 38 tahun 2020. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam PK tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per sasaran, 

namun belum seluruh sasaran telah dianalisis. 

Analisis tersebut belum sesuai dengan notulen rapat Triwulan IV karena 

pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 belum mengungkap masalah 

dan solusi yang memadai atas capaian kinerja tahun 2020.  

Seharusnya evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2020 membahas kendala 

dan solusi atas pencapaian kinerja tahun 2020, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan kinerja telah menyajikan tabel perbandingan target 2024 

dengan realisasi tahun 2020, namun belum menganalisis dan 

mengevaluasi capaian monitoring target jangka menengah tersebut, 

yang mengacu pada pembahasan monitoring target jangka menengah 

yang telah dilakukan (notulen). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Telah menyajikan upaya dan nominal efisiensi yang memadai, untuk 

kedepannya agar satker memberikan informasi tentang upaya-upaya 

konkret penghematan anggaran lebih detail. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan telah selaras dengan 

yang disajikan dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Telah menyajikan kinerja yang dapat diandalkan. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah 

dimanfaatkan dalam perencanaan dan strategi untuk peningkatan 

kinerja tahun berikutnya, yaitu ditindalanjuti dengan mereviu target 

tahun 2021 terutama untuk Indikator Kinerja Sasaran yang capaian 

kinerjanya telah melebihi 120%. dalam notulen Penetapan PK tahun 2021 

telah menyajikan realisasi tahun 2020 yang selaras dengan FRA tahun 

2020. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Dalam pemberian reward and punishment telah didukung dengan kertas 

kerjapenilaian namun belum mengacu pada data kinerja yang disajikan 

dalam Laporan Kinerja 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Notulen Monitoring dan Evaluasi kinerja Tw I 2021 dan Tw IV 2020 telah 

dilampirkan. 
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Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Undangan, daftar hadir dan notulen rapat monitoring dan evaluasi 

kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan namun masih terdapat kelemahan 

yaitu: 

1. Telah memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA level kepala namun target dan realisasi nihil 

2. Memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA KF 

namun tidak seluruh indikator 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan, namun beberapa IKS belum diisi siapa yang 

akan menindaklanjuti dan kapan batas waktu tindaklanjut tersebut 

dilakukan. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan Laporan Kinerja, 

Monitoring Permindok Evaluasi SAKIP dan monitoring Kinerja pada 

aplikasi e-monev Bappenas. 

 

Monitoring kinerja Kabupaten Kota minimal mencakup monitoring 

kinerja terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Evaluasi kinerja telah dilaksanakan setiap triwulan dan melibatkan 

seluruh struktural satker. Namun dalam pembahasan evaluasi kinerja 

tersebut belum membahas batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum seluruhnya memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan, 

misalnya dalam membahas IKS "Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat" 

seharunya dibahas progress implementasi SAKIP dan perbaikan yang 

akan dilaksanakan, bukan hanya untuk peningkatan nilai SAKIP namun 

untuk perbaikan manajemen kinerja seluruh KF dalam implementasi 

SAKIP. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan rencana aksi dilaksanakan secara triwulanan namun notulen 

rapat belum memuat batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan, namun 

belum menetapkan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, 

terlihat dari realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa IKS lebih baik 

dari triwulan I tahun 2020, namun informasi yang disajikan dalam FRA 

belum dapat diandalkan (sesuai hasil penilaian E.1.3). 
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Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti dukung pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah dilampirkan. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Satuan Kerja telah memberikan Reward per triwulanan pada pegawai 

yang berkinerja, telah didukung dengan kertas kerja penilaian yang 

memadai yaitu dengan kriteria PIA, namun capaian kinerja FRA belum 

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan satuan 

kerja. 

 

Untuk kedepannya, capaian kinerja triwulanan per KF/SKF dijadikan 

salah satu kriteria dalam penilaian reward and punishment. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 hanya 105,48%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian kinerja tw 1 2021 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Pada Fungsi Statistik Sosial, terdapat 1 (satu) rilis pada target dan 

realisasi FRA Triwulan 1 tahun 2020. Pada notulen tidak ada pembahasan 

rilis. Sedangkan pada website terdapat 2 (rils) yaitu rilis Hasil Sensus 

Penduduk 2020 (22 Januari 2021) dan Angka Kemiskinan DKI Jakarta (15 

Februari 2021). 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi DKI Jakarta Telah memperoleh predikat WBK berdasarkan 

surat keputusan Kepala BPS tahun 2021 Nomor B-

197/01000/PW.180/07/2021 tanggal 12 Juli 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi DKI Jakarta mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan 

masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating judul 

inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan dan 

menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi DKI 

Jakarta memperoleh penghargaan dari DJPB Provinsi DKI Jakarta 

sebagai satker yang tidak mengajukan besaran UP semester 1 tahun 

2020. 
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Lampiran 13. LHE BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

Tabel 13.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,89 24,44 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,69 19,38 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,61 11,72 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,36 6,78 

Capaian Kinerja 20,00 12,50 11,67 

Total Nilai 100,00 73,05 73,98 

 

Tabel 13.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target Renstra.  Undangan telah cukup memadai, daftar hadir 

diketahui bahwa rapat dihadiri oleh Kepala Satker, notulen berisi 

penjelasan alasan penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran 

dan dasar hitung cukup memadai serta notulen ditandatangani oleh 

Kepala Satker. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satuan kerja telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP 

SK telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan dan telah 

mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah; 

2. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat reviu Renstra dan 

capaian monitoring Renstra pada tanggal 1 April 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 

rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi tujuan, sasaran, 

indikator kinerja sasaran, satuan, target Renstra 2024, (target 

Renstra, target PK, realisasi PK, % capaian Renstra, % capaian PK, 

gap realisasi dengan tahun 2024 untuk tahun 2020 dan 2021), dan 

strategi pencapaian menuju Renstra 2024. Selain itu notulen juga 

ditandatangani oleh Kepala Satker; 

3. Jadwal rapat pencapaian target di Renstra 

Jadwal dalam bentuk matriks monitoring dan evaluasi SAKIP 2021 untuk 

semua kegiatan sakip 2021. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring Renstra 

2020 dan Reviu Renstra 2021 pada tanggal 22 Maret 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 
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rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi tujuan, sasaran, 

indikator kinerja sasaran, target Renstra 2021, reviu target Renstra 

2021, dan keterangan yang berisi apakah masih relevan atau ada 

alasan perubahan. Selain itu notulen juga ditandatangani oleh 

Kepala Satker; 

2. Jadwal rapat reviu Renstra 

Jadwal dalam bentuk tabel dijadwalkan mulai tahun 2020-2025. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK. Undangan telah cukup memadai, daftar hadir 

diketahui bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan 

alasan penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, notulen 

ditandatangani oleh notulis dan Kepala Satker, dan telah menjelaskan 

mengenai dasar hitung. Selain itu, notulen memperlihatkan bahwa 

target di Renstra menjadi acuan untuk target di PK. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment 

dengan kriteria capaian kinerja triwulan di level KF dan SKF. Selain itu, 

pemberian reward juga telah sesuai dengan kertas kerja. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Hal tersebut dapat diketahui karena satker telah menyusun dan mengisi 

rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, melakukan 

rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme reward and 

punishment. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. Hal tersebut dapat diketahui karena satker 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan 

membuat mekanisme reward and punishment. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP 

SK telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan dan telah 

mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah; 

SOP pengumpulan data kinerja.  

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP; 

2. IKI Tahun 2021  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, telah 

mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 

2020. Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala Bagian/KF, SKF, serta 

Staf seluruh fungsi. 
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Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker 

dan hasil pengukuran berjenjang telah dapat divalidasi karena realisasi 

FRA telah dilengkapi dengan bukti pendukung. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dikarenakan realisasi FRA 

telah dilengkapi dengan bukti pendukung. Untuk kedepannya, pada saat 

penulisan realisasi di FRA dipastikan telah sesuai dengan dokumen 

pendukung. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker memiliki inovasi dalam pengukuran kinerja berbasi TI berupa CKP 

online, dan webmonitoring kegiatan dan anggaran di BPS Se-Kalimantan 

Selatan. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP; 

2. IKI Tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi; 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment dengan 

kriteria capaian kinerja triwulan di level KF dan SKF. Pemberian reward 

telah sesuai dengan kertas kerja  

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, siapa yang menindaklanjuti, 

serta batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi kinerja belum 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja karena 

bukti dokumentasi atas solusi yang dilampirkan belum memadai. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment dengan 

kriteria capaian kinerja triwulan di level KF dan SKF. Pemberian reward 

telah sesuai dengan kertas kerja penilaian.  

Mekanisme yang sudah ada bisa ditingkatkan dengan menyempurnakan 

kriteria penilaian reward contohnya membuat mekanisme reward KF/SKF 

dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, ketepatan 

angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, dll. Dengan adanya 

kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan mekanisme yang telah 

ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA tepat 

waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana secara 

tidak langsung adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan 

SAKIP di Satker 

C. Pelaporan Kinerja 
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Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per tujuan, namun 

belum menyajikan analisis dan evaluasi pada setiap sasaran dan indikator 

kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis tersebut juga belum sepenuhnya 

sesuai dengan notulen rapat triwulan IV tahun 2020 karena pada notulen 

rapat triwulan IV tahun 2020 menjelaskan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran.  

Seharusnya dalam penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada kendala 

dan solusi di setiap indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen tw IV 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan yaitu setiap perbandingan belum dilengkapi dengan 

evaluasi dan analisis per indikator kinerja sasaran  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja telah menyajikan efisiensi: 

1. SMART dan telah dianalisis; 

2. Efisiensi yang dirinci per tujuan; 

3. Efisiensi self blocking/refocussing melalui revisi anggaran; 

4. Upaya efisiensi lainnya/non self blocking, misal penghematan 

listrik, telepon, dan air yang dapat dikuantifikasikan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan karena 

dokumen sumber/bukti dukung pengisian FRA triwulan IV tahun 2020 

yang dilampirkan belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan angka 

realisasi di FRA dan Laporan Kinerja 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Belum terdapat bukti yang memadai bahwa Laporan Kinerja digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Contoh informasi dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi, ketika pembahasan 

capaian triwulan I tahun 2021 ditemukan kendala, satker menggunakan 

evaluasi/analisis yang disajikan dalam laporan kinerja sebagai solusi atas 

kendala yang dihadapi agar kinerja dapat meningkat. 
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Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja karena 

mekanisme reward and punishment yang ada telah menggunakan kriteria 

terkait capaian kinerja 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya 

belum ada (0) notulen juga telah menganalisis upaya dalam mencapai 

target pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Kepala 

Bagian/KF). Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan 

Bagian/Fungsi telah memuat informasi siapa dan kapan batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring kinerja, penyusunan dan pelaporan 

PK, monitoring kinerja webmonitoring. 

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Semua indikator pada 

level Kepala dan Bagian/KF telah memuat siapa dan kapan batas waktu 
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perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

tindak lanjut hasil evaluasi. Kedepannya agar lebih meningkatkan 

implementasi rapat kinerja triwulanan. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja dan substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan dan substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena bukti dokumentasi atas solusi yang 

dilampirkan belum memadai. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu pemberian reward yang sesuai dengan kertas kerja 

penilaiannya. Namun untuk selanjutnya implementasi terkait reward and 

punishment masih perlu ditingkatkan. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 103,05%.  

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 92%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan lebih dari 80% capaian 

outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan seluruh IKS telah dilengkapi 

dengan bukti dukung. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Kalimantan Selatan mendapat predikat WBK dari internal 

BPS (Kepka BPS Nomor 433 tahun 2020) dan mengikuti self assessment 

WBK/WBBM tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Kalimantan Selatan memperbaharui inovasi tahun 2021 

dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating 

judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif 

digunakan dan menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

memperoleh penghargaan dari jaminan sosial ketenagakerjaan Petugas 

Sensus Penduduk September 2020 (11 September 2020), untuk 

penghargaan Recognizing Our Loyal Customer of Government Award 

2019 dari Hotel Roditha tidak bisa diakui (Mei 2020) 
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Lampiran 14. LHE BPS Provinsi Jawa Barat 

Tabel 14.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,53 23,23 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,38 19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,61 11,71 

Evaluasi Kinerja 10,00 4,92 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 14,17 12,92 

Total Nilai 100,00 73,61 73,74 

 

Tabel 14.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Rapat Penetapan Target Renstra BPS Provinsi Jawa Barat telah 

didukung dengan dokumen rapat (undangan, notulen, dan absensi 

rapat), namun terdapat kelemahan yaitu: 

1. Tidak terdapat basis data/dasar hitung yang memadai untuk setiap 

target kinerja dalam Renstra tahun 2020 s.d 2024(untuk indikator 

kinerja sasaran yang satuannya persentase harus dijelaskan basis 

data penyebut dan pembilangnya); 

2. Tidak terdapat argumen dan perhitungan yang logis untuk setiap 

target Indikator pada Renstra BPS Provinsi Jawa Barat 2020-2024; 

3. Rapat penetapan target Renstra BPS Provinsi Jawa Barat 2020-2024 

tidak dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Penandatangan 

notulen Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Barat. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

1. BPS Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan monitoring Renstra 

Bulan Januari 2021 dan telah didukung dengan dokumen rapat 

(Notulen, daftar hadir, dan undangan), namun pembahasannya 

belum memadai karena pembahasan capaian target jangka 

menengah pada Renstra 2020-2024 antara realisasi tahun 2020 

dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020, seharusnya 

memonitoring capaian kinerja target akhir Renstra tahun 2024; 

2. Tidak dilengkapi dengan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil 

monitoring dan siapa yang menindaklanjuti. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Rensra BPS Provinsi Jawa Barat 2020-2024 telah dilakukan dan 

telah dilengkapi dengan matriks semula-menjadi untuk seluruh indikator 

kinerja, namun belum dilengkapi dengan basis data yang memadai dan 

alasan perubahannya untuk setiap indikator kinerja yang direviu.  

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Penetapan target PK telah didukung notulen, undangan dan daftar hadir, 

secara tersirat telah mengacu pada realisasi tahun 2020 sehingga 
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beberapa target PK 2021 berbeda dengan target Renstra tahun 2021, 

namun dalam notulen belum membahas tentang basis data yang 

memadai dan argumentasi yang logis atas perbedaan tersebut. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Reward sebatas dinilai dari zero KJK tahun 2021 untuk pegawai BPS 

Provinsi Jawa Barat. Untuk ke depannya reward/punishment dapat 

diberikan dari penilaian capaian kinerja pegawai. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena BPS Provinsi Jawa Barat 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang di-upload ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan. Namun 

capaian kinerja triwulanan belum digunakan dalam pemberian reward 

and punishment untuk pegawai Bagian/Fungsi dan Sub Fungsi di BPS 

Provinsi Jawa Barat. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

1. SK Tim Pengumpulan data kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ditetapkan melalui 

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat 

nomor 0302001/3200/BP Tahun 2021. Susunan tim terdiri dari 

Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota. Selain itu, 

SK Tim pengumpulan data kinerja telah dilengkapi dengan uraian 

tugas dari masing-masing jabatan, namun uraian tugas pada SK 

Tim penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak 

spesifik sesuai tupoksinya antara lain penyusunan dokumen 

perencanaan, reviu dokumen perencanaan, laporan kinerja, 

pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja (realisasi PK/FRA) 

triwulanan dan monitoring Renstra (monitoring target jangka 

menengah), dan lain-lain; 

2. Dasar hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat 

Statistik pada SOP pengumpulan data kinerja dan SK Tim 

pengumpul data kinerja tahun 2021 belum di-update dengan 

Peraturan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2020. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan BPS Provinsi Jawa Barat 

yang dikirimkan yaitu IKI untuk Bagian Umum, Fungsi Statistik Distribusi, 

dan Fungsi Statistik Sosial (telah dilegalisasi Kepala BPS Provinsi Jawa 

Barat). Untuk ke depannya agar dilengkapi dengan IKI pada Fungsi 

Statistik Produksi, IPDS, dan Nerwilis. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Dokumen SKP dan CKP telah sesuai dengan Surat Inspektur Utama 

Nomor S.091/08000/05/2021 tanggal 7 Mei perihal Permintaan Dokumen 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Dokumen sumber realisasi indikator kinerja pada Fungsi Statistik Sosial 

dan Fungsi IPDS triwulan 1 tahun 2021 telah sesuai 
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Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

1. BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan pelaporan capaian kinerja 

melalui simonev. Selain itu, BPS Provinsi Jawa Barat juga telah 

memiliki inovasi untuk mengukur kinerja yaitu Sistem Monitoring 

Administrasi, Teknis, dan Kinerja Individu Terpadu (SMARTKIT). 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja triwulan I 

tahun 2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, 

namun analisis dan evaluasi (kendala dan solusi) hanya dibahas pada 

indikator kinerja yang belum mencapai target. Selain itu, notulen telah 

dilengkapi dengan siapa yang menindaklanjuti dan batas waktu tindak 

lanjut. Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja dengan bukti dilampirkannya 

dokumentasi atas solusi pada Fungsi Statistik Sosial dan IPDS. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Reward sebatas dinilai dari zero KJK tahun 2021 untuk pegawai BPS 

Provinsi Jawa Barat. Untuk ke depannya agar asil pengukuran/evaluasi 

kinerja triwulanan digunakan untuk pemberian reward dan punishment 

bagi pegawai/Fungsi/Sub Fungsi BPS Provinsi Jawa Barat. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Lakin BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah di-upload ke website 

jabar.bps.go.id (PPID --> Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Lakin BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah menyajikan Perka IKU 

No 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Lakin BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah menyajikan informasi 

kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja BPS Propinsi Lampung 

tahun 2020 revisi terakhir (revisi ke-1). Selain itu, informasi kinerja juga 

selaras dengan target kinerja pada BAB II Lakin dan FRA Triwulan IV 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Lakin BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah menyajikan evaluasi dan 

analisis, sesuai dengan notulen Rapat monitoring FRA (evaluasi kinerja) 

triwulan IV tahun 2020. Namun Lakin menyajikan evaluasi/analisis masih 

per sasaran belum per Indikator Kinerja Sasaran. Begitupun notulen 

pembahasan capaian kinerja triwulan IV tahun 2020 masih digabung 

belum dibahas per tujuan/sasaran/indikator kinerja sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Lakin BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah menyajikan 

perbandingan: 

1. Target 2020 dengan realisasi tahun 2020 serta telah dianalisis; 

2. Realisasi tahun 2020 dan target Renstra 2020-2024 (pada tabel 3.9), 

namun pada analisisnya menjelaskan realisasi tahun 2020 terhadap 

tahun 2020. Untuk ke depannya agar dianalisis realisasi tahun 

berjalan terhadap target Renstra tahun 2024. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Lakin BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2021 telah menyajikan efisiensi: 

1. SMART dan telah dianalisis; 

2. Efisiensi yang dirinci per sasaran strategis dan per program; 

3. Efisiensi self blocking/refocussing melalui revisi anggaran; 

Upaya efisiensi pada kegiatan lembur, pemeliharaan peralatan dan 

mesin, serta belanja listrik yang telah dikuantifikasi.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Pada Lakin 2020 BPS Provinsi Jawa Barat telah dilengkapi dengan 

laporan keuangan per sasaran strategis. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Target dan realisasi pada Lakin BPS Provinsi Jawa Barat telah sesuai 

dengan FRA triwulan ke-4 tahun 2020 serta telah dilengkapi dengan 

dokumen sumber. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Capaian kinerja Triwulan 4 tahun 2020 telah dilakukan pembahasan pada 

rapat evaluasi kinerja triwulan 4 tahun 2020. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

BPS Provinsi Jawa Barat telah memberikan reward kepada BPS 

Kabupaten/Kota dari Bagian/Fungsi tahun 2020 dan telah dilengkapi 

dengan kertas kerja serta piagam penghargaan. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF) 

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada 

(0), agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode 

(triwulan) yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan keterlibatan 

pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF dan staf 

(evalausi level Fungsi/bagian). 

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala, KF Statistik Sosial, dan KF 

IPDS telah memuat informasi siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut 

hasil evaluasi namun untuk KF Sosial, distribusi dan Nerwilis belum ada. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan evaluasi dan monitoring 

kinerja (Renstra, PK, FRA, Lakin, dan Permindok SAKIP) serta 

monitoring kegiatan per bagian/fungsi untuk BPS Kabupaten/Kota. 
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Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kinerja, kegiatan, dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Personil tim SAKIP BPS Provinsi Jawa Barat juga telah mengikuti 

workshop terkait Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh 

Inspektorat Utama BPS. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Belum semua indikator pada level KF memuat informasi siapa dan kapan 

batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Pada notulen evaluasi kinerja Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik Sosial 

telah dilengkapi dengan bukti solusi yang telah dilaksanakan. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

1. Reward berupa penghargaan zero KJK tahun 2021 untuk pegawai BPS 

Provinsi Jawa Barat dan di-SK-kan; 

2. Punishment berupa SK-HD untuk salah satu pegawai BPS Kabupaten 

Bandung Barat; 

3. Hasil evaluasi kinerja triwulanan belum digunakan untuk pemberian 

reward dan punishment bagi pegawai/Fungsi/Sub Fungsi BPS Provinsi 

Jawa Barat. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Nilai capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial triwulan 1 

tahun 2021 sebesar 101,20%. . 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial 

triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 101%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Dokumen sumber realisasi indikator kinerja pada Fungsi Statistik Sosial 

dan Fungsi IPDS triwulan 1 tahun 2021 telah sesuai. 
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Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Jawa Barat mengikuti self assessment WBK/WBBM tahun 

2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Jawa Barat meng-update judul inovasi tahun sebelumnya 

[Tahun 2019] yang masih aktif digunakan dan menambahkan judul 

inovasi baru tahun 2020-2021 (Tahap 1). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

1. Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Jawa Barat 

memperoleh penghargaan dari DJPB: LK-UAPW 2019 terbaik: 15 Juli 

2020. 
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Lampiran 15. LHE BPS Provinsi Bali 

Tabel 15.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23.83 23,73 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,45 10,99 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,16 6,57 

Capaian Kinerja 20,00 12,50 13,33 

Total Nilai 100,00 73,00 73,69 

 

Tabel 15.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam penetapan target Renstra BPS Provinsi Bali tahun 2020-2024 

telah didukung dengan surat penetapan target Renstra BPS Provinsi Bali 

tahun 2020-2024, namun tidak semua target indiator kinerja pada surat 

penetapan tersebut dilengkapi dengan basis data yang memadai dan 

argumentasi yang logis. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

1. BPS Provinsi Bali telah melaksanakan monitoring Renstra pada 14 

Januari 2021, telah didukung dengan dokumen rapat (Notulen, 

daftar hadir, dan undangan). Pembahasan capaian target jangka 

menengah pada Renstra 2020-2024 antara realisasi tahun 2020 

dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 dan 2024; 

2. Dalam memonitoring Target Jangka Menengah belum dilakukan 

oleh pihak yang bertanggungjawab atas monitoring target jangka 

menengah karena dalam SK tim belum dijelaskan tanggungjawab 

tim SAKIP dalam memonitoring target Jangka menengah.  

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Renstra telah dilakukan pada 7 April 2021, karena terdapat 

perbedaan target PK 2021 dengan Renstra 2021, namun tidak dihadiri 

oleh Kepala BPS Provinsi Bali (daftar hadir tidak ditandatangani). 

seharusnya reviu Renstra dilakukan setelah monitoring renstra dan 

sebelum penyusunan Laporan Kinerja dilakukan. Jika berdasarkan 

Laporan Kinerja terdapat realisasi IKS yang melonjak tinggi 

dibandingkan dengan target PKnya atau jika terdapat perubahan dasar 

hitung/formula dalam pengukuran IKS tersebut, terutama apabila 

capaian kinerja telah lebih dari 120% atas target Renstra tahun 2024, 

maka Satker mereviu Renstranya dibuktikan dengan notulen 

pembahasan reviu Renstra, ketika penetapan target PK tahun 2021 

mengacu pada hasil reviu Renstra tersebut.  Untuk penyusunan 
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Dokumen Renstra (Reviu) tahun 2020 s.d 2024 menunggu instruksi dari 

BPS RI. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK)  tahun 2021 telah dilengkapi 

dengan undangan, daftar hadir,dan notulen, telah dilengkapi juga 

dengan alasan yang logis penentuan target per IKS, namun belum detail 

menjelaskan basis data kinerja yang menjadi acuan dalam penetapan PK 

tahun 2021. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Reward untuk pegawai terbaik pada bagian/fungsi (penilaian dari 

kedisiplinan jam kerja dan nilai CKP) di-SK-kan serta dilengkapi dengan 

kertas kerja, masing-masing pegawai terbaik pada bagian/fungsi 

diberikan piagam penghargaan. Untuk ke depannya agar capaian kinerja 

digunakan dalam penilaian kinerja pegawai/bagian/fungsi/subfungsi di 

BPS Provinsi Bali. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena BPS Provinsi Bali telah 

menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang di-upload ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan. Namun 

capaian kinerja triwulanan belum digunakan dalam pemberian reward 

and punishment untuk pegawai Bagian/Fungsi dan Sub Fungsi di BPS 

Provinsi Bali. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

1. SK Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPS 

Provinsi Bali Tahun 2021 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPS 

Provinsi Bali nomor 002.01/KPG Tahun 2021. Susunan tim terdiri dari 

Kepala sebagai Penanggungjawab, Kepala Bagian Umum sebagai 

Ketua, SKF Prencanaan sebagai sekretaris serta pelaksana yaitu 

perwakilan dari seluruh fungsi. SK Tim penyusunan Akuntabilitas 

telah dilengkapi dengan uraian tugas dari masing-masing jabatan, 

namun uraian tugas tidak spesifik untuk pengumpulan data kinerja 

(PK/FRA) dan monitoring kinerja baik triwulanan, tahunan (PK dan 

Lakin) atau lima tahunan (Renstra). Dasar hukum pada SK Tim 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPS Provinsi Bali Tahun 

2021 masih menggunakan peraturan Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah yang lama. Dasar hukum 

agar diperbaiki dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; 

2. SOP pengumpulan data kinerja tahun 2018 belum di-update 

sehingga terdapat dasar hukum yang tidak relevan yaitu: 

a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 
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b. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 428/PA/2010 

tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun 

Anggaran 2011. Agar SOP di-update dengan peraturan yang 

berlaku saat ini dan nomenklatur "Bagian Tata Usaha, Subbagian 

Bina Program" diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Indikator Kinerja Individu di lingkungan BPS Provinsi Bali telah 

dituangkan dalam Keputusan Kepala BPS Provinsi Bali Nomor 038/KPG 

Tahun 2020. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Dokumen SKP dan CKP telah sesuai dengan Surat Inspektur Utama 

Nomor S.091/08000/05/2021 tanggal 7 Mei perihal Permintaan Dokumen 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja Triwulan 1 tahun 2021 untuk Fungsi IPDS dan 

Fungsi Statistik Sosial telah dilengkapi dengan dokumen sumber yang 

sesuai dengan realisasi pada FRA Triwulan 1 tahun 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Bali telah melakukan pelaporan capaian kinerja melalui 

simonev. Selain itu, BPS Provinsi Bali memiliki program CKP an SKP 

berbasis macros. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan Bagian/Fungsu. Substansi pembahasan 

evaluasi kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja 

triwulan I tahun 2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja 

triwulanan, namun analisis dan evaluasi (kendala dan solusi) hanya 

dibahas pada indikator kinerja yang belum mencapai target. Selain itu, 

notulen telah dilengkapi dengan siapa yang menindaklanjuti, namun 

belum ada batas waktu tindak lanjut yang jelas. Hasil evaluasi kinerja 

belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena belum melampirkan seluruh bukti 

dokumentasi atas solusi.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Reward untuk pegawai terbaik per bagian/fungsi (penilaian dari 

kedisiplinan jam kerja dan nilai CKP) di-SK-kan serta dilengkapi dengan 

kertas kerja, masing-masing pegawai terbaik pada bagian/fungsi 

diberikan piagam penghargaan. Untuk ke depannya agar pemberian 

reward dan punishment dikaitkan dengan hasil pengukuran/evaluasi 

kinerja. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2020 telah di-upload ke website 

bali.bps.go.id (PPID --> Informasi Terbuka Berkala --> Laporan Kinerja). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2020 telah menyajikan Perka IKU No 38 

tahun 2020. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2020 telah menyajikan informasi kinerja 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja BPS Propinsi Bali tahun 2020 

revisi terakhir (revisi ke-2). Selain itu selaras dengan target kinerja apada 

BAB II Lakin. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Evaluasi dan analisis yang disajikan dalam Lakin BPS Provinsi Bali tahun 

2020 telah sesuai dengan notulen Rapat monitoring FRA (evaluasi 

kinerja) triwulan IV tahun 2020 dan telah dilakukan analisis/evaluasi per 

Indikator Kinerja Sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2020 telah menyajikan: 

1. Perbandingan target 2020 dengan realisasi tahun 2020 beserta 

analisis/evaluasi atas perbandingan tersebut; 

2. Perbandingan realisasi 2019 dan 2020 pada indikator kinerja yang 

sama; 

3. Perbandingan target Renstra (2020 dan 2024) dan realisasi tahun 

2020, telah dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas 

perbandingan tersebut. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2021 telah menyajikan efisiensi: 

1. SMART dan telah dianalisis; 

2. Efisiensi self blocking/refocussing melalui revisi anggaran (tidak 

dirinci per revisi DIPA). 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2020 belum menyajikan upaya efisiensi 

lainnya/non self blocking, misal penghematan listrik, ATK, perjalanan, 

dinas dlsb yang dikuantifikasikan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Lakin BPS Provinsi Bali tahun 2020 telah menyajikan informasi keuangan 

yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Target dan realisasi pada Lakin BPS Provinsi Bali telah sesuai dengan 

FRA triwulan ke-4 tahun 2020 serta telah dilengkapi dengan dokumen 

sumber. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi kinerja BPS Provinsi Bali belum sepenuhnya digunakan dalam 

penyusunan target tahun 2021.  

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

BPS Provinsi Bali tahun 2020 telah melakukan penilaian kinerja 

berdasarkan fungsi dan telah dilengkapi dengan kertas kerja untuk 

kinerja BPS Kab/Kota, namun BPS Provinsi Bali belum melakukan 

penilaian kinerja intern (fungsi/sub fungsi). 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF). Untuk 

indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada (0), agar 
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tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode (triwulan) 

yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan keterlibatan 

pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF dan staf 

(evalausi level Fungsi/bagian). Notulen evaluasi kinerja untuk level 

Kepala, Bagian Umum, Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Statistik Distribusi, 

Fungsi Statistik Produksi, Fungsi Nerwilis telah memuat informasi siapa 

dan kapan batas tindak lanjut hasil evaluasi namun batas waktu tindak 

lanjut belum dijelaskan kapannya harus ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

BPS Provinsi Bali telah melakukan evaluasi dan monitoring kinerja 

(Renstra, PK, FRA, Lakin) serta monitoring kegiatan per bagian/fungsi 

untuk BPS Kabupaten/Kota. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. Personil tim SAKIP BPS Provinsi 

Bali juga telah mengikuti workshop terkait Implementasi SAKIP yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Utama BPS. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Belum semua indikator pada level KF memuat informasi siapa dan kapan 

batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 
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Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Belum semua solusi yang dituangkan dalam notulen rapat evaluasi 

triwulan 1 tahun 2021 telah dilengkapi dengan bukti tindaklanjutnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Reward untuk pegawai terbaik per bagian/fungsi (penilaian dari 

kedisiplinan jam kerja dan nilai CKP) di-SK-kan serta dilengkapi dengan 

kertas kerja, masing-masing pegawai terbaik pada bagian/fungsi 

diberikan piagam penghargaan untuk tahun 2021. Untuk ke depannya 

agar hasil evaluasi kinerja digunakan dalam menilai kinerja 

pegawai/Fungsi/Sub Fungsi secara berkala. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Nilai capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial triwulan 1 

tahun 2021 sebesar 104,61%.   

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial 

triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 103%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Dokumen sumber telah dilampirkan dan sesuai. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Bali mengikuti self assessment WBK/WBBM tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Bali meng-update judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] 

yang masih aktif digunakan dan menambahkan judul inovasi baru tahun 

2020-2021 (Tahap 1). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Bali 

memperoleh penghargaan: 

1. BPS : Penghargaan SPO (1 Juni 2020); 

2. BPS : Terbaik 3 Bidang Stat Distribusi (4 Des 2020); 

3. Kanwil Ditjen Perbendahaaraan Prov Bali: Peringkat ke 3 dalam 

Penilaian Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Tingkat 

UAPPA (12 Agustus 2020); 

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Bali: Lembaga Terbaik pertama 

dalam pelaksanaan anggaran (26 Januari 2021); dan 

5. BPS: Kinerja Terbaik ke 3 dalam survei di Direktorat Statistik Industri 

(Feb 2021). 
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Lampiran 16. LHE BPS Provinsi Riau 

Tabel 16.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 21,48 23,78 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,38 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,35 11,62 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,81 5,74 

Capaian Kinerja 20,00 14,17 13,75 

Total Nilai 100,00 73,18 73,64 

 

Tabel 16.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Penetapan target Renstra BPS Provinsi Riau 2020-2024 telah dilengkapi 

dengan dokumen rapat (undangan, notulen, dan absensi rapat) serta 

surat penetapan target Renstra BPS Provinsi Riau 2020-2024, namun 

pada notulen dan surat penetapan target belum disertai basis data yang 

terukur dan disertai dengan argumentasi logis untuk target setiap 

indikator sasaran (untuk indikator kinerja sasaran dengan satuan 

persentase harus dijelaskan mengenai pembilang dan penyebutnya).  

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Dalam memonitoring Target Jangka Menengah belum dilakukan oleh 

pihak yang bertanggungjawab atas monitoring target jangka menengah 

karena dalam SK tim belum dijelaskan tanggungjawab tim SAKIP dalam 

memonitoring target Jangka menengah. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Notulen belum ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Riau; 

Untuk beberapa IKS yang capaian kinerja telah lebih dari 120% belum 

disesuaikan targetnya sehingga target tidak menantang lagi, jika ke 

depannya dilakukan reviu dokumen Renstra 2020-2024 agar disesuaikan 

kembali targetnya dengan perhitungan yang logis. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

1. Terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki penjelasan dasar 

hitungnya; 

2. Notulen belum ditandatangani oleh kepala satker; 

3. Dalam penetapan target PK telah mempertimbangkan realisasi 

tahun 2020, dan target Renstra namun yang digunakan dalam target 

sesuai target Renstra awal, seharusnya menyesuaikan dengan target 

Reviu Renstra. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan dalam menilai Fungsi 

dan Sub Fungsi terbaik untuk setiap triwulan. 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena BPS Provinsi Riau telah 

menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang di-upload ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan 

membuat mekanisme reward and punishment untuk semua 

Bagian/Fungsi dan Sub Fungsi di BPS Provinsi Riau.  

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

1. SK Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPS 

Provinsi Riau Tahun 2021 ditetapkan melalui Kepka BPS Provinsi Riau 

nomor 103 Tahun 2021. Susunan tim terdiri dari Kepala sebagai 

Penanggungjawab, Kepala Bagian Umum sebagai Ketua, serta 

Anggota yaitu semua Koordinator Fungsi dan perwakilan SKF. Selain 

itu, SK Tim penyusunan Akuntabilitas telah dilengkapi dengan uraian 

tugas dari masing-masing jabatan, namun uraian tugas pada SK Tim 

penyusunan AKuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak spesifik 

sesuai tupoksinya antara lain penyusunan dokumen perencanaan, 

reviu dokumen perencanaan, laporan kinerja, pengukuran kinerja, 

pengumpulan data kinerja (realisasi PK/FRA) triwulanan dan 

monitoring Renstra, dan lain-lain; 

2. SOP pengumpulan data kinerja tahun 2021 sudah tercakup pada SOP 

Akuntabilitas Kinerja, namun SOP belum memuat validitas 

pengumpulan capaian kinerja triwulanan; 

3. SOP pengumpulan data kinerja tahun 2021 masih menggunakan 

aturan lama yaitu "Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 

121 tahun 2001 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah". Agar 

diperbaiki dasar hukum SOP terkait peraturan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik menggunakan Peraturan Kepala BPS 

Nomor 8 tahun 2020, serta memperbaiki nomenklatur "Subbagian 

Bina Program" sesuai dengan Perka tersebut. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

BPS Provinsi Riau telah mengirimkan dokumen Indikator Kinerja Individu 

pegawai BPS Provinsi Riau, namun belum ditandatangani Kepala BPS 

Provinsi Riau. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Dokumen SKP dan CKP telah sesuai dengan Surat Inspektur Utama 

Nomor S.091/08000/05/2021 tanggal 7 Mei perihal Permintaan Dokumen 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021. Dokumen Indikator 

Kinerja Individu pegawai BPS Provinsi Riau, namun belum 

ditandatangani Kepala BPS Provinsi Riau. 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja Triwulan 1 tahun 2021 untuk Fungsi IPDS dan 

Fungsi Statistik Sosial telah dilengkapi dengan dokumen sumber yang 

sesuai dengan realisasi pada FRA Triwulan 1 tahun 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Riau telah melakukan pelaporan capaian kinerja melalui 

simonev. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja telah dimonitor pencapaiannya setiap triwulan. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

BPS Provinsi Riau telah memberikan reward setiap triwulan (2020) dan 

triwulan 1 tahun 2021 berdasarkan penilaian dari FRA triwulanan kepada 

KF dan SKF terbaik. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Lakin BPS Provinsi Riau tahun 2020 telah di-upload ke website 

riau.bps.go.id (PPID --> Informasi Terbuka Berkala --> Laporan Kinerja). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Lakin BPS Provinsi Riau tahun 2020 telah menyajikan Perka IKU No 38 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Lakin BPS Provinsi Riau tahun 2020 telah menyajikan informasi kinerja 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja BPS Propinsi Riau tahun 2020 

revisi terakhir (revisi ke-2). Selain itu, informasi kinerja juga selaras 

dengan target kinerja pada BAB II Lakin dan FRA Triwulan IV tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja pada tingkat indikator kinerja, begitupun dalam notulen 

evaluasi kinerja triwulan 4 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Lakin BPS Provinsi Riau telah menyajikan perbandingan: 

1. Target dan realisasi per tujuan/sasaran strategis/indikator kinerja 

tahun 2020; 

2. Capaian 2019 terhadap realisasi 2020; 

3. Realisasi per tujuan/sasaran strategis/indikator kinerja tahun 2020 

terhadap target Renstra tahun 2024. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Lakin BPS Provinsi Riau tahun 2020 telah menyajikan informasi tentang 

efisiensi: 

1. Menurut SMART beserta analisisnya; 

2. Efisiensi per tujuan dan sasaran strategis; 

3. Efisiensi self blocking (tidak dianalisis). 

Lakin BPS Provinsi Riau tahun 2020 tidak menyajikan informasi/upaya 

efisiensi non self blocking yang dilakukan BPS Provinsi Riau tahun 2020, 

contohnya penghematan listrik, ATK, perjalanan, dinas dlsb yang 

dikuantifikasikan. 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Lakin BPS Provinsi Riau telah menyajikan informasi keuangan per 

sasaran stategis. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Lakin BPS Provinsi Riau telah dilengkapi dengan 

dokumen sumber, namun terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tidak 

memeiliki target/realisasi (tidak ada penjelasan).  

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi kinerja BPS Provinsi Riau belum sepenuhnya digunakan dalam 

penyusunan target tahun 2021.  

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi kinerja telah digunakan untuk penentuan Bagian/Fungsi dan 

Sub Fungsi terbaik setiap triwulan di tahun 2020 yang dituangkan dalam 

SK Kepala BPS Provinsi Riau. Reward diberikan dalam bentuk sertifikat. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF). Untuk 

indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada (0), agar 

tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode (triwulan) 

yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan, namun belum semua indikator dianalisis 

(kendala dan solusi). 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan keterlibatan 

pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF dan staf 

(evalausi level Fungsi/bagian). 

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala, Bagian Umum, Fungsi 

Statistik Sosial, Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik Produksi, 

Fungsi IPDS, dan Fungsi Nerwilis tidak memuat informasi siapa dan 

kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi per indikator kinerja. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

BPS Provinsi Riau telah melakukan evaluasi kinerja atas kabupaten kota 

dalam bentuk monitoring maupun dalam bentuk penilaian. Bentuk 

monitoring yang dilakukan yaitu monitoring Permindok Evaluasi SAKIP, 

monitoring Laporan Keuangan, Monitoring rekonsiliasi anggaran, 

monitoring rekening triwulanan, dan monitoring kegiatan di masing-

masing KF.  

 

Monitoring kinerja Kabupaten/Kota minimal mencakup monitoring 

kinerja terkait kinerja, kegiatan, dan keterpaduan anggaran. 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. Personil tim SAKIP BPS Provinsi 

Riau juga telah mengikuti workshop terkait Implementasi SAKIP yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Utama BPS. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan, namun substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan 

dan semua indikator pada level Bagian/Fungsi belum memuat informasi 

siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja, namun substansi notulen belum sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan, namun substansi notulen belum sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti solusi (pemecahanan masalah) dalam notulen rapat evaluasi kinerja 

triwulan 1 belum sesuai. Contoh pada Fungsi Statistik Sosial: solusi pada 

notulen "petugas meyakinkan responden bahwa petugas sudah 

mematuhi protokol kesehatan", namun bukti yaitu monitoring SPAK. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

BPS Provinsi Riau telah menggunakan hasil capaiaan kinerja pada FRA 

setiap triwulan pada tahun 2020 sebagai dasar menentukan 

kinerja/pemberian reward pada level bagian/Fungsi dan Sub Fungsi. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja BPS Provinsi Riau Triwulan 1 Tahun 2020 

sebesar 105%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan rata-rata capaian kinerja BPS Provinsi Riau Triwulan I 

tahun 2021 dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2020 sebesar 100%.  

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Dokumen realisasi FRA untuk IKS pada KF Statistik Sosial dan KF 

Statistik IPDS triwulan 1 tahun 2021 telah sesuai dengan dokumen 

sumber. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Riau mengikuti self assessment WBK/WBBM tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Riau mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan masuk 

sampai dengan tahap 3 (mendaftarkan inovasi dan melakukan input 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

proposal inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 

Kemenpanrb melalui web sinovik.menpan.go.id). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Riau 

memperoleh penghargaan dari: 

1. Komisi Informasi Prov Riau: Peringkat Informatif Katagori  Badan 

Publik Vertikal di Prov Riau (12 Nov 2020); 

2. Ditjen Perbendaharaan Prov Riau : Nilai Kualitas Capaian Output 

Terbaik 3 TA 2020 (4 Feb 2021); 

3. Ditjen Perbendaharaan Prov Riau:  Terbaik ke2 Nilai Kinerja 

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah TA 2020 (4 Februari 2021). 
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Lampiran 17. LHE BPS Provinsi Lampung 

Tabel 17.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,38 23,34 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,45 11,28 

Evaluasi Kinerja 10,00 4,87 6,57 

Capaian Kinerja 20,00 10,83 12,92 

Total Nilai 100,00 69,60 73,17 

 

Tabel 17.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Notulen penetapan target Renstra 2020-2024 telah menyajikan 

argumentasi yang logis dan basis data yang memadai. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

1. BPS Provinsi Lampung telah melaksanakan monitoring Renstra 

Bulan Maret 2021, telah didukung dengan dokumen rapat (Notulen, 

daftar hadir, dan undangan), namun pelaksanaan monitoring tidak 

sesuai jadwal dan pembahasannya belum memadai karena 

pembahasan capaian target jangka menengah pada Renstra 2020-

2024 antara realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target 

Renstra tahun 2020, seharusnya memonitoring capaian kinerja 

target akhir Renstra tahun 2024. 

2. Dalam memonitoring Target Jangka Menengah belum dilakukan 

oleh pihak yang bertanggungjawab atas monitoring target jangka 

menengah karena dalam SK tim belum dijelaskan tanggungjawab 

tim SAKIP dalam memonitoring target Jangka menengah.  

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Renstra telah dilakukan oleh BPS Provinsi Lampung dan telah 

dilengkapi dengan matriks semula dan menjadi untuk setiap indikator 

kinerja, namun belum memadai, karena hanya merubah target Renstra 

yang belum jelas alasan perubahan target tersebut.  

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Penetapan target PK tahun 2021: 

1. Telah mengacu pada realisasi tahun sebelumnya dan telah merubah 

target yang capaian tahun 2020 lebih dari 100%; 

2. Telah didukung dengan argumentasi yang logis dan basis data/dasar 

hitung yang memadai atas target yang ditetapkan. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Reward dan punishment telah ada dan dilampirkan cukup banyak namun 

kertas kerja pendukung penilaian yang sesuai dengan pemberian reward 

dan punishment hanya untuk pemberian reward dan punishment untuk 

Kab/Kota. Untuk ke depannya agar penilaian untuk pemberian reward 
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PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

dan punishment dikaitkan dengan capaian kinerja triwulanan  

pegawai/Fungsi/Sub Fungsi di BPS Provinsi Lampung. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena BPS Provinsi Lampung 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang di-upload ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan. Namun 

capaian kinerja triwulanan belum digunakan dalam pemberian reward 

and punishment untuk pegawai Bagian/Fungsi dan Sub Fungsi di BPS 

Provinsi Lampung. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

1. SK Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPS 

Provinsi Lampung Tahun 2021 ditetapkan melalui Kepka BPS 

Provinsi Lampung nomor 063 Tahun 2021. Susunan tim terdiri dari 

Kepala sebagai Ketua, Kepala Bagian Umum sebagai sekretaris, serta 

Anggota yaitu perwakilan SKF. Selain itu, SK Tim penyusunan 

Akuntabilitas telah dilengkapi dengan uraian tugas dari masing-

masing jabatan, namun uraian tugas pada SK Tim penyusunan 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak spesifik sesuai 

tupoksinya antara lain penyusunan dokumen perencanaan, reviu 

dokumen perencanaan, laporan kinerja, pengukuran kinerja, 

pengumpulan data kinerja (realisasi PK/FRA) triwulanan dan 

monitoring Renstra (monitoring target jangka menengah), dan lain-

lain; 

2. Dasar hukum Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik pada 

SOP pengumpulan data kinerja tahun 2020 belum di-update dengan 

menggunakan Peraturan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2020. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan BPS Provinsi Lampung 

telah dituangkan dalam Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 

133 tahun 2020. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Dokumen SKP dan CKP telah sesuai dengan Surat Inspektur Utama 

Nomor S.091/08000/05/2021 tanggal 7 Mei perihal Permintaan Dokumen 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja Triwulan 1 tahun 2021 untuk Fungsi IPDS dan 

Fungsi Statistik Sosial telah dilengkapi dengan dokumen sumber yang 

sesuai dengan realisasi pada FRA Triwulan 1 tahun 2021 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Lampung telah melakukan pelaporan capaian kinerja 

melalui simonev. Selain itu, BPS Provinsi Lampung juga telah memiliki 

inovasi untuk mengukur kinerja yaitu: 

1. Sistem Informasi Capaian Kinerja Pegawai (SiCAKEP); 

2. Sistem Informasi Kegiatan Terpadu (SIKAT). 
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Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja triwulan I 

tahun 2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, 

namun analisis dan evaluasi (kendala dan solusi) hanya dibahas pada 

indikator kinerja yang belum mencapai target. Selain itu, notulen telah 

dilengkapi dengan siapa yang menindaklanjuti, namun belum ada batas 

waktu tindak lanjut. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja karena 

belum melampirkan seluruh bukti dokumentasi atas solusi.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Reward dan punishment telah ada dan dilampirkan cukup banyak namun 

kertas kerja pendukung penilaian yang sesuai dengan pemberian reward 

dan punishment hanya untuk pemberian reward dan punishment untuk 

Kab/Kota tahun 2020. Untuk ke depannya agar hasil pengukuran/evaluasi 

kinerja dimanfaatkan untuk dasar pemberian reward dan punishment 

bagi pegawai/fungsi/bagian/sub Fungsi di BPS Provinsi Lampung. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan Kinerja (Lakin) BPS Provinsi Lampung tahun 2020 telah di-

upload ke website lampung.bps.go.id (PPID --> Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Lakin BPS Provinsi Lampung tahun 2020 telah menyajikan Perka IKU No 

38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Lakin BPS Provinsi Lampung tahun 2020 telah menyajikan informasi 

kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja BPS Propinsi Lampung 

tahun 2020 revisi terakhir (revisi ketiga). Selain itu, informasi kinerja juga 

selaras dengan target kinerja pada BAB II Lakin dan FRA Triwulan IV 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Lakin BPS Provinsi Lampung tahun 2020 telah menyajikan evaluasi dan 

analisis, sesuai dengan notulen Rapat monitoring FRA (evaluasi kinerja) 

triwulan IV tahun 2020. Namun Lakin menyajikan evaluasi/analisis masih 

per sasaran belum per Indikator Kinerja Sasaran. Begitupun notulen 

pembahasan capaian kinerja triwulan IV tahun 2020 masih digabung 

belum dibahas per tujuan/sasaran/indikator kinerja sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Lakin BPS Provinsi Lampung tahun 2020 telah menyajikan perbandingan 

target 2020 dengan realisasi tahun 2020, telah dilengkapi dengan 

analisis dan evaluasi atas perbandingan tersebut, dan telah sesuai 

dengan FRA dan notulen FRA, namun Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan antara Realisasi tahun 2020 dengan target Renstra tahun 

2020 seharusnya menyajikan pembandingan antara realisasi 2020 

dengan renstra tahun 2024 sesuai dengan hasil monitoring Renstra 

tahun 2024 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

Lakin BPS Provinsi Lampung tahun 2021 telah menyajikan efisiensi: 

1. SMART dan telah dianalisis; 

2. Efisiensi yang dirinci per tujuan; 
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penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

3. Efisiensi self blocking/refocussing melalui revisi anggaran. 

Namun Lakin belum menyajikan upaya efisiensi lainnya/non self 

blocking, contohnya penghematan listrik, ATK, perjalanan, dinas dlsb 

yang dikuantifikasikan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Pada Lakin 2020 BPS Provinsi Lampung telah dilengkapi dengan laporan 

keuangan per sasaran strategis. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Target dan realisasi pada Lakin BPS Provinsi Lampung telah sesuai 

dengan FRA triwulan ke-4 tahun 2020 serta telah dilengkapi dengan 

dokumen sumber. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi kinerja telah digunakan dalam penyusunan target pada 

Perjanjian Kinerja tahun 2021. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

BPS Provinsi Lampung memberikan reward berupa penghargaan kepada 

BPS Kabupaten/Kota tahun 2020. Namun, belum terdapat bukti yang 

memadai informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian 

kinerja, misalnya digunakan sebagai dasar pemberian reward and 

punishment kepada KF/SKF/individu yang berkinerja.  

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Lampung. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada indikator 

kinerja level Kepala dan Bagiang/Fungsu. Substansi pembahasan 

evaluasi kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja 

triwulan 1 tahun 2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja 

triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada setiap indikator 

kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

1. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan yaitu Kepala, 

Kepala Bagian dan semua KF. Pada dokumentasi ada Tim Sakip, 

namun tidak masuk undangan dan daftar hadir; 

2. Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan Bagian/Fungsi telah 

memuat siapa yang menindaklanjuti untuk setiap indikator kinerja, 

namun belum dilengkapi dengan batas waktu tindak lanjutnya untuk 

setiap indikator kinerja. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring Rentra, PK, penyusunan LAKIN, 

monitoring FRA Kab/Kota pada aplikasi monev BPS dan ESR Monev 

Menpan, serta monitoring Pemintaan dokumen BPS Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung untuk evaluasi implementasi SAKIP .  
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Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. Personil tim SAKIP BPS Provinsi  

Lampung telah mengikuti workshop terkait Implementasi SAKIP yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Utama BPS. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Belum semua indikator pada level Bagian/Fungsi memuat batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. Substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti dukung berupa dokumen  pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi 

belum sepenuhnya dilengkapi.  

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Bukti dukung pemberian reward dan punishment dan kertas kerjanya 

telah dilampirkan namun hanya dokumen penghargaan untuk kab/kota 

tahun 2020. Untuk penghargaan kinerja kepada 

pegawai/bagian/fungsi/sub fungsi tahun 2021 belum ada. Untuk ke 

depannya agar hasil pengukuran/evaluasi kinerja triwulanan digunakan 

untuk pemberian reward dan punishment bagi pegawai/Fungsi/Sub 

Fungsi BPS Provinsi Lampung. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Nilai capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial triwulan 1 

tahun 2021 hanya 105,42% 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial 

triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 101% 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

BPS Provinsi Lampung telah melampirkan dokumen sumber yang sesuai 

dengan nilai realisasi IKS yang ada di FRA triwulan 1 tahun 2021 utuk 

Fungsi Sosial dan Fungsi IPDS.  
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Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Lampung mengikuti Self Assessment WBK/WBBK tahun 

2021 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Lampung telah meng-update inovasi pada tahun 2021 dan 

melakukan input proposal inovasi yang masih aktif (tahap 2).  

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Lampung 

memperoleh penghargaan dari: 

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung : Pemenang II sebagai Wajah Bahasa Instansi Pemerintah 

tahun 2020 (24 Agustus 2020); 

2. BPS : Inovator Survei Konversi Jagung  (1 Desember 2020);  

3. BPS : Terbaik 1 Sebagai Pengumpulan Data Statistik TPHP (1 

Desember 2020);  

4. BPS: Terbaik IV Sebagai   Apresiasi Terhadap Penyelenggaraan 

Kegiatan Statistik 

di Kedeputian Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2020 (4 Desember 

2020); dan 

4. BPS: Terbaik keempat survei-survei statistik indukstri dan rumah 

tangga (Kedeputian Industri). Jakarta Februari 2021. 
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Lampiran 18. LHE BPS Provinsi Gorontalo 

Tabel 18.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,23 23,14 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,44 18,13 

Pelaporan Kinerja 15,00 10,81 11,92 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,89 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 10,83 12,92 

Total Nilai 100,00 69,20  72,92 

 

Tabel 18.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan: undangan, daftar hadir dan notulen 

pembahasan target renstra. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat 

dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan penetapan target 

di setiap indikator kinerja sasaran, dan dasar hitung cukup memadai 

serta notulen ditandatangani oleh Kepala Satker. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

namun belum mencantumkan adanya pihak atau bagian yang 

bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja 

jangka menengah secara periodik. 

2. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring renstra 2020 

pada tanggal 26 Februari 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat 

dihadiri Plt. Kepala Satker, notulen berisi sasaran, indikator kinerja 

sasaran, target renstra 2024, realisasi tahun 2020, capaian, kendala, 

solusi atau tindak lanjut. namun belum mencantumkan pihak yang 

harus menindaklanjuti serta belum terdapat bukti yang memadai 

atas tindaklanjut hasil monitoring target jangka menengah. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat Reviu Renstra 2021 pada 

tanggal 8 April 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat 

dihadir Plt. Kepala Satker, notulen berisi tujuan, sasaran, indikator 

kinerja sasaran, target renstra 2021-2024, reviu target renstra 2021-

2024 dan keterangan yang berisi apakah masih relevan atau ada 
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alasan perubahan. Selain itu notulen juga ditandatangani oleh Plt. 

Kepala Satker. 

2. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada yaitu dalam bentuk tabel 

dijadwalkan mulai tahun 2020-2025 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK sebagai dokumentasi rapat. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat 

dihadiri Plt. Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan penetapan 

target di setiap indikator kinerja sasaran, notulen ditandatangani oleh 

notulis serta Kepala Satker, dan telah menjelaskan mengenai dasar 

hitung serta perbedaan target antara renstra dan PK 2021. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari: 

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF.  

2. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment namun 

kinerja belum dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan 

(reward). Reward berdasarkan kertas kerja dengan kriteria 

kepribadian dan core values BPS namun tidak ada unsur penilaian 

dalam pencapaian kinerja. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diupload ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari: ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan. Notulen memuat pembahasan kendala dan 

solusi pada setiap indikator kinerja sasaran pada level kepala namun 

belum ada lampiran notulen untuk tingkat Kabag/KF/SKF. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diupload ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari: 

- Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan. 

notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap indikator 

kinerja sasaran pada level kepala namun belum ada lampiran notulen 

untuk tingkat Kabag/KF/SKF. 

-  

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

namun belum mengakomodir adanya tugas monitoring target 

jangka menengah. 

2. SOP pengumpulan data kinerja telah terdapat langkah verifikasi 

pelaporan dari subject matter untuk memastikan validitas pelaporan 

kinerja. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 
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IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja seharusnya telah dilakukan secara berjenjang, 

namun belum ada bukti dalam notulen pengukuran kinerja pada level 

kabag/KF/SKF. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena 

masih terdapat perbedaan nilai realisasi FRA dengan dokumen sumber.  

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Gorontalo telah mengirimkan screenshot pengiriman FRA 

dan telah mengembangkan aplikasi CKP Online untuk menilai capaian 

kinerja pagawai. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. 

IKI KF, SKF, staf sudah dalam bentuk formal (ditandatangani kepala 

satuan kerja). 

Namun SKP 2020 untuk Kepala, KF Sosial masih belum ditandatangai 

(dalam format excel) dan belum ada SKP untuk SKF beserta staf dari 

Bidang IPDS dan Statistik Sosial.  

Dan CKP Jan-Maret 2021 Kepala, KF IPDS, dan KF Statistik Sosial sudah 

diupload namun untuk SKF beserta staf Fungsi IPDS dan Statistik Sosial 

belum diupload. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

FRA telah dimonitoring (undangan rapat, daftar hadir dan notulensi) dan 

seluruh rekomendasi hasil monitoring ditindaklanjuti untuk level kepala, 

namun untuk level Kabag/KF masih belum dapat dipastikan karena 

belum dilampirkan notulen monitoring capaiannya. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Bukti dukung pemberian reward telah dilampirkan namun pemberian 

reward and punisment (pegawai teladan) hanya mengacu kepada kriteria 

kepribadian dan core values BPS belum ada unsur penilaian dalam hasil 

capaian target kinerja FRA dan evaluasi kinerja. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diupload pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

LAKIN sudah mnyajikan evaluasi kinerja per indikator kinerja sasaran dan 

telah sesuai dengan notulen rapat evaluasi dan tindak lanjut capaian 

kinerja TW IV tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

pembandingan lain yang diperlukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat 

diandalkan karena masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat 

ditelusuri dokumen sumbernya yaitu persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.  

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi kinerja belum digunakan sebagai peningkatan kinerja karena 

tidak ada dasar penetapan target PK 2021 berdasarkan hasil capaian 

2020. Selain itu capaian tahun ini tidak lebih baik dari tahun 2020. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja karena 

target kinerja belum dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan 

(reward). Reward sudah berdasarkan kertas kerja dengan kriteria 

kepribadian dan core values BPS namun tidak ada unsur penilaian dalam 

pencapaian kinerja. Untuk reward yang diberikan ke BPS Kab/Kota telah 

disertai dengan kertas kerja penilaian berdasarkan capaian target kinerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Plt. Kepala namun belum terdapat 

kesepakatan kapan batas waktu pelaksanaan rekomendasi. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Plt. Kepala namun belum terdapat 

kesepakatan kapan batas waktu pelaksanaan rekomendasi. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 
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pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

telah di tandatangani oleh Plt. Kepala namun belum terdapat 

kesepakatan kapan batas waktu pelaksanaan rekomendasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Satker telah melampirkan dokumen monitoring kiner BPS Kab/Kota 

dengan melakukan pemantauan atas pelaporan kinerja dan pemenuhan 

dokumen SAKIP. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Namun belum memuat 

siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan karena satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja 

per triwulan, telah ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja 

triwulanan namun belum terdapat bukti dokumentasi/tindak lanjut atas 

solusi yang dijelaskan dalam notulensi. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Belum ada hasil evaluasi kinerja dilampirkan bukti tindak lanjutanya. 

terdapat 1 solusi dari permasalahan yang tertuang dalam notulen rapat 

evaluasi kinerja atas indikator kinerja Persentase publikasi statistik yang 

menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan nasional dengan rencana tindak lanjut SM 

melakukan konsultansi dengan SM pusat. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja karena reward individu (pegawai teladan) 

berdasarkan kepribadian dan core values BPS. Sedangkan untuk reward 

satker kab/kota telah berdasarkan capaian kinerja FRA. 

E. Capaian Kinerja 
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Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 Capaian Kinerja BPS Provinsi 

Gorontalo 99.05% . Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian 

kinerja lebih dari 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian Kinerja BPS Provinsi Gorontalo untuk Triwulan I Tahun 2021 jika 

dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar 95%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan lebih dari 80% capaian 

outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan seluruh IKS telah dilengkapi 

dengan bukti dukung. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Gorontalo mendapat predikat WBK dari internal BPS 

(Kepka BPS Nomor 433 tahun 2020) dan mengikuti self assessment 

WBK/WBBM tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Gorontalo mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan 

masuk sampai dengan tahap 5 (Inovasi BPS Lolos seleksi Administrasi di 

KIPP Kementrian PAN & RB). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Gorontalo 

memperoleh penghargaan dari Universitas Gorontalo atas kesediaan 

memberikan materi pembinaan dakam kegiatan pemanfaatan data 

survei sosial ekonomi untuk penelitian (8 April 2021). 
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Lampiran 19. LHE BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

Tabel 19.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,84 24,14 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,44 19,38 

Pelaporan Kinerja 15,00 10,45 10,73 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,35 6,53 

Capaian Kinerja 20,00 11,67 11,67 

Total Nilai 100,00 70,74 72,44 

 

Tabel 19.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Target kinerja ditetapkan dengan baik. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

bukti dukung monitoring capaian Renstra telah di lampirkan . 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Renstra telah direviu secara berkala. Notulen/penjelasan penetapan 

Renstra telah memuat target Renstra 2020-2024 dan penyesuaian PK 

2021 sebagai upaya reviu Renstra. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Target kinerja ditetapkan dengan baik. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Untuk pemberian rewards tahun 2020, dilampirkan bukti dukung berupa 

dokumentasi open bidding pejabat adminstrator, penghargaan satker 

terbaik, penghargaan kepala seksi terfavorit, dan penghargaan staf 

terfavorit tahun 2020 . Untuk open bidding, penilaian yang tercantum 

pada dokumentasi berfokus pada visi misi peserta, sedangkan untuk 

penghargaan satker terbaik didasarkan kepada ketepatan waktu, 

kelengkapan, dan kualitas isian dokumen pencacahan. Belum terdapat 

kertas kerja penilaian atau kriteria pemilihan kepala seksi dan staf 

terfavorit, sehingga tidak dapat diketahui apakah penghargaan tersebut 

berdasar pada capaian kinerja individu yang bersangkutan. 

Bukti dukung reward dan punishment serta kertas kerja penilaian tahun 

2021 belum dilampirkan. 
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Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan namun masih 

terdapat kelemahan yaitu: 

 

Untuk pemberian rewards tahun 2020, dilampirkan bukti dukung berupa 

dokumentasi open bidding pejabat adminstrator, penghargaan satker 

terbaik, penghargaan kepala seksi terfavorit, dan penghargaan staf 

terfavorit tahun 2020 . Untuk open bidding, penilaian yang tercantum 

pada dokumentasi berfokus pada visi misi peserta, sedangkan untuk 

penghargaan satker terbaik didasarkan kepada ketepatan waktu, 

kelengkapan, dan kualitas isian dokumen pencacahan. Belum terdapat 

kertas kerja penilaian atau kriteria pemilihan kepala seksi dan staf 

terfavorit, sehingga tidak dapat diketahui apakah penghargaan tersebut 

berdasar pada capaian kinerja individu yang bersangkutan. 

Bukti dukung reward dan punishment serta kertas kerja penilaian tahun 

2021 belum dilampirkan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Terdapat SOP Pengumpulan Data FRA Bulanan dan SOP Pengumpulan 

Data Kinerja Triwulanan yang telah direvisi pada Januari 2021 dan 

disahkan oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Pada SOP juga 

terdapat keterangan waktu pengumpulan data kinerja/FRA dan terdapat 

tahapan pengecekan, konfirmasi, dan validasi data kinerja/FRA kepada 

bagian/bidang apabila terjadi kesalahan data. 

 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan SK Tim SAKIP dan SK 

Tim Penanggung jawab pengumpulan data kinerja dari seluruh 

bagian/fungsi, namun pada SK Tim SAKIP belum terdapat keterangan 

jabatan dalam dinas. Pada SK Tim SAKIP belum terdapat uraian tugas 

bagi masing-masing anggota, sedangkan pada SK Tim Penanggung 

jawab pengumpulan data kinerja sudah terdapat keterangan mengenai 

uraian tugas bagi tiap-tiap jabatan dalam tim. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

SKP 2020 Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF Statistik 

Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik Kependudukan telah 

dilampirkan namun terdapat kekurangan: SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

CKP Nov 2020 - Mar 2021 Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF 

Statistik Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik 

Kependudukan telah dilampirkan namun terdapat kekurangan: 

1. Laporan Pekerjaan Kepala belum ditandatangani pejabat penilai 

2. CKP Jan-Mar 2021 KF Sosial belum ditandatangani pejabat penilai 
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BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan IKI sudah dalam bentuk 

formal (ditandatangani kepala satuan kerja), namun belum terdapat alur 

penjenjangan kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan staf 

operasional, yang dilampirkan merupakan IKI pada jenjang 

subkoordinator fungsi saja, belum mencakup IKI pada jenjang 

koordinator fungsi dan staf pada masing-masing fungsi serta belum 

terdapat formula untuk menghitung capaian kinerja. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

SKP 2020 Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF Statistik 

Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik Kependudukan telah 

dilampirkan namun terdapat kekurangan: SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

CKP Nov 2020 - Mar 2021 Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF 

Statistik Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik 

Kependudukan telah dilampirkan namun terdapat kekurangan: 

1. Laporan Pekerjaan Kepala belum ditandatangani pejabat penilai 

2. CKP Jan-Mar 2021 KF Sosial belum ditandatangani pejabat penilai 

 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan IKI sudah dalam bentuk 

formal (ditandatangani kepala satuan kerja), namun belum terdapat alur 

penjenjangan kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan staf 

operasional, yang dilampirkan merupakan IKI pada jenjang 

subkoordinator fungsi saja, belum mencakup IKI pada jenjang 

koordinator fungsi dan staf pada masing-masing fungsi serta belum 

terdapat formula untuk menghitung capaian kinerja. 

 

Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya 

(100%). 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga informasi 

mengenai kinerja dapat diandalkan (KKE E.I.3) adalah sebesar 80%  

 

Terdapat kelemahan terkait keandalan, 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga evaluator tidak 

dapat menyimpulkan apakah informasi kinerja dapat diandalkan: 

 

1. Indikator "Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu" 

bukti dukung yang dilampirkan adalah skrinsut cover BRS tetapi 2 

BRS yang dilaksanakan pada tanggal yang sama terhitung 2 

kegiatan rilis bukan 1 rilis dan belum disahkan oleh penanggung 

jawab kegiatan. 

2. Indikator "Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga" bukti dukung 

yang dilampirkan skrinsut monitoring aplikasi SAKERNAS sebanyak 

1648 dokumen dan monitoring SUSENAS sebanyak 7560 dokumen 

berbeda dengan realisasi pada FRA sebanyak 9209 dokumen. 

Bukti dukung belum melengkapi rekapitulasi target dan realisasi 
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ruta per kegiatan sosial serta non responnya yang sesuai dengan 

aplikasi/website. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah sudah melampirkan bukti screenshoot 

pengiriman FRA melalui SiMonev untuk Tw I-IV 2020 dan Tw I 2021.  

 

Terdapat pula bukti inovasi pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BPS 

Provinsi Sulawesi Tengah seperti: 

1. Aplikasi Monitoring Kinerja BPS Kabupaten/Kota 

2. Aplikasi CKP BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKI sudah dalam bentuk formal (ditandatangani kepala satuan kerja), 

namun belum terdapat alur penjenjangan kinerja mulai dari pimpinan 

sampai dengan staf operasional, yang dilampirkan merupakan IKI pada 

jenjang subkoordinator fungsi saja, belum mencakup IKI pada jenjang 

koordinator fungsi dan staf pada masing-masing fungsi serta belum 

terdapat formula untuk menghitung capaian kinerja. 

 

SKP November-Desember 2020 dan CKP Januari-Maret 2021 sudah 

dilampirkan untuk Kepala Provinsi, KF Sosial, SKF Statistik 

Kependudukan, Staf Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF DLS. 

Sebagai catatan, CKP Jan-Mar 2021 KF Sosial belum ditandatangani 

pejabat penilai 

 

Untuk pemberian rewards tahun 2021, dilampirkan bukti dukung berupa 

dokumentasi open bidding pejabat adminstrator,  

penghargaan satker terbaik, penghargaan kepala seksi terfavorit, dan 

penghargaan staf terfavorit tahun 2020 . Untuk open bidding, penilaian 

yang tercantum pada dokumentasi berfokus pada visi misi peserta, 

sedangkan untuk penghargaan satker terbaik didasarkan kepada 

ketepatan waktu, kelengkapan, dan kualitas isian dokumen pencacahan. 

Belum terdapat kertas kerja penilaian atau kriteria pemilihan kepala seksi 

dan staf terfavorit, sehingga tidak dapat diketahui apakah penghargaan 

tersebut berdasar pada capaian kinerja individu yang bersangkutan. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rapat evaluasi kinerja Tw 

I 2021 baik pada level kepala maupun pada level KF dengan kelengkapan 

undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula. 

 

Pada rapat level KF, notula berisikan pembahasan mengenai capaian 

kinerja Kabag/KF beserta seluruh SKF yang membahas mengenai target, 

realisasi, capaian, permasalahan, dan solusi (bagi subbagian umum, 

fungsi statistik sosial, fungsi IPDS), disertai evaluasi dan strategi 

pencapaian (fungsi statistik produksi, fungsi statistik distribusi, fungsi 

nerwilis). Belum terdapat pembahasan mengenai tindak lanjut, 

ditindaklanjuti oleh, dan tenggat waktu tindak lanjut. 

 

Pada rapat level kepala, notula pembahasan evaluasi kinerja Tw I 2021 

berisi pembahasan mengenai target, realisasi, permasalahan, dan solusi. 

Belum terdapat pembahasan mengenai tindak lanjut, ditindaklanjuti 
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oleh, dan tenggat waktu tindak lanjut. 

 

Solusi pada Capaian Kinerja KF Sosial: 

- Memaksimalkan petugas pencacahan Sakernas > bukti entri Sakernas 

- Monitoring Susenas > bukti entri Susenas 

- Penyusunan BRS > terdapat bukti  

 

Solusi pada Capaian Kinerja KF IPDS: 

- Belum terdapat permasalahan 

 

Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja Kepala: 

- Belum terdapat keterangan mengenai tindak lanjut dari solusi atas   

kendala yang dihadapi. 

 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyusun laporan Monitoring 

Tindak Lanjut Notulen Rapat Pembahasan Capaian kinerja yang memuat 

uraian permasalahan, tindak lanjut, serta penanggung jawabnya. Namun 

pada laporan tersebut masih belum dilampirkan bukti dukung sudah 

dilakukannya tindak lanjut tersebut seperti dokumentasi kegiatan, surat, 

screenshot, dsb. Selain itu, belum seluruh permasalahan yang dibahas 

pada notula rapat monitoring capaian kinerja sudah ditlndaklanjuti. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Untuk pemberian rewards tahun 2020, dilampirkan bukti dukung berupa 

dokumentasi open bidding pejabat adminstrator, penghargaan satker 

terbaik, penghargaan kepala seksi terfavorit, dan penghargaan staf 

terfavorit. Untuk open bidding, penilaian yang tercantum pada 

dokumentasi berfokus pada visi misi peserta, sedangkan untuk 

penghargaan satker terbaik didasarkan kepada ketepatan waktu, 

kelengkapan, dan kualitas isian dokumen pencacahan.  

 

Belum terdapat kertas kerja penilaian atau kriteria pemilihan kepala seksi 

dan staf terfavorit di BPS Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga tidak dapat 

diketahui apakah penghargaan tersebut berdasar pada capaian kinerja 

individu yang bersangkutan atau tidak. 

 

Bukti dukung pemberian reward dan punishment serta kertas kerja 

penilaian tahun 2021 belum dilampirkan. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Target pada LKIP telah sesuai dengan target PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Tidak terdapat perbandingan antara Realisasi tahun 2020 dengan target 

Renstra tahun 2024. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Tidak terdapat perbandingan antara Realisasi tahun 2020 dengan target 

Renstra tahun 2024. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Pada LKIP tidak terdapat analisis terhadap efisiensi berupa upaya-upaya 

efisiensi yang dilakukan, berapa efisiensi yang telah dilakukan, 

kuantifikasi efisiensi sebelum dan sesudah upaya efisiensi dilakukan, 

serta informasi SMART dan efisiensi lainnya. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Dokumen sumber yang diunggah tidak lengkap. Dokumen sumber yang 

diunggah hanya mendukung IKS 1.1.1, 4.1.1, dan 4.1.2. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Pada notulen penyusunan PK 2021, sudah terdapat evaluasi dan dasar 

penetapan PK dengan alasan hasil capaian kinerja 2020. Namun, pada 

kolom alasan hanya menyebutkan "Ditinjau dari capaian kinerja 

sebelumnya" dan "Disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya" 

tanpa ada penjelasan lebih rinci / penjelasan lebih lanjut. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi kinerja belum dijadikan dasar penilaian satker terbaik. Pada 

Kertas Kerja Penilaian Satker Terbaik, unsur penilaian tidak 

memperhatikan capaian kinerja karena unsur penilaian berupa ketepatan 

waktu pengumpulan dokumen, kelengkapan dokumen, dan kualitas isian 

dokumen. Unsur penilaian tidak dijelaskan secara rinci.  

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF)  

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada 

(0), agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode 

(triwulan) yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.  

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian). 
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Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Monitoring 

kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja terkait kegiatan 

dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

PPelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 

Notulen monitoring tindak lanjut yang membahas uraian kerja, tindak 

lanjut dan penanggung jawab telah dilampirkan namun belum memuat 

bukti/dokumen sumber pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja. 

Bukti reward yang dilampirkan belum sesuai (berupa sertifikat satker, 

SKF dan pegawai terfavorit tahun 2020). 

kertas kerja untuk penilaian satker terbaik sudah sesuai namun kertas 

kerja untuk SKF dan pegawai terbaik tidak dilampirkan. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 104,22%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja lebih dari 

110%. 
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Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 99,83%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Terdapat kelemahan terkait keandalan, 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga evaluator tidak 

dapat menyimpulkan apakah informasi kinerja dapat diandalkan: 

 

1. Indikator "Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu" 

bukti dukung yang dilampirkan adalah skrinsut cover BRS tetapi 2 

BRS yang dilaksanakan pada tanggal yang sama terhitung 2 

kegiatan rilis bukan 1 rilis dan belum disahkan oleh penanggung 

jawab kegiatan. 

2. Indikator "Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga" bukti dukung 

yang dilampirkan skrinsut monitoring aplikasi SAKERNAS sebanyak 

1648 dokumen dan monitoring SUSENAS sebanyak 7560 dokumen 

berbeda dengan realisasi pada FRA sebanyak 9209 dokumen. 

Bukti dukung belum melengkapi rekapitulasi target dan realisasi 

ruta per kegiatan sosial serta non responnya yang sesuai dengan 

aplikasi/website. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah termasuk daftar unit kerja layanan yang 

diusulkan menuju predikat WBK Tahun 2021 ke Kementerian PAN dan 

RB (surat Inspektur Utama Nomor B-182/08000/08/2021 tanggal 3 

Agustus 2021) 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating 

judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif 

digunakandan menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021 ) 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sertifikat penghargaan yang dilampirkan periode Mei 2020 - Mei 2021 

belum sesuai karena: 

1. Penghargaan dari BPS sebagai satker berpredikat WBK tahun 2020 

sudah masuk dalam peniaian poin sebelumnya terkait Inisiatif dalam 

pemberantasan korupsi 

2. Penghargaan dari Menteri PAN RB kepada Ir. Jefri Wahido, M.Si 

sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) di Lingkungan BPS Tahun 2020 (tanggal 21 

Desember 2020) tidak diperhitungkan karena bukan merupakan 

dokumen untuk satker. 
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Lampiran 20. LHE BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Tabel 20.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,53 24,03 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,44 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,18 10,54 

Evaluasi Kinerja 10,00 7,56 7,03 

Capaian Kinerja 20,00 10,00 12,08 

Total Nilai 100,00 71,71 72,43 

 

Tabel 20.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dokumen penjelasan penetapan target Renstra telah dilampirkan namun 

penentuan target nya belum didasarkan pada basis data yang memadai.  

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya 

sampai dengan tahun berjalan.  

Notulen monitoring capaian Renstra telah disusun namun bukti tindak 

lanjut hasil monitoring Renstra belum dilampirkan. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Notulen reviu Renstra yang berisi penjelasan terkait penyesuaian target 

PK telah dilampirkan. 

Penyusunan Renstra Reviu masih menunggu arahan dari BPS Pusat. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Target kinerja ditetapkan dengan baik. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang dibuat dan efektif pada 

bulan Maret 2021 serta telah disahkan oleh Kepala BPS Provinsi 

Kalimantan Utara namun dibelum terdapat cap satker. 

 

Telah terdapat keterangan mengenai pelaksana tahapan kegiatan 

namun masih menggunakan nomenklatur jabatan lama. Telah terdapat 

tahapan kegiatan pengecekan data capaian kinerja apakah sudah sesuai 

dan tepat atau belum serta terdapat keterangan mengenai waktu 

pengumpulan data kinerja atau waktu deliverynya. 

 

SK Tim SAKIP yang dilampirkan sudah memuat nama anggota tim, 

jabatan dalam dinas, jabatan dalam tim, serta uraian tugas untuk tiap 

kedudukan dalam tim. Sudah terdapat uraian tugas monitoring atau 

pementauan kegiatan implementasi SAKIP bagi penanggung jawab. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF Statistik 

Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik Kependudukan telah 

dilampirkan, namun terdapat kekurangan yaitu SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani oleh Pejabat Penilai. 

 

CKP November 2020 s.d. Maret 2021 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, 

KF IPDS, SKF Statistik Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik 

Kependudukan telah dilampirkan. Namun terdapat kekurangan yaitu: 

1. Pada November 2020 s.d Februari 2021 BPS Provinsi Kalimantan 

Utara tidak memiliki Kepala BPS  

2. CKP Kepala bulan Maret 2021 belum dinilai kualitasnya dan belum 

ditandatangani pejabat penilai 

BPS Provinsi Kalimantan Utara sudah menetapkan IKI yang mengacu 

kepada Perka IKU No 38 Tahun 2020 dan telah disahkan oleh kepala 

satker. Telah terdapat formula penghitungan capaian kinerja namun IKI 

2021 BPS Provinsi Kalimantan Utara belum melampirkan IKI untuk 

beberapa posisi seperti Staf Fungsi SDM dan Hukum, Staf Fungsi Umum, 

SKF Kesra, Staf IPD, Staf JRS, dan Staf IPD.  

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF Statistik 

Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik Kependudukan telah 

dilampirkan, namun terdapat kekurangan yaitu SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani oleh Pejabat Penilai 

CKP November 2020 s.d. Maret 2021 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, 

KF IPDS, SKF Statistik Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik 

Kependudukan telah dilampirkan. Namun terdapat kekurangan yaitu: 

1. Pada November 2020 s.d Februari 2021 BPS Provinsi Kalimantan 

Utara tidak memiliki Kepala BPS  

2. CKP Kepala bulan Maret 2021 belum dinilai kualitasnya dan belum 

ditandatangani pejabat penilai 

BPS Provinsi Kalimantan Utara sudah menetapkan IKI yang mengacu 

kepada Perka IKU No 38 Tahun 2020 dan telah disahkan oleh kepala 
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satker. Telah terdapat formula penghitungan capaian kinerja namun IKI 

2021 BPS Provinsi Kalimantan Utara belum melampirkan IKI untuk 

beberapa posisi seperti Staf Fungsi SDM dan Hukum, Staf Fungsi Umum, 

SKF Kesra, Staf IPD, Staf JRS, dan Staf IPD.  

 

Informasi mengenai kinerja belum dapat ditelusuri seluruhnya ke sumber 

data (75%). 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga informasi 

mengenai kinerja dapat diandalkan (KKE E.I.3) adalah sebesar 75%.  

 

Terdapat kelemahan terkait keandalan, 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga evaluator tidak 

dapat menyimpulkan apakah informasi kinerja dapat diandalkan. 

 

Untuk indikator "Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga" bukti dukung yang 

dilampirkan skrinsut monitoring aplikasi SAKERNAS sebanyak 585 

dokumen dan monitoring SUSENAS sebanyak 2671 dokumen berbeda 

dengan realisasi pada FRA sebanyak 3286 dokumen. 

Bukti dukung belum seluruhnya melengkapi skrinsut monitoring atau 

tabulasi data (berupa angka) dari aplikasi/website, dan rekapitulasi target 

dan realisasi ruta per kegiatan sosial serta non responnya yang sesuai 

dengan aplikasi/website. 

 

Agar melengkapi bukti dukung di atas dan dapat disahkan oleh 

penanggung jawab kegiatan serta terlihat nama aplikasi/laman website 

tanggal perolehan bukti dukung tsb (up to date). 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Terdapat bukti screenshoot pengiriman FRA melalui SiMonev ditambah 

bukti inovasi BPS Provinsi Kalimantan Utara berupa: 

1. Aplikasi SiApik (Sistem Informasi Aktivitas Pegawai Kalimantan 

Utara) > Layanan Permintaan Data, Kalender Zoom meeting 

2. Laporan kinerja pegawai/daily report > menu presensi, laporan 

perjadin, CKP 

3. Aplikasi CAKEP (Capaian Kegiatan Pegawai) 

4. Kelola Kaltara 

5. PPT Share 

6. Tracing COVID-19 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, KF IPDS, SKF Statistik 

Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik Kependudukan telah 

dilampirkan, namun terdapat kekurangan yaitu SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani oleh Pejabat Penilai 

 

CKP November 2020 s.d. Maret 2021 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, 

KF IPDS, SKF Statistik Kependudukan, SKF DLS, dan Staf Fungsi Statistik 

Kependudukan telah dilampirkan. Nemun terdapat kekurangan yaitu: 

1. Pada November 2020 s.d Februari 2021 BPS Provinsi Kalimantan 

Utara tidak memiliki Kepala BPS  
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2. CKP Kepala bulan Maret 2021 belum dinilai kualitasnya dan belum 

ditandatangani pejabat penilai 

BPS Provinsi Kalimantan Utara sudah menetapkan IKI yang mengacu 

kepada Perka IKU No 38 Tahun 2020 dan telah disahkan oleh kepala 

satker. Telah terdapat formula penghitungan capaian kinerja namun IKI 

2021 BPS Provinsi Kalimantan Utara belum melampirkan IKI untuk 

beberapa posisi seperti Staf Fungsi SDM dan Hukum, Staf Fungsi Umum, 

SKF Kesra, Staf IPD, Staf JRS, dan Staf IPD.  

 

Kertas kerja penilaian kinerja yang dilampirkan adalah tabel riteria 

pegawai teladan bedasarkan 9 indikator yang mencerminkan nilai PIA, 

nilai CKP, absensi, dan polling. BPS Provinsi Kalimantan Utara belum 

melampirkan contoh penggunaan kertas kerja yang mensimulasikan 

pemilihan pegawai teladan berdasarkan kriteria penilaian. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

BPS Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan rapat evaluasi kinerja 

Tw I 2021 baik pada level kepala maupun pada level KF dengan 

kelengkapan undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notula. 

 

Pada rapat level KF, notula berisikan pembahasan mengenai capaian 

kinerja Kabag/KF beserta seluruh SKF yang membahas mengenai target, 

realisasi, capaian, serta pembahasan permasalahan pada masing-masing 

indikator yang membahas mengenai permasalahan, solusi, strategi yang 

dilakukan, ditindaklanjuti oleh, dan jadwal waktu. 

 

Pada rapat level kepala, notula pembahasan evaluasi kinerja Tw I 2021 

berisi pembahasan mengenai target, realisasi, capaian kinerja BPS 

Provinsi Kalimantan Utara, serta analisis dan evaluasi pada masing-

masing indikator kinerja sasaran yang membahas mengenai 

permasalahan, solusi, strategi yang dilakukan, ditindaklanjuti oleh, dan 

jadwal waktu. 

 

Permasalahan-Solusi-Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja KF Sosial: 

1. Webmonitoring pusat mengalami kendala > membuat monitoring 

sendiri menggunakan spreadsheet > telah terdapat bukti tindak 

lanjut 

2. Kesulitan pengisian blok V dan VI VSEN21.KP > membuat worksheet 

untuk memudahkan pengisian > telah terdapat bukti tindak lanjut 

3. Kurangnya probing PCL Sakernas atas konsep bekerja > memberi 

arahan kepada BPS Kab/Ko agar PCL dalam memberikan probing 

4. Sampel SPAK tidak dapat dientry karena ransomeware > didata 

menggunakan PAPI 

 

Permasalahan-Solusi-Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja KF IPDS: 

1. Peserta pelatihan tidak selalu standby saat pelatihan pengolahan 

Susenas Maret 2021 > diberikan rekaman zoom meeting (tindak 

lanjut: menyiapkan storage dan membagikan tautan ke peserta 

pelatihan) > telah terdapat bukti tindak lanjut 
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2. Error program dan rule validasi pengolahan Susenas Maret 2021 > 

rekapitulasi error dillaporkan pada Git (tindak lanjut: koordinasi 

dengan BPS Kabko dan Subdit IPD Pusat) > telah terdapat bukti 

tindak lanjut 

- Menyiapkan kelengkapan penyusunan laporan MFD dan MBS 

- Updating konten website 

- Membuat daftar calon responden SKD2021 

- Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait proses rekomendasi 

statistik oleh OPD penyelenggaran survei 

- Pembinaan Statistik kepala 10 OPD yang akan melakukan survei 

kepuasan masyarakat 

 

Permasalahan-Solusi-Tindak Lanjut pada Capaian Kinerja Kepala: 

- Melakukan pelayanan data baik offline maupun online, mengundang 

OPD saat rilis, penyampaian informasi data dan informasi statistik 

kepada Dinas/OPD/Instansi melalui grup Whatsapp 

- Pertemuan tatap muka dengan Biro Organisasi dan 10 OPD 

penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat 

- Koordinasi dengan Dinas/OPD/Instansi mengenai metadata statistik 

sektoral dan koordinasi dengan salah satu universitas terkait pelaporan 

kegiatan statistik khusus 

- Bimtek SDM bidang statistik bekerjasama dengan DIskominfo selaku 

walidata statistik sektoral 

- Penyusunan SAKIP oleh seluruh bagian/fungsi di BPS Provinsi 

Kalimantan Utara 

 

Belum terdapat bukti kegiatan tindak lanjut untuk permasalahan pada 

Capaian Kinerja Kepala. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Untuk pemberian rewards tahun 2021, telah dilampirkan bukti dukung 

pemberian rewards pegawai teladan pada April 202 dalam bentuk 

piagam penghargaan. 

 

Kertas kerja penilaian kinerja yang dilampirkan adalah tabel kriteria 

pegawai teladan bedasarkan 9 indikator yang mencerminkan nilai PIA, 

nilai CKP, absensi, dan polling. BPS Provinsi Kalimantan Utara belum 

melampirkan contoh penggunaan kertas kerja yang mensimulasikan 

pemilihan pegawai teladan berdasarkan kriteria penilaian. 

 

Untuk pemberian punishment, bukti dukung yang dilampirkan adalah SK 

penjatuhan sanksi administratif. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

LKIP telah diunggah pada web. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Target pada LKIP telah sesuai dengan target PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Pada notulen ditemukan masalah untuk setiap IKS namun tidak ada 

dibahas dalam Laporan Kinerja. Analisis dan evaluasi yang disampaikan 

pada laporan kinerja tidak sesuai dengan notulen FRA Tw. 4. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Terdapat perbedaan realisasi 2020 pada LKIP Bab 3 Tabel 4 IKS 1.1.1 

dengan FRA serta tidak terdapat perbandingan antara realisasi 2020 dan 

target Renstra 2024. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyampaikan analisis informasi SMART dan 

contoh upaya efisiensi hanya berupa perbandingan realisasi dnegan 

tahun sebelumnya. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyampaikan informasi keuangan terkait 

pencapaian sasaran instansi dan informasi keuangan per program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Dokumen sumber sudah sesuai. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Sebagian besar alasan pada notulen penatapan target PK telah merujuk 

pada hasil capaian tahun 2020 sebagai dasar perhitungan penetapan 

target PK 2021. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Pada Kertas Kerja Penilaian, aspek penilaian berupa skala Penerapan PIA 

yang dinilaii/direkomendasikan oleh atasan ditambah dengan poin nilai 

CKP dan absensi. Belum ada penjelasan lebih rinci terkait aspek kinerja 

dan turunan dari CKP yang menggambarkan kinerja yang sesuai dengan 

hasil capaian pada notulen FRA. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF). 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Nilai target target kinerja pada notulen evaluasi kinerja level kepala 

menggunakan target kinerja satu tahun. 
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Untuk selanjutnya agar mencantumkan target triwulanan sesuai periode 

evaluasi. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian). 

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan KF IPDS telah memuat 

informasi siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Monitoring 

kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja terkait kegiatan 

dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Notulen evaluasi kinerja 

Tw I 2021 telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. Notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 

Bukti tindak lanjut pelaksanaan evaluasi kinerja Tw I 2021 telah 

dilampirkan (IPDS dan Statistik Sosial). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja. 

Bukti dukung pemberian reward dan punishment dan kriterianya telah 

dilampirkan namun belum mencakup kertas kerja penilaian yang 
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memuat perhitungan/penilaian sehingga diperoleh hasil nilai tertinggi 

dan sesuai dengan penerima reward pada piagam pegawai teladan. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 105,13%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 99,97%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Terdapat kelemahan terkait keandalan bukti dukung yang dilampirkan 

kurang lengkap sehingga evaluator tidak dapat menyimpulkan apakah 

informasi kinerja dapat diandalkan. 

 

Untuk indikator "Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga" bukti dukung yang 

dilampirkan skrinsut monitoring aplikasi SAKERNAS sebanyak 585 

dokumen dan monitoring SUSENAS sebanyak 2671 dokumen berbeda 

dengan realisasi pada FRA sebanyak 3286 dokumen. 

Bukti dukung belum seluruhnya melengkapi skrinsut monitoring atau 

tabulasi data (berupa angka) dari aplikasi/website, dan rekapitulasi target 

dan realisasi ruta per kegiatan sosial serta non responnya yang sesuai 

dengan aplikasi/website. 

 

Agar melengkapi bukti dukung di atas dan dapat disahkan oleh 

penanggung jawab kegiatan serta terlihat nama aplikasi/laman website 

tanggal perolehan bukti dukung tsb (up to date). 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Kalimantan Utara termasuk daftar unit kerja layanan yang 

diusulkan menuju predikat WBK Tahun 2021 ke Kementerian PAN dan 

RB (surat Inspektur Utama Nomor B-182/08000/08/2021 tanggal 3 

Agustus 2021). 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Kalimantan Utara mengikuti perlombaan inovasi tahun 

2021 dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan 

updating judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif 

digunakan dan menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi 

Kalimantan Utara memperoleh penghargaan dari : 

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 

Kalimantan Utara, sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Anggaran Wilayah Pembina Rekonsiliasi Satuan Kerja Terbaik Tahun 

2020 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara (Tanggal 30 

November 2020) 

2. Kanwil DJPb atas Realisasi UP KKP Tertinggi Lingkup KPPN Tanjung 

Selor T.A. 2020 (Tanggal 30 November 2020) 
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3. KPPN Tipe A1 Tanjung Selor sebagai satker pertama Implementasi 

Digipay Marketplace Diluar Kementerian Keuangan (tanggal 4 Maret 

2021) 

4. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

atas Kesuksesan Pelaksanaan Sensus Penduduk Online (tanggal 1 

Juni 2020) tidak diperhitungkan karena bukan merupakan dokumen 

untuk satker BPS Provinsi Kalimantan Utara 
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Lampiran 21. LHE BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tabel 21.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 24,19 23,64 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,44 18,13 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,88 11,34 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,53 6,82 

Capaian Kinerja 20,00 11,67 12,08 

Total Nilai 100,00 71,70 72,01 

 

Tabel 21.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan undangan, daftar hadir dan notulen 

pembahasan. Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui 

bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan 

penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, dan dasar hitung 

cukup memadai serta notulen ditandatangani oleh Kepala Satker. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah mengirimkan bukti adanya monitoring target jangka 

menengah dengan mengirimkan dokumentasi rapat berupa undangan, 

daftar hadir dan notulen sehingga target jangka menengah dalam 

renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai tahun berjalan dan telah 

dilakukan analisis permasalahan dan solusi namun belum ada bukti 

tindaklanjut pelaksanaan solusi. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan (dalam bentuk nota dinas), daftar hadir, dan notulen 

rapat monitoring renstra 2020 dan Reviu Renstra 2021 pada tanggal 

12 April 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat 

dihadiri Kepala Satker, notulen berisi tujuan, sasaran, indikator 

kinerja sasaran, target renstra 2021, reviu target renstra 2021, dan 

keterangan yang berisi apakah masih relevan atau ada alasan 

perubahan. Selain itu notulen juga ditandatangani oleh Kepala 

Satker. 

2. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada yaitu dalam bentuk tabel 

dijadwalkan mulai tahun 2020-2025 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK sebagai dokumentasi rapat pada tanggal 22 

Maret 2021. Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui 

bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan 
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penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, notulen 

ditandatangani oleh Kepala Satker, dan telah menjelaskan mengenai 

dasar hitung . Selain itu, notulen memperlihatkan bahwa target di 

Renstra menjadi acuan untuk target di PK. 

Notulen dibuat dalam bentuk tabel yang berisi kolom tujuan,sasaran, 

indikator, kinerja sasaran, target PK 2020, realisasi PK 2020, target 

Renstra 2021, target PK 2021, dan keterangan yang berisi alasan/ 

argumentasi penetapan target serta dasar hitung. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diupload ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari undangan, daftar hadir, dan notulen rapat 

kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment, namun 

pemberian reward (employee of the month) hanya mengacu kepada 

presensi harian, nilai CKP, perilaku kerja, dan belum mengacu 

kepada hasil capaian target kinerja FRA dan evaluasi kinerja. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

1. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment, namun 

pemberian reward (employee of the month) hanya mengacu kepada 

presensi harian, nilai CKP, perilaku kerja, dan belum mengacu 

kepada hasil capaian target kinerja FRA dan evaluasi kinerja 

2. Belum terdapat mekanisme/SOP pemberian reward and punishment 

terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari: ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja 

triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

SOP sudah terdapat langkah verifikasi pelaporan dari subject matter 

untuk memastikan validitas pelaporan kinerja. 

Telah terdapat 2 SK yaitu pengumpulan data kinerja dan SK Monitoring 

data kinerja yang sudah memuat tugas tim masing-masing. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021. Namun dokumen IKI yang dilampirkan masih 

berbentuk seperti dokumen PK dengan adanya target dan 

tandatangan atasan dan ybs, seharusnya dokumen IKI diformalkan 

hanya indikatornya saja dan ditandatangani oleh kepala satker 

seperti dokumen IKU. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker 

dan hasil pengukuran berjenjang, telah ada analisis, solusi dan 

tindaklanjut baik untuk level kepala maupun kabag/KF, namun masih 

terdapat kelemahan yaitu tidak notulen per KF tidak ada catatan target 

dan realisasinya. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena 

masih terdapat perbedaan nilai realisasi FRA dengan dokumen sumber 
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Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Terdapat bukti screenshoot aplikasi berbasis website capaian kinerja 

online, Web CKP Online. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dengan: 

1. IKI KF, SKF, staf masih berbentuk seperti dokumen PK dengan 

adanya target dan tandatangan atasan dan ybs (tidak di 

tandatangani oleh kepala satker) 

2. SKP 2020 untuk Kepala, KF Statistik Sosial dan IPDS, SKF beserta 

staf Stat Kependudukan dan DLS sudah diupload 

3. CKP Jan-Maret 2021 Kepala, KF IPDS, SKF beserta staf Stat 

Kependudukan dan DLS sudah diupload. CKP Jan-Maret 2021 KF 

Sosial belum diupload. 

4. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment, namun 

Pemberian reward and punisment (employee of the month) hanya 

mengacu kepada presensi harian, nilai CKP, perilaku kerja, dan 

belum mengacu kepada informasi laporan kinerja. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF dan seluruh rekomendasi hasil 

monitoring ditindaklanjuti. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Bukti dukung pemberian reward telah dilampirkan namun belum sesuai 

dengan mekanisme yang ditetapkan yaitu pemberian reward and 

punisment (employee of the month) hanya mengacu kepada presensi 

harian, nilai CKP, perilaku kerja, dalam kertas kerja yang dilampirkan 

kolom penilaian yang terisi hanya dari disiplin dan presensi saja. 

Mekanisme juga belum mengacu kepada hasil capaian target kinerja FRA 

dan evaluasi kinerja. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan Kinerja telah diupload pada web menu PPID > Informasi Terbuka 

Berkala > Program dan Kegiatan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Target pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan target PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja sudah menyajijkan analisis evaluasi kinerja tetapi di 

notulen rapat evaluasi capaian kinerja FRA Tw IV 2020 serta pembahasan 

analisis untuk semua IKS.  

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

1. LAKIN menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun 2020 dengan target 2020 tetapi tidak semua 

indikator selaras dengan FRA yaitu pada indikator 1.1 Persentase 

pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan nilai realisasi pada FRA 100%; 2.1 persentase KLDI 
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dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

yang melaksanakan rekomendasi statistik nilai realisasi pada FRA 

100%. 

2. LAKIN menyajikan pembandingan data kinerja antara realisasi 

tahun 2020 dengan target awal Renstra tahun 2020, seharusnya 

dengan target akhir Renstra 2024. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi dari 

adanya upaya efisiensi sumber daya dan nilai efisiensi dari aplikasi 

SMART, namun belum ditambahkan adanya penjelasan berapa nilai 

sebelum dan sesudah dilakukan efisiensi. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam LAKIN belum dapat diandalkan karena masih 

terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen sumber yang dilampirkan 

yaitu realisasi indikator 1.1.1 tidak sesuai dengan dokumen publikasi hasil 

SKD yang tercantum 100%, selain itu belum ada dasar perhitungan 

misalnya indikator 1.2 dilampirkan 1 bukti publikasi, namun realisasi 

persentase 2,63%. indikator 2.1 belum ada bukti sumber atas realiasasi 

indikator KLDI yang melaksanakan rekomendasi statistik. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

evaluasi capain kinerja belum sepenhnya digunakan dalam menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan karena dalam notulen penetapan 

target PK 2021 tidak membahas pertimbangan capaian kienrja 

sebelumnya. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Mekanisme pemberian reward and punisment (employee of the month) 

hanya mengacu kepada presensi harian, nilai CKP, perilaku kerja, dan 

belum mengacu kepada informasi laporan kinerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Undangan, daftar hadir dan notulen rapat evaluasi Tw I 2021 telah 

dilampirkan. Target dan realisasi kinerja Tw I 2021 belum ada namun 

notulen seharusnya tetap memuat upaya dalam mencapai target pada 

periode berikutnya (penjelasan hambatan dan solusi ). 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja kepala, namun Notulen evaluasi kinerja untuk 

level KF belum memuat informasi capaian kinerja, siapa dan kapan batas 

waktu tindak lanjut hasil evaluasi, hanya ada pembahasan mengenai 

permasalahan, solusi, dan rencana tindak lanjut. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Notulen evaluasi kinerja untuk level KF belum memuat informasi capaian 

kinerja, siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi, hanya 
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ada pembahasan mengenai permasalahan, solusi, dan rencana tindak 

lanjut. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring perencanaan, Monitoring Permindok 

Evaluasi SAKIP. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Notulen evaluasi kinerja untuk level KF belum memuat informasi capaian 

kinerja, siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi, hanya 

ada pembahasan mengenai permasalahan, solusi, dan rencana tindak 

lanjut. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Notulen evaluasi kinerja untuk level KF belum memuat informasi capaian 

kinerja, siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi, hanya 

ada pembahasan mengenai permasalahan, solusi, dan rencana tindak 

lanjut. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan, namun belum ada 

informasi apaian kinerja, siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil 

evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum digunakan untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya. 

Bukti dukung dan kertas kerja pemberian reward telah dilampirkan 

namun belum sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan yaitu 

pemberian reward and punisment (employee of the month) hanya 

mengacu kepada presensi harian, nilai CKP, perilaku kerja, dalam kertas 

kerja yang dilampirkan kolom penilaian yang terisi hanya dari disiplin dan 
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presensi saja. mekanisme juga belum mengacu kepada hasil capaian 

target kinerja FRA dan evaluasi kinerja. 

 

 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan apabila 110% < rata2 

capaian kinerja dalam FRA triwulan I tahun berjalan yang melebihi 

capaian kinerja triwulan I tahun sebelumnya ≤ 120%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian Kinerja BPS Provinsi NTT untuk Triwulan I Tahun 2021 tidak 

lebih baik jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2020. 

IKS harus mengacu pada IKU 100% SMART dan apabila lebih dari 120% 

rata-rata capaian kinerja dalam FRA triwulan I tahun 2021 melebihi 

capaian kinerja triwulan I tahun 2020. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Terdapat kelemahan terkait keandalan data kinerja: 

1. Bukti dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan angka dalam 

realisasi FRA yaitu pada bukti dukung jumlah publikasi dan laporan 

statistik sosial dalam FRA realisasi 8, masih kurang 1 untuk sama 

dengan nilai FRA yaitu 9 

2. Tidak ada bukti dukung pada indikator KF IPDS berupa Jumlah 

Publikasi/Laporan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik 

yang terbit tepat waktu. 

3. Bukti dukung pada indikator KF Sosial berupa jumlah Release data 

statistik sosial yang tepat waktu, dan untuk pemasukan response 

rate tidak sesuai dengan perhitungan dalam FRA 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat predikat WBK tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti perlombaan 5 inovasi 

tahun 2021 dan masuk sampai dengan tahap 3 (mendaftarkan inovasi 

dan melakukan input proposal inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik (KIPP) Kemenpanrb melalui web sinovik.menpan.go.id). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Nusa 

Tenggara Timur memperoleh penghargaan: 

1. Penghargaan sebagai provinsi dengan kinerja terbaik keempat 

dalam kegiatan survei-survei Statistik Industri Besar dan Sedang 

Direktorat Statistik Industri Tahun 2020 dari BPS RI (Februari 2021); 

2. Penghargaan sebagai provinsi dengan capaian rata-rata respone 

rate tertimbang tertinggi kelima dalam kegiatan survei-survei 

perusahaan konstruksi Tahun 2020 dari BPS RI (Februari 2021); 

3. Piagam penghargaan sebagai satker teladan dalam pengelolaan 

BMN dari KPKNL (12 November 2020); dan 

4. Piagam penghargaan sebagai satker teladan dalam permohonan 

lelang online dari KPKNL (12 November 2020). 

 

 

http://sinovik.menpan.go.id/
http://sinovik.menpan.go.id/
http://sinovik.menpan.go.id/
http://sinovik.menpan.go.id/
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Lampiran 22. LHE BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tabel 22.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,69 23,43 

Pengukuran Kinerja 25,00 16,25 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 10,24 11,28 

Evaluasi Kinerja 10,00 7,31 5,16 

Capaian Kinerja 20,00 11,67 13,33 

Total Nilai 100,00 68,15 71,95 

 

Tabel 22.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan Undangan, daftar hadir dan notulen 

pembahasan. Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui 

bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan 

penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, dan dasar 

hitungnya, serta notulen ditandatangani oleh notulis serta Kepala 

Satker. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring dan 

mengevaluasi kegiatan Penyusunan SAKIP di BPS Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Kedepan agar dibuat lebih spesifik 

adanya tugas monitoring target jangka menengah; 

2. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring Renstra 

2020 dan Reviu Renstra 2021 pada tanggal 14 Januari 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 

rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi sasaran, indikator 

kinerja sasaran, target Renstra 2024, realisasi tahun 2020, 

capaian, kendala, solusi, ditindaklanjuti oleh. Selain itu notulen 

juga ditandatangani oleh Kepala Satker; 

3. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada yaitu dalam bentuk matrik 

jadwal rencana kerja BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2020-2024. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat Reviu Renstra 2021 pada 

tanggal 2 Februari 2021 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 

rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi tujuan, sasaran, 

indikator kinerja sasaran, target Renstra 2020-2024, reviu target 
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Renstra 2020-2024, target PK 2021 dan penjelasan yang berisi 

apakah masih relevan atau ada alasan perubahan. Selain itu notulen 

juga ditandatangani oleh Kepala Satker; 

2. Jadwal rapat reviu Renstra telah ada yaitu dalam bentuk matrik 

jadwal rencana kerja BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2020-2024. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK.  

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa rapat 

dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan penetapan 

target di setiap indikator kinerja sasaran, notulen ditandatangani oleh 

Kepala Satker, dan telah menjelaskan mengenai dasar hitung. Selain itu, 

notulen memperlihatkan bahwa target di Renstra menjadi acuan untuk 

target di PK. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk 

mengukur keberhasilan. Pada dasarnya satker telah membuat 

mekanisme reward and punishment, namun baru sebatas kriteria 

presensi dan kedisiplinan dalam penyampaian dupak. Selain itu, periode 

penilaian reward masih untuk tahun 2020, walaupun diberikan pada 

tanggal 12 Januari 2021. Untuk kedepannya satker bisa 

menyempurnakan kriteria dan kertas kerja penilaian misalnya membuat 

mekanisme reward KF/SKF dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan 

tepat waktu, ketepatan angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, 

dll. Dengan adanya kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan 

mekanisme yang telah ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar 

menyampaikan FRA tepat waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai 

dokumen sumber, dimana secara tidak langsung adalah salah satu cara 

untuk mengimplementasikan SAKIP di Satker. Selain itu, periode 

pemberian reward diusahakan sesuai dengan periode penilaian SAKIP, 

misalnya untuk evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022, maka reward 

yang diberikan untuk periode Tahun 2022 (contoh Semester 1 Tahun 

2022). 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker telah menyusun dan 

mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, 

melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme 

reward and punishment. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan 

membuat mekanisme reward and punishment.  

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah; 
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2. SOP pengumpulan data kinerja. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh 

satker dan hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi 

karena realisasi FRA telah dilengkapi dengan bukti pendukung walaupun 

masih ada indikator yang tidak valid bukti dukungnya. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan dikarenakan realisasi 

FRA belum sepenuhnya dilengkapi dengan bukti pendukung yang 

sesuai. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker memiliki inovasi berupa Inovasi SIRSAK, Teman CAKAP, Apel 

Sukses, Sindu. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yaitu: 

periode januari-maret 2020 berdasarkan presensi dan periode juli - 

des 2019 sampai juli - des 2020 berdasarkan kedisiplinan 

menyampaikan dupak, kertas kerja sesuai aplikasi TK Online. Untuk 

mekanisme reward and punishment masih perlu ditingkatkan. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala, Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja dan siapa yang menindaklanjuti, 

namun belum ada batas waktu tindak lanjut .Selain itu, hasil evaluasi 

kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen 

kinerja karena telah melampirkan seluruh bukti dokumentasi atas solusi. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment, namun baru 

sebatas kriteria presensi dan kedisiplinan dalam penyampaian dupak. 

Selain itu, periode penilaian reward masih untuk tahun 2020, walaupun 

diberikan pada tanggal 12 Januari 2021. Untuk kedepannya satker bisa 

menyempurnakan kriteria dan kertas kerja penilaian misalnya membuat 

mekanisme reward KF/SKF dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan 

tepat waktu, ketepatan angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, 
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dll. Dengan adanya kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan 

mekanisme yang telah ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar 

menyampaikan FRA tepat waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai 

dokumen sumber, dimana secara tidak langsung adalah salah satu cara 

untuk mengimplementasikan SAKIP di Satker. Selain itu, periode 

pemberian reward diusahakan sesuai dengan periode penilaian SAKIP, 

misalnya untuk evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022, maka reward 

yang diberikan untuk periode Tahun 2022 (contoh Semester 1 Tahun 

2022). 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per tujuan, 

namun belum menyajikan analisis dan evaluasi pada setiap sasaran dan 

indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis tersebut juga belum 

sepenuhnya sesuai dengan notulen rapat triwulan IV tahun 2020 karena 

pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 menjelaskan kendala dan 

solusi pada setiap indikator kinerja sasaran.  

Seharusnya dalam penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada kendala 

dan solusi di setiap indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen tw IV 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan yaitu: 

setiap perbandingan belum dilengkapi dengan evaluasi dan analisis per 

indikator kinerja sasaran.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi efisiensi dari aplikasi 

SMART dan analisisnya. Sebaiknya ditambahkan grafik terkait efisiensi 

dari aplikasi SMART dan analisis dari nilai efisiensi tersebut. 

 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan karena 

dokumen sumber/bukti dukung pengisian FRA triwulan IV tahun 2020 
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yang dilampirkan belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan angka 

realisasi di FRA dan Laporan Kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja. 

 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian 

kinerja karena mekanisme reward and punishment yang ada belum 

sepenuhnya menggunakan kriteria terkait kinerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah ditandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya 

belum ada (0) notulen juga telah menganalisis upaya dalam mencapai 

target pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja namun belum ada batas waktu tindak lanjut. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan 

keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF 

dan staf (evalausi level Kepala Bagian/KF). 

Notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan Bagian/Fungsi telah 

memuat informasi siapa namun belum memuat kapan batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring kegiatan teknis setiap KF. Monitoring 

kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja terkait kegiatan 

dan keterpaduan anggaran. 

 

 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen cukup memadai namun belum memuat 

batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 
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Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Semua indikator pada 

level Kepala dan Bagian/KF telah memuat siapa namun belum memuat 

batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja substansi notulen cukup memadai namun belum memuat batas 

waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen cukup memadai namun belum 

memuat batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena telah melampirkan seluruh bukti 

dokumentasi atas solusi namun belum sepenuhnya memadai. 

 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya. Namun untuk selanjutnya implementasinya masih 

perlu ditingkatkan dengan menyempurnakan kriteria dan kertas kerja 

penilaian reward agar sangat terkait dengan kinerja. Selain itu periode 

penilaian reward and punishment agar sesuai denga periode evaluasi 

Implementasi SAKIP. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 104,9%. Untuk 

memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 104%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan apabila lebih dari 60% 

capaian outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan terdapat IKS yang tidak 

dilengkapi dengan bukti dukung yang memadai. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung memperoleh predikat WBK dari 

Kementrian PAN & RB tahun 2020. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretarian Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Kep. Bangka Belitung mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk tahap 5 (Inovasi BPS Lolos seleksi Administrasi di KIPP 

Kementerian PAN & RB). 
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Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan, dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung 

memperoleh penghargaan: Kemen-PU: Peran aktif dalam pendataan 

perumahan terpadu di BPS Kepulauan Bangka Belitung pada Bulan Juni 

2021, Penyusunan LK pada tanggal 8 Des 2021 dr Kanwil DJPB. Inovator 

apel sukses dr internal BPS RI 
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Lampiran 23. LHE BPS Provinsi Kepulauan Riau 

Tabel 23.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,68 24,19 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,34 11,37 

Evaluasi Kinerja 10,00 4,66 5,32 

Capaian Kinerja 20,00 13,33 11,67 

Total Nilai 100,00 71,08 71,61 

 

Tabel 23.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Target yang ditetapkan meningkat dari 2020-2024, sehingga sudah 

menerapkan SMART 

4. Target yang ditetapkan telah didukung argumen dan perhitungan 

yang logis untuk setiap target Indikator Kinerja Sasaran dalam 

Renstra 

Kekurangan: 

Belum terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada 

jangka menengah dan target tahunan karena setiap target yang 

ditetapkan belum disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) misalnya 

nama K/L/D/I yang menindaklanjuti Rekomendasi. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan Monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah di breakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

4. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

telah dibandingkan dengan target 2024 

Kekurangan: 

1. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021 yang menjelaskan tugas per jabatan, 

namun belum dijelaskan tentang tanggungjawab monitoring target 

Jangka menengah secara periodik 
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2. Belum terdapat pembahasan tentang analisis dan evaluasi atas 

capaian kinerja atas target jangka menengah karena pembahasan 

yang disajikan dalam notulen hanya pembahasan tentang capaian 

target kinerja tahun 2020. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Telah dilakukan Reviu Renstra. Hasil reviu indikator kinerja sasaran masih 

sesuai dengan IKU. Namun hasil monitoring target jangka menengah 

belum dijadikan acuan dalam mereviu target tahunan (apakah masih 

sesuai atau tidak), mereviu dasar hitung penetapan target, mereviu cara 

mengukur target, ataupun mereviu target yang capaiannya telah 

melewati target Renstra tahun 2024 (tidak menantang). Misalnya untuk 

IKS yang capaiannya telah melebihi 120% dari target akhir Renstra, 

seharusnya dirubah targetnya untuk target PK tahun selanjutnya. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Tidak terdapat bukti dukung surat undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat pembahasan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021, namun 

telah terdapat surat penjelasan penentuan target dalam Renstra, 

kekurangan : 

1. Dalam surat penetapan target PK 2021, didukung alasan penetapan 

target berdasarkan tren capaian indikator tahun 2017 - 2020. 

2. Target belum dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target (x/y). 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen evaluasi FRA triwulan I sudah 

dilampirkan. Pada level KF dan SKF sudah dibahas per indikator, namun 

penjelasannya kurang memadai, belum ada analisis masalah dan solusi. 

Selain itu, belum ada pembahasan FRA level Kepala. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

BPS Prov. Kepri sudah mengirimkan kertas kerja penilaian kinerja untuk 

periode triwulan I 2021. Reward and punishment diberikan berdasarkan 

pencapaian kinerja triwulanan berdasarkan unsur perencanaan, 

pengukuran/pencapaian, evaluasi/pelaporan kinerja. Pemberian reward 

sudah sesuai dengan kertas kerjanya. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

BPS Prov. Kepri sudah mengirimkan kertas kerja penilaian kinerja untuk 

periode triwulan I 2021. Reward and punishment diberikan berdasarkan 

pencapaian kinerja triwulanan berdasarkan unsur perencanaan, 

pengukuran/pencapaian, evaluasi/pelaporan kinerja. Pemberian reward 

sudah sesuai dengan kertas kerjanya. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

SOP pengumpulan data kinerja sudah dilampirkan. SOP sudah divalidasi 

dan sudah terdapat alur apabila terjadi kesalahan data, namun tidak ada 

keterangan waktu pelaksanaan setiap tahapan. 

 

SK tim SAKIP 2021 sudah ada, sudah memuat uraian tugas masing-

masing jabatan, dan terdapat kegiatan monitoring SAKIP. Namun, ada 

perbedaan penggunaan jabatan, pada halaman daftar nama tim 

jabatannya yaitu: Pengarah, Koordinator, dan Anggota. Sedangkan pada 

halaman uraian tugas jabatannya yaitu: Penanggungjawab, Ketua Tim, 

dan Tim Penyusun/Anggota. 
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Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

IKI 2021 sudah dilampirkan, sudah ditandatangani oleh Kepala. 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, namun masih terdapat kekurangan, 

yaitu: 

1. Laporan pekerjaan Kepala belum ditandatangani pejabat penilai 

2. Belum ada CKP KF Sosial dan IPDS bulan Februari dan Maret 2021 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

IKI 2021 sudah dilampirkan, sudah ditandatangani oleh Kepala. 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, namun masih terdapat kekurangan, 

yaitu: 

1. Laporan pekerjaan Kepala belum ditandatangani pejabat penilai 

2. Belum ada CKP KF Sosial dan IPDS bulan Februari dan Maret 2021 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti yang dilampirkan sudah Lengkap dan valid pada Fungsi Statistik 

Sosial maupun IPDS. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Kepri sudah melampirkan screenshot pengiriman FRA 

melalui SiMonev dan juga ada penggunaan aplikasi SANTI (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Berbasis TI) yang merupakan aplikasi untuk 

mempermudah dalam pendokumentasian, penilaian, dan evaluasi 

kinerja. Ada pula aplikasi SISKA (Sistem Informasi Kinerja) yang 

mempermudah dalam pengumpulan CKP pegawai. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKI 2021 sudah dilampirkan, sudah ditandatangani oleh Kepala. 

 

SKP dan CKP sudah dikirimkan, namun masih terdapat kekurangan, 

yaitu: 

1. Laporan pekerjaan Kepala belum ditandatangani pejabat penilai 

2. Belum ada CKP KF Sosial dan IPDS bulan Februari dan Maret 2021 

 

BPS Prov. Kepri sudah mengirimkan kertas kerja penilaian kinerja untuk 

periode triwulan I 2021. Reward and punishment diberikan berdasarkan 

pencapaian kinerja triwulanan berdasarkan unsur perencanaan, 

pengukuran/pencapaian, evaluasi/pelaporan kinerja. Pemberian reward 

sudah sesuai dengan kertas kerjanya. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen evaluasi FRA triwulan I sudah 

dilampirkan. Pada level KF dan SKF sudah dibahas per indikator, namun 

penjelasannya kurang memadai, belum ada analisis masalah dan solusi. 

Selain itu, belum ada pembahasan FRA level Kepala. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

BPS Prov. Kepri sudah mengirimkan kertas kerja penilaian kinerja untuk 

periode triwulan I 2021. Reward and punishment diberikan berdasarkan 

pencapaian kinerja triwulanan berdasarkan unsur perencanaan, 

pengukuran/pencapaian, evaluasi/pelaporan kinerja. Pemberian reward 

sudah sesuai dengan kertas kerjanya. 
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C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi 

Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Pada tahun 2020 terdapat dua indikator kinerja sasaran yang tidak 

dijadikan target (targetnya n.a). serta LAKIN belum menyajikan 

informasi informasi permasalahan, solusi dan Rencana aksi per 

indikatorkinerja sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

LAKIN belum menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan target 

akhir Renstra 2024, serta terdapat capaian kinerja tahun 2020 yang 

melebihi 120 persen, bahkan realisasinya lebih dari 3 kali lipat target pada 

PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

LKIN telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi namun masih 

belum menyebutkan tentang selfblocking dan juga nilai sebelum dan 

sesudah efisiensi dilakukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Informasi  keuangan belum menyajikan alokasi dan realisasi anggaran 

per indikator kinerja sasaran. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Terdapat beberapa nilai realisasi capaian pada FRA yang berbeda dengan 

notulensi FRA yaitu pada indikator kinerja kedua pada tujuan pertama 

dan indikator kinerja tujuan keempat yang belum/tidak dijelaskan. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari:  

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF (rapat kinerja level 

Kepala/ KF/SKF dilakukan pada tanggal 5 April 2021)  

2. Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran dan terdapat tautan bukti dukung, untuk 

level Kepala dilengkapi dengan pihak yang menindaklanjuti dan 

batas waktu tindak lanjut (notulensi pembahasan level Kepala 

ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, dan level KF/SKF 

ditandatangani oleh Kabag Umum dan Notulis) 
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3. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat evaluasi Tw I 2021 telah 

dilampirkan dan notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya  

dan telah ditandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk 

notulen Bagian/KF). 

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya  belum 

ada (0) notulen agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai 

target pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari:  

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF (rapat kinerja level 

Kepala/ KF/SKF dilakukan pada tanggal 5 April 2021)  

2. Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran dan terdapat link bukti dukung , untuk level 

Kepala dilengkapi dengan pihak yang menindaklanjuti dan batas 

waktu tindak lanjut (notulensi pembahasan level Kepala 

ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, dan level KF/SKF 

ditandatangani oleh Kabag Umum dan Notulis) 

Secara umum, telah terdapat pembahasan kinerja per indikator kinerja 

sasaran. Namun, di level FRA Kepala belum dilengkapi pembahasan 

terkait solusi dan di level FRA SKF belum seluruhnya dilengkapi 

pembahasan kendala dan solusi 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari:  

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF (rapat kinerja level 

Kepala/ KF/SKF dilakukan pada tanggal 5 April 2021)  

2. Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran dan terdapat tautan bukti dukung, untuk 

level Kepala dilengkapi dengan pihak yang menindaklanjuti dan 

batas waktu tindak lanjut (notulensi pembahasan level Kepala 

ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, dan level KF/SKF 

ditandatangani oleh Kabag Umum dan Notulis) 

Kelemahan: 

1. Belum seluruh indikator kinerja sasaran dilengkapi rekomendasi 

perbaikan kinerja, khususnya di level FRA Kepala 

2. Rekomendasi belum seluruhnya dilengkapi kesepakatan terkait siapa 

dan batas waktu akan ditindaklanjuti 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Satker telah melampirkan dokumen monitoring  kinerja BPS Kab/Kota, 

evaluasi keterpaduan anggaran BPS Kab/Kota, evaluasi pelaporan 

SMART, administrasi BPS Kab/Kota, dll. 

 

Evaluasi kinerja BPS Kab/Kota telah dilakukan dalam bentuk monitoring 

kegiatan, namun laporan monitoring tersebut belum ditandatangani. 
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Selain itu, belum terdapat bukti monitoring kinerja BPS Kab/Kota atas 

pemenuhan dokumen SAKIP. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK tim SAKIP 2021 sudah ada, sudah memuat uraian tugas masing-

masing jabatan, dan terdapat kegiatan monitoring SAKIP. Namun, 

ada perbedaan penggunaan jabatan, pada halaman daftar nama tim 

jabatannya yaitu: Pengarah, Koordinator, dan Anggota. Sedangkan 

pada halaman urain tugas jabatannya yaitu: Penanggungjawab, 

Ketua Tim, dan Tim Penyusun/Anggota. 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari:  

- Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF (rapat kinerja level 

Kepala/ KF/SKF dilakukan pada tanggal 5 April 2021)  

- Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran dan terdapat tautan bukti dukung, untuk 

level Kepala dilengkapi dengan pihak yang menindaklanjuti dan 

batas waktu tindak lanjut (notulensi pembahasan level Kepala 

ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, dan level KF/SKF 

ditandatangani oleh Kabag Umum dan Notulis) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Evaluasi telah melibatkan Tim SAKIP dan telah didukung oleh SK, namun 

masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Supervisi pelaksanaan evaluasi kinerja belum memadai karena 

1. Belum seluruh indikator kinerja sasaran dilengkapi rekomendasi 

perbaikan kinerja, khususnya di level FRA Kepala 

2. Rekomendasi belum seluruhnya dilengkapi kesepakatan terkait siapa 

dan batas waktu akan ditindaklanjuti 

3. Monitoring kegiatan BPS Kab/Kota belum ditandatangani dan belum 

terdapat bukti monitoring kinerja BPS Kab/Kota atas pemenuhan 

dokumen SAKIP 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari:  

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF (rapat kinerja level 

Kepala/ KF/SKF dilakukan pada tanggal 5 April 2021)  

2. Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran dan terdapat link bukti dukung , untuk level 

Kepala dilengkapi dengan pihak yang menindaklanjuti dan batas 

waktu tindak lanjut (notulensi pembahasan level Kepala 

ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, dan level KF/SKF 

ditandatangani oleh Kabag Umum dan Notulis) 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

Belum seluruh indikator kinerja sasaran dilengkapi rekomendasi 

perbaikan kinerja, khususnya di level FRA Kepala. 
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perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari: 

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF (rapat kinerja level 

Kepala/ KF/SKF dilakukan pada tanggal 5 April 2021)  

2. Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran dan terdapat tautan bukti dukung, untuk 

level Kepala dilengkapi dengan pihak yang menindaklanjuti dan 

batas waktu tindak lanjut (notulensi pembahasan level Kepala 

ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, dan level KF/SKF 

ditandatangani oleh Kabag Umum dan Notulis) 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan kinerja telah dilakukan, namun belum terdapat bukti bahwa 

hal tersebut digunakan untuk mengendalikan kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Belum dilengkapi alternatif perbaikan atas setiap rekomendasi hasil 

evaluasi. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi telah menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat 

kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan belum 

memadai dan kurang relevan dengan rekomendasi yang diberikan. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Bukti pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan belum 

memadai dan kurang relevan dengan rekomendasi yang diberikan. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Berdasarkan data FRA Triwulan 1 tahun 2021, nilai capaian kinerja 

indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik Sosial bernilai B 110,78% 

(semua indikator mencapai 100% bahkan lebih). 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator kinerja pada Fungsi IPDS dan Fungsi 

Statistik Sosial Triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 bernilai 

C sebesar 104,99% masih dibawah 110%. Hal ini sebenarnya sudah cukup 

baik, karena semua indikator telah mencapai target bahkan ada yang 

lebih di atas 100%.  

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti yang dilampirkan sudah Lengkap dan valid pada Fungsi Statistik 

Sosial maupun IPDS. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Kepulauan Riau mendapat predikat WBK dari internal BPS 

(Kepka BPS Nomor 433 tahun 2020) dan mengikuti self assessment 

WBK/WBBM tahun 2021. 
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Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Kepulauan Riau mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating 

judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif dan 

menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). Ada sebanyak 3 

Inovasi, yaitu : 

1. Buka Usaha Buka KBLI 

2. Idaman - Indikator Desa dalam Genggaman 

3. Sistem Portal Monitoring dan Layanan Perkantoran 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Tidak ada bukti sertifikat penghargaan yang dilampirkan. 
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Lampiran 24. LHE BPS Provinsi Jambi 

Tabel 24.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,63 23,48 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,13 17,81 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,34 10,51 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,93 6,85 

Capaian Kinerja 20,00 10,83 12,92 

Total Nilai 100,00 68,86 71,57 

 

Tabel 24.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Rapat Penetapan Target Renstra telah didukung dengan Dokumen 

notulen, undangan, dan absensi rapat, namun terdapat kelemahan: 

1. Tidak terdapat basis data/dasar hitung yang memadai untuk setiap 

target kinerja dalam Renstra tahun 2020 s.d 2024, untuk indikator 

kinerja sasaran yang satuannya Prosentase harus dijelaskan basis 

data penyebut dan pembilangnya; 

2. Tidak terdapat argumen dan perhitungan yang logis untuk setiap 

target Indikator; 

3. Notulen belum ditandatangani Kepala Satuan Kerja. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

1. Monitoring Target Jangka Menengah telah dilengkapi dengan 

notulen, namun belum seluruh IKS dilengkapi dengan evaluasi dan 

analisis capaian kinerja atas target Renstra tahun 2024 

2. Tidak terdapat dokumen yang menjelaskan bukti tindak lanjut hasil 

monitoring pencapaian target Renstra 2020 - 2024 (bisa berupa 

Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen rapat tindak lanjut hasil 

monitoring 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melakukan review renstra, dalam notulennya sebagian 

besar angka target PK 2021 berubah dari target renstra 2021, telah 

dilengkapi dengan penjelasan namun masih terdapat kekurangan yaitu 

kurang alasan maupun basis data memadai untuk perubahan itu. Selain 

itu, perubahan ini hanya untuk tahun 2021 bukan untuk seluurh tahun 

Renstra s.d 2024. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK sebagai dokumentasi Rapat penetapan Target 

PK namun Notulen pembahasan Target PK 2021 belum menjelaskan 

basis data, argumen dan perhitungan yang logis untuk setiap target IKS 
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dalam PK tahun 2021, yang mengacu Renstra 2020-2024 dan Realisasi 

tahun 2020 dalam Laporan Kinerja. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan, yaitu: 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diupload ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

(rapat kinerja level Kepala/ KF/SKF) 

3. Satker telah memiliki mekanisme reward untuk OPD dan pegawai. 

kriteria pemberian reward pegawai yaitu capaian CKP januari-

agustus 2020, perilaku kerja dan tingkat kehadiran. belum ada 

kriteria capaian kinerja 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diupload ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

(rapat kinerja level Kepala/ KF/SKF) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

1. Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diupload ke aplikasi simonev 

2. Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal 

tersebut diketahui dari ada undangan, daftar hadir, dan notulen 

rapat kinerja triwulanan pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

(rapat kinerja level Kepala/ KF/SKF). 

3. Dokumen yang dilampirkan tindak lanjut hasil monitoring rencana 

aksi belum seluruhnya dilampirkan 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah  

2. SOP pengumpulan data kinerja sudah terdapat langkah verifikasi 

pelaporan dari subject matter untuk memastikan validitas pelaporan 

kinerja. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melampirkan dokumen IKI Tahun 2020 dan 2021. Namun IKI 

tahun 2021 belum dikompilasi dan dilegalisasi serta tidak ada bukti IKI 

tersebut mengacu pada PK atasan. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja dilakukan berjenjang dibuktikan dengan adanya 

notulen evaluasi kinerja pada setiap Kabag umum/KF/SKF namun belum 

ada Indikator Kinerja Individu tahun 2021 yang dikompilasi dan 

dilegalisasi serta tidak ada bukti IKI tersebut mengacu pada PK atasan. 
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Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulna data kinerja belum seluruhnya dapat diandalkan karena 

yang terlampir dalam bukti dukung FRA masih ada perbedaan dengan 

angka pada FRA TW 1 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Pengukuran kinerja individu dan unit kerja dilakukan dengan google 

sheet dan bukti screenshot CKP Online 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021. namun belum terkomilpasi dan dilegalisasi. 

3. Satker telah memiliki mekanisme reward dengan kriteria salah 

satunya adalah capaian CKP namun belum berdasarkan indikator 

kinerja utama yang diturunkan kepada indikator kinerja individunya. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, siapa yang menindaklanjuti, 

namun belum ada keterangan batas waktu tindak lanjut. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Bukti dukung pemberian reward telah dilampirkan yang mengacu kepada 

presensi harian, nilai CKP, perilaku kerja. Namun belum nengacu pada 

penilaian capaian FRA, pengusulannya setiap seksi mengusulkan satu 

nama namun ini belum ada dasar pertimbangan pengusulan nama 

tersebut. Sehingga belum juga menjawab penilaian dalam konteks 

pengukuran kinerja adri setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan 

dengan reward dan punishment. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diupload pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diupload pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis namun tidak 

seluruh indikator yang dianalisis tentang kendala dan solusinya 

sebagaimana notulen capaian kinerja TW IV 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja, namun hanya 

membandingkan target awal Renstra dengan realisasi 2020, seharusnya 

terdapat pembandingan data kinerja realisasi tahun 2020 dengan target 

Renstra 2024 yang selaras dengan notulen monitoring Renstra. 
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dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

LAKIN menyajikan efisiensi anggaran yang telah dilakukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan karena 

beberapa informasi kinerja dalam LAKIN belum dapat ditelusri ke 

dokumen sumber serta masih ada data yang belum sesuai dengan 

informasi kinerja dalam LAKIN. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Rapat pembahasan PK 2021 hanya terlampir bukti dukung berupa 

undangan dan daftar hadir sehingga belum dapat diyakini Informasi yang 

disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan 

kegiatan organisasi, karena satker belum melampirkan notulen 

pembahasan penetapan Target PK yang mengacu pada realisasi tahun 

2020. Dan nilai capaian kinerja pada tahun 2020 lebih rendah dari 2019. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi capaian kinera pada LAKIN belum digunakan secara ekstensif 

dan belum digunakan dalam pemberian reward dan punishment. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. namun 

masih terdapat kekurangan: 

1. Notulen belum ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi (undangan 

dan daftar hadir sudah ditandatangani) 

2. Belum ada kapan batas waktu rekomendasi ditindaklanjuti 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Kepala 

Bagian/KF). 
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Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan LAKIN, monitoring PK 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.  

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Belum semua indikator 

pada level Kepala dan KF telah memuat siapa dan kapan batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja, Namun belum seluruh bukti tindak lnajut dilampirkan. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Namun belum seluruh bukti tindak lanjut 

dilampirkan. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja namun belum seluruh bukti dokumentasi atas solusi 

terlampir. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja, belum ada bukti mekanisme pemberian reward untuk tahun 

2021. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan apabila 110% < rata2 

capaian kinerja dalam FRA triwulan I tahun berjalan yang melebihi 

capaian kinerja triwulan I tahun sebelumnya ≤ 120%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan 90% < rata2 capaian 

kinerja dalam FRA triwulan I tahun berjalan yang melebihi capaian 

kinerja triwulan I tahun sebelumnya. 
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Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Informasi kinerja belum seluruhnya dapat diandalkan karena masih 

terdapat perbedaan informasi pada FRA dengan pada bukti dukungnya. 

1. Realisasi jumlah pengunjung website di webdash berbeda dengan 

realisasi di FRA Triwulan 1 tahun 2021. Jumlah pengunjung website 

(unique visitors) berdasarkan data dari webdash realisasi Triwulan 1 

tahun 2021: 35.825 pengunjung, sedangkan realisasi pada FRA: 

30.970 pengunjung; 

2. Belum dilengkapi dokumen sumber berupa Screenshoot progress 

report pengolahan survei pendekatan ruta (Respon dan non respon) 

dari program pengolahan serta rekapitulasi target dan realisasi ruta 

per kegiatan di Fungsi statistik sosial Triwulan 1 tahun 2021. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Jambi mendapat predikat WBK dari BPS tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Jambi meng-update inovasi tahun 2021 dan masuk sampai 

dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating judul inovasi tahun 

sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Jambi 

memperoleh penghargaan dari: 

1. DJPb Provinsi Jambi: Satker dengan kualitas pelaporan capaian 

output terbaik (29 April 2021); 

2. BPS: Penghargaan uji coba longform SP2020 (1 April 2021). 
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Lampiran 25. LHE BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

Tabel 25.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,22 23,18 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,13 19,06 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,34 11,06 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,35 4,82 

Capaian Kinerja 20,00 13,33 13,33 

Total Nilai 100,00 71,37 71,46 

 

Tabel 25.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Rapat Penetapan Target Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah 

didukung dengan dokumen rapat (notulen, undangan, dan absensi 

rapat), namun terdapat kelemahan: 

1. Tidak terdapat basis data/dasar hitung yang memadai untuk setiap 

target kinerja dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2020 s.d 2024, untuk indikator kinerja sasaran yang satuannya 

persentase harus dijelaskan basis data penyebut dan pembilangnya; 

2. Tidak terdapat argumen dan perhitungan yang logis untuk setiap 

target Indikator sasaran; 

Rapat tidak dihadiri kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan rapat 

penetapan target indikator sasaran pada Renstra BPS Sulawesi Selatan 

ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

1. BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan monitoring 

Renstra 10 Februari 2021, telah didukung dengan dokumen rapat 

(Notulen dan undangan) namun tidak dilengkapi dengan daftar hadir; 

2. Dalam memonitoring Target Jangka Menengah belum dilakukan 

oleh pihak yang bertanggungjawab atas monitoring target jangka 

menengah karena dalam SK tim belum dijelaskan tanggungjawab 

tim SAKIP dalam memonitoring target Jangka menengah.  

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Renstra 2020-2024 BPS Provinsi Sulawesi Selatan belum 

dilengkapi dengan dasar yang logis dan basis data (perhitungan) yang 

memadai. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Penetapan target PK tahun 2021: 

1. Realisasi 2020 belum selurhnya dipakai sebagai acuan dalam 

menetapkan taget PK 2021; 

2. Belum semua indikator didukung dengan argumentasi yang logis dan 

basis data/dasar hitung yang memadai atas target yang ditetapkan. 
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Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Hanya ada SK-HD tahun 2020 untuk pegawai tanpa disertai dengan 

kertas kerja. Untuk ke depannya agar hasil evaluasi kinerja digunakan 

untuk pemberian reward dan punishment bagi 

pegawai/Bagian/Fungsi/Sub Fungsi di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena BPS Provinsi Sulawesi 

Selatan telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang di-

upload ke aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per 

triwulan. Namun capaian kinerja triwulanan belum digunakan dalam 

pemberian reward and punishment untuk pegawai Bagian/Fungsi dan 

Sub Fungsi di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

SK Tim Pengumpulan Data Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2021 ditetapkan melalui Kepka BPS Provinsi Lampung nomor 

73.1902001/KPA Tahun 2021. Susunan tim terdiri dari Kepala sebagai 

Penanggung Jawab, Kepala Bagian Umum sebagai Ketua, Staf Fungsi 

Perencanaan sebagai sekretaris, serta Anggota yaitu perwakilan KF/SKF. 

Selain itu, SK Tim penyusunan Akuntabilitas telah dilengkapi dengan 

uraian tugas dari masing-masing jabatan, namun uraian tugas pada SK 

Tim penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak spesifik 

sesuai tupoksinya antara lain penyusunan dokumen perencanaan, reviu 

dokumen perencanaan, laporan kinerja, pengukuran kinerja, 

pengumpulan data kinerja (realisasi PK/FRA) triwulanan dan monitoring 

Renstra (monitoring target jangka menengah), dan lain-lain. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan BPS Provinsi Lampung 

telah dituangkan dalam Keputusan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 0405002.1/ KPG tahun 2021. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Dokumen SKP dan CKP telah sesuai dengan Surat Inspektur Utama 

Nomor S.091/08000/05/2021 tanggal 7 Mei perihal Permintaan Dokumen 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Realisasi IKS pada Fungsi Statistik Sosial dan IPDS telah dilengkapi 

dengan dokumen sumber. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pelaporan capaian 

kinerja melalui simonev. Selain itu, BPS Sulawesi Selatan juga memiliki 

inovasi yaitu EWAKO (daily activity pegawai, mail management, dan KP 

management) 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja triwulan I 
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tahun 2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, 

namun analisis dan evaluasi (kendala dan solusi) hanya dibahas pada 

indikator kinerja yang belum mencapai target. Selain itu, notulen belum 

menjelaskan siapa yang menindaklanjuti dan batas waktu tindak lanjut 

per indikator kinerja. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya 

ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja karena 

belum melampirkan seluruh bukti dokumentasi atas solusi.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Hanya ada SK-HD tahun 2020 untuk pegawai tanpa disertai dengan 

kertas kerja. Untuk ke depannya agar hasil pengukuran/evaluasi kinerja 

dimanfaatkan untuk dasar pemberian reward dan punishment bagi 

pegawai/fungsi/bagian/sub Fungsi di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Lakin BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 telah di-upload ke 

website sulsel.bps.go.id (PPID --> Informasi Terbuka Berkala --> Program 

dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Lakin BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 telah menyajikan Perka 

IKU No 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Lakin BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 telah menyajikan 

informasi kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja BPS Propinsi 

Lampung tahun 2020 revisi terakhir (revisi ke-1). Selain itu, informasi 

kinerja juga selaras dengan target kinerja pada BAB II Lakin dan FRA 

Triwulan IV tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah menyajikan analisis 

dan evaluasi per tujuan dan per sasaran strategis, namun belum 

menyajikan analisis dan evaluasi (permasalahan dan solusi) per indikator 

kinerja. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja BPS Sulawesi Selatan tahun 2020 telah menyajikan 

pembandingan data kinerja; 

1. Target dan realisasi tahun 2020 per tujuan, per sasaran strategis, dan 

per indikator kinerja; 

2. Capaian kinerja tahun 2020 dan 2019; 

Realisasi tahun 2020 dan target 2024 pada Renstra per tujuan per 

sasaran strategis, dan per indikator kinerja. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja BPS Sulawesi Selatan tahun 2020 telah menyajikan; 

1. Efisiensi berdasarkan SMART (dikuantifikasi dan dianalisis); 

2. Efisiensi per tujuan/Sasaran strategis; 

3. Efisiensi Selfblocking/Refocussing melalui revisi DIPA; 

4. Efisiensi Non self blocking berupa efiasiensi belanaja listrik, telepon, 

dan air (telah dikuantifikasi namun belum ada penjelasannya). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

Pada Lakin 2020 BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah dilengkapi dengan 

laporan keuangan per sasaran strategis. 
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dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Target dan realisasi pada Lakin BPS Provinsi Sulawesi Selatan telah 

sesuai dengan FRA triwulan ke-4 tahun 2020 serta telah dilengkapi 

dengan dokumen sumber. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dijadikan 

acuan dalam penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar reward 

dan punishment Tahun 2020  

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan telah di tandatangani 

oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan, namun analisis (kendala dan solusi) 

belum dilakukan untuk semua indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan keterlibatan 

pimpinan, Kepala Bagian/KF, dan tim SAKIP. Notulen KF Statistik Sosial 

dan KF IPDS belum memuat siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut 

hasil evaluasi namun per indikator kinerja. Untuk notulen level Kepala 

agar dianalisis (kendala an solusi) per indikator kinerja dan dilengkapi 

dengan siapa dan batas waktu tindak lanjut. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring yang dilakukan yaitu monitoring FRA triwulanan BPS 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.  

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kinerja, kegiatan, dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Personil tim SAKIP BPS Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengikuti 

workshop terkait Implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh 

Inspektorat Utama BPS. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan, namun substansi notulen belum sesuai. 
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Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Semua indikator pada 

level KF belum memuat informasi siapa dan kapan batas waktu tindak 

lanjut hasil evaluasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. Namun substansi notulen belum sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Namun substansi notulen belum sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti tindak lanjut solusi pada notulen evaluasi kinerja triwulan 1 tahun 

2021 telah sesuai. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hanya ada SK-HD tahun 2020 untuk pegawai tanpa disertai dengan 

kertas kerja. Untuk ke depannya agar hasil evaluasi kinerja triwulanan 

tahun 2021 belum digunakan untuk pemberian reward dan punishment 

bagi pegawai/Fungsi/Sub Fungsi di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Nilai capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial triwulan 1 

tahun 2021 sebesar 100.06%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial 

triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 95%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Realisasi IKS pada Fungsi Statistik Sosial dan IPDS telah dilengkapi 

dengan dokumen sumber. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sulawesi Selatan mendapat predikat WBK dari Kemenpan-

RB tahun 2020. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS Provinsi 

Sulawesi Selatan meng-update inovasi tahun 2021 (tahap 1). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

memperoleh penghargaan dari BPS RI sebagai Inovator Survei Konversi 

Jagung 2020 berbasis CAPI ( 1 Desember 2020). 
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Lampiran 26. LHE BPS Provinsi Sumatera Utara 

Tabel 26.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,18 23,64 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,75 18,44 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,61 10,82 

Evaluasi Kinerja 10,00 3,42 6,32 

Capaian Kinerja 20,00 13,33 11,67 

Total Nilai 100,00 70,30 70,88 

 

Tabel 26.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Notulen telah menyajikan isi Renstra tahun 2020-2024 

4. Target yang ditetapkan telah disertai argumen yang logis dan cara 

mengukurnya 

5. Target IKS yang ditetapkan telah meningkat tiap tahun (tidak flat) 

sehingga telah menerapkan SMART 

6. Terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada jangka 

menengah dan target tahunan terlihat dari setiap target yang 

ditetapkan telah disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (terdapat perhitungan X/Y nya), 

namun belum seluruh target Indikator Kinerja Sasaran disertai dan 

seluruh target tahunan dilengkapi dengan penjelasan targetnya 

seperti OPD dan Publikasi. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

 

Kekurangan: 

1. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

dibandingkan dengan target 2020, seharusnya dibandingkan dengan 

target Renstra tahun 2024; 
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2. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021 yang menjelaskan tugas per jabatan, 

namun belum dijelaskan tentang tanggungjawab monitoring target 

jangka menengah secara periodik 

3. Belum terdapat pembahasan tentang analisis dan evaluasi atas 

capaian kinerja atas target jangka menengah karena pembahasan 

yang disajikan dalam notulen hanya pembahasan tentang capaian 

target kinerja tahun 2020. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melakukan reviu Renstra terutama perubahan atas target 

Renstra yang telah melewati target jangka menengah dan telah disertai 

dengan alasan perubahannya. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti rapat yang dilampirkan adalah rapat PK 2021, kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir dan notulen penetapan PK 2021 

2. Terdapat pembahasan penetapan target PK Reviu pada setiap target 

3. Dalam notulen penetapan PK 2021, didukung alasan terkait 

perbedaan target antara Renstra tahun 2021 dengan PK 2021 

4. Dalam notulen penetapan PK 2021, telah menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator 

5. Target telah dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target (x/y) 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Implementasi pemberian reward dan punishment agar lebih 

ditingkatkan dan penyusunan kertas kerja lebih menggambarkan capaian 

kinerja dan kesesuaian penilaian dengan penerima reward and 

punishment.  

Capaian belum dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja. Capaian target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan. Capaian target kinerja belum dijadikan dasar 

untuk memberikan penghargaan (reward). 

Untuk selanjutnya reward berupa KSKP, employee of the month didukung 

dengan kertas kerja penilaian per pegawai yang salah satu kriteria 

penilaiannya adalah capaian kinerja FRA triwulanan, bukan hanya PIA 

award. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan namun 

berdasarkan notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021, pembahasan 

kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF dan Level Kepala, yaitu 

tentang permasalahan, solusi/rekomendasi tindak lanjut belum 

memadai, karena belum membahas seluruh indikator kinerja sasaran 

seharusnya dibahas baik yang telah mencapai target maupun yang 

belum mencapai target. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

namun belum mengakomodir adanya tugas monitoring jangka 

menengah 

2. SOP pengumpulan data kinerja, namun peraturan organisasi dan 

tata kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS 

Nomor 7 tahun 2008 seharusnya nomor 7 dan 8 tahun 2020 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya dan sesuai dengan Perka IKU No. 

38 tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup selulruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh Fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, namun 

pengukuran kinerja per pegawai belum dikaitkan dengan kinerja individu 

yang mengacu pada IKI. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung berupa dokumen sumber pengisian FRA Triwulan I telah 

dilengkapi namun belum sesuai sehingga pengukuran kinerja tidak dapat 

diandalkan. 

 

Satker telah mengirimkan dokumen sumber FRA Tw 1 Tahun 2021, 

namun ada yang belum sesuai diantaranya untuk indikator: 

1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS 

2. Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei statistik sosial 

dengan pendekatan rumah tangga 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker melampirkan bahwa telah ada TI berupa Sistem Informasi Kinerja 

Pegawai Online, SImbucak dan Bapusta. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terlihat dari Satker telah 

melengkapi: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai 

dengan Perka IKU No. 38 tahun 2020. selain itu, IKI telah mencakup 

seluruh kepala Bagian/KF, SKF serta Staf seluruh fungsi 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yang 

dilakukan secara triwulanan, yang dilengkapi dengan kertas kerja 

penilaian, namun belum mengacu pada capaian kinerja 
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Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, namun analisis 

dan evaluasi (kendala dan solusi) hanya dibahas pada indikator kinerja 

yang belum mencapai target, belum dilengkapi dengan siapa yang 

menindaklanjuti, serta batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi 

kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena belum melampirkan seluruh bukti 

dokumentasi atas solusi.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah memiliki mekanisme reward berupa penghargaan kepada 

pegawai dengan penilaian nilai-nilai PIA. Mekanisme pemilihan 

menggunakan googlesheet dan dilakukan pemilihan oleh seluruh 

pegawai. Reward yang diberikan sesuai dengan kertas kerja penilaian. 

Namun laporan pemberian reward belum ditandatangani oleh Kelapa 

satker dan belum menjadikan capaian kinerja triwulanan sebagai salah 

satu indikator penilaian kinerja. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan kinerja tahun 2020 telah diunggah dalam website (PPID --> 

Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian perka 

IKU No. 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam PK tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per sasaran, 

namun belum seluruh sasaran telah dianalisis. 

Analisis tersebut belum sesuai dengan notulen rapat Triwulan IV karena 

pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 belum mengungkap masalah 

dan solusi yang memadai atas capaian kinerja tahun 2020.  

Seharusnya evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2020 membahas kendala 

dan solusi atas pencapaian kinerja tahun 2020, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan target dengan realisasi 

tahun 2020, namun terdapat kelemahan, antara lain: 

1. Perbandingan tersebut belum sesuai dengan FRA tahun 2020, 

seharusnya Laporan Kinerja mengacu pada FRA dan Notulen Rapat 

triwulan IV tahun 2020 

2. Laporan kinerja masih menyajikan perbandingan Realisasi dengan 

target Renstra tahun 2020, seharusnya tahun 2024 

3. Notulen rapat Triwulan IV yang menjadi acuan dalam menyusun 

perbandingan tersebut belum menyajikan masalah/kendala dan 
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solusi atas capaian kinerja per Indikator Kinerja Sasaran selama 

tahun 2020 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Telah menyajikan upaya dan nominal efisiensi. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan telah selaras dengan 

yang disajikan dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Pada notulen FRA Triwulan IV 2020 telah dijadikan acuan dalam mereviu 

Renstra dan penetapan target PK tahun 2021. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Satker telah memberikan Reward kepada Pegawai terbaik dengan 

Indikator PIA, namun belum menjadikan Capaian kinerja tahun 2000 

sebagai salah satu indikator penilaian pegawai tersebut. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Telah terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja yang 

dilengkapi dengan undangan, daftar hadir dan notulen rapat monitoring 

Tw I 2021 yang telah ditandatangani Kepala satker, namun secara 

substansi notulen level Kepala dan SKF belum menyajikan analisis, dan 

evaluasi capaian kinerja per SKF dan Kepala. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan namun 

berdasarkan notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021, pembahasan 

kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA SKF dan Level Kepala, yaitu 

tentang permasalahan, solusi/rekomendasi tindaklanjut belum memadai, 

karena belum membahas seluruh indikator kinerja sasaran seharusnya 

dibahas baik yang telah mencapai target maupun yang belum mencapai 

target. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan Laporan Kinerja, 

Monitoring Permindok Evaluasi SAKIP dan monitoring Kinerja pada 

aplikasi e-monev Bappenas. 

 

Monitoring kinerja Kabupaten/Kota minimal mencakup monitoring 

kinerja terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 
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Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. Namun belum seluruh 

indikator kinerja dibahas kendala dan solusinya. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja karena kendala dan solusi 

yang dibahas pada Level Kepala masih bersifat umum, misalnya untuk 

pencapaian nilai SAKIP solusinya melakukan perbaikan sesuai dengan 

rekomendasi Inspektorat, seharusnya ditambahkan perbaikan 

manajemen kinerja yaitu komitmen semua pihak dalam 

mengimplementasikan SAKIP. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan memuat substansi notulen rapat 

evaluasi karena pembahasan belum membahas seluruh indikator kinerja 

sasaran. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan karena kendala dan solusi pada notulen evaluasi 

kinerja Tw I 2021 hanya dijelaskan untuk indikator kinerja dengan kondisi 

realisasi tidak tercapai (untuk yang telah tercapai penjelasan kendala dan 

solusi kosong), seharusnya pembahasan dilakukan untuk seluruh 

indikator kinerja sasaran baik yang telah mencapai target maupun yang 

belum tercapai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, 

terlihat dari realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa IKS lebih baik 

dari triwulan I tahun 2020, namun informasi yang disajikan dalam FRA 

belum dapat diandalkan (sesuai hasil penilaian E.1.3). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Satker telah mengirimkan Bukti dukung tindak lanjut pelaksanaan hasil 

evaluasi kinerja, namun belum seluruh IKS ditindaklanjuti. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Satker telah memiliki mekanisme reward berupa penghargaan kepada 

pegawai dengan penilaian nilai-nilai PIA. Mekanisme pemilihan 

menggunakan googlesheet dan dilakukan pemilihan oleh seluruh 

pegawai. Reward yang diberikan sesuai dengan kertas kerja penilaian. 

Namun laporan pemberian reward belum ditandatangani oleh Kelapa 

satker dan belum menjadikan capaian kinerja triwulanan sebagai salah 

satu indikator penilaian kinerja. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Realisasi pengunjung unik website pada FRA 2021 terisi 0. 



 

 
LAPORAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
219 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian kinerja tw 1 2021 hanya 101% lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti dukung berupa dokumen sumber pengisian FRA Triwulan I telah 

dilengkapi namun belum sesuai sehingga pengukuran kinerja tidak dapat 

diandalkan 

 

Satker telah mengirimkan dokumen sumber FRA Tw 1 Tahun 2021 

namun ada yang belum sesuai diantaranya untuk indikator: 

1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS 

2. Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei statistik sosial 

dengan pendekatan rumah tangga 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sumatera Utara mendapat predikat WBK dari internal BPS 

(Kepka BPS Nomor 433 tahun 2020) dan mengikuti self assessment 

WBK/WBBM tahun 2021 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Sumatera Utara mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating 

judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif 

digunakan) 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Sumatera Utara 

memperoleh penghargaan terbaik Kedua Kategori Pemanfaatan PNBP 

BMN untuk wilayah kerja kanwil DJKN Sumatera Utara tanggal 19 

November 2020 dari DJKN (Kemenkeu). 
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Lampiran 27. LHE BPS Provinsi Maluku Utara 

Tabel 27.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,93 23,53 

Pengukuran Kinerja 25,00 17,50 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 9,35 10,39 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,78 5,95 

Capaian Kinerja 20,00 11,67 12,08 

Total Nilai 100,00 67,23 70,71 

 

Tabel 27.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Kelebihan: 

1. Terdapat Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Beberapa Target yang ditetapkan telah didukung argumen dan 

perhitungan yang logis untuk setiap target Indikator Kinerja Sasaran 

dalam Renstra 

Kekurangan: 

1. Ada beberapa target yang sama setiap tahun (tidak meningkat) 

sehingga belum SMART 

2. Belum terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada 

jangka menengah dan target tahunan karena Setiap target yang 

ditetapkan belum disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) 

misalnya nama K/L/D/I yang menindaklanjuti Rekomendasi 

Untuk ke depannya tambahkan dasar hitung seluruh target indikator 

kinerja tahun 2020 s.d 2024. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Pada kegiatan monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

 

Kekurangan: 
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1. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

tidak dibandingkan dengan target 2024, namun dibandingkan dengan 

target 2020, seharusnya dibandingkan dengan target Renstra tahun 

2024 

2. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021 yang menjelaskan tugas per jabatan, 

namun belum dijelaskan tentang tanggungjawab monitoring target 

Jangka menengah secara periodik 

3. Belum terdapat pembahasan tentang analisis dan evaluasi atas 

capaian kinerja atas target jangka menengah karena pembahasan 

yang disajikan dalam notulen hanya pembahasan tentang capaian 

target kinerja tahun 2020. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Kelebihan: 

1. Rapat Reviu Renstra dilakukan 22 Februari 2021 

2. Rapat dihadiri oleh Kepala satker 

 

Kekurangan: 

1. Tidak ada upaya perbaikan karena belum dijabarkan capaian target 

Renstra beserta kendala dan tindak lanjutnya 

2. Notulen belum ditandatangani Kepala satker 

3. Reviu sudah dilakukan namun pembahasannya sama seperti 

penetapan monitoring capaian kinerja pada FRA, seharusnya dibahas 

sebelum dan menjadi target setelah reviu Renstra dilakukan 

 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti Rapat yang dilampirkan adalah Rapat PK 2021, kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen penetapan PK 2021 

Reviu 

2. Terdapat pembahasan penetapan target PK Reviu pada setiap target 

3. Dalam notulen penetapan PK 2021, didukung alasan terkait 

perbedaan target antara Renstra tahun 2021 dengan PK 2021 

4. Dalam notulen penetapan PK 2021, telah menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator 

5. Target telah dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Implementasi pemberian reward dan punishment agar lebih 

ditingkatkan dan penyusunan kertas kerja lebih menggambarkan capaian 

kinerja individu pegawai dan kesesuaian penilaian dengan penerima 

reward and punishment.  

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala 

karena setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif 

solusinya, namun belum seluruh indikator kinerja dilakukan analisis dan 

evaluasi secara memadai. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme 

pengumpulan data kinerja (KKE 

B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

namun tugasnya masih umum dan belum mengakomodir adanya 

tugas monitoring jangka menengah 

2. SOP pengumpulan data kinerja, namun peraturan organisasi dan tata 

kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS Nomor 7 

tahun 2008 seharusnya nomor 7 dan 8 tahun 2020 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu 

pada IKU unit kerja 

organisasi/atasannya (KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala satker, telah 

mengacu pada PK atasannya dan sesuai dengan Perka IKU No. 38 

tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup selulruh Kepala Bagian/KF, 

SKF, serta Staf seluruh Fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut dapat 

diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker dan 

hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi namun 

realisasi FRA belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti pendukung dan 

pembahasan kendala dan solusi belum seluruh Indikator kinerja sasaran. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum dapat diandakan karena realisasi FRA 

triwulan I tahun 2021 belum seluruhnya dapat ditelusuri ke sumber 

datanya (bukti dukung) dan beberapa hasil pengukuran belum dapat 

diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya dikarenakan ada bukti 

dokumen dukung yang tidak sesuai dengan realisasi di FRA. 

Agar dilengkapi dengan screenshoot progress report pengolahan survei 

pendekatan ruta (respon dan non respon) dari program pengolahan serta 

rekapitulasi target dan realisasi ruta per kegiatan di Fungsi Statistik Sosial 

Triwulan 1 tahun 2021. 

 

Realisasi jumlah pengunjung website di webdash berbeda dengan realisasi 

di FRA Triwulan 1 tahun 2021. Jumlah pengunjung website (unique visitors) 

berdasarkan data dari webdash realisasi Triwulan 1 tahun 2021: 11374 

pengunjung, sedangkan realisasi pada FRA: 7000 pengunjung.  

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Telah didukung dengan aplikasi ISTAP. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terlihat dari Satker telah 

melengkapi: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan 
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Perka IKU No. 38 tahun 2020. selain itu, IKI telah mencakup seluruh 

kepala Bagian/KF, SKF serta Staf seluruh fungsi 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yang 

dilakukan secara triwulanan, yang dilengkapi dengan kertas kerja 

penilaian dan piagam penghargaan atas fungsi yang berprestasi, yaitu 

dengan melakukan penilaian berdasarkan kriteria pencapaian kinerja 

di FRA, ketepatan penyampaian waktu di FRA, dan ketepatan waktu 

penyampaian notulen rapat triwulanan. 

Target kinerja eselon III dan IV 

telah dimonitor pencapaiannya 

(KKE B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor pencapaiannya. 

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja triwulanan pada 

level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target dan 

realisasi kinerja triwulanan, namun analisis (kendala dan solusi) capaian 

kinerja belum dibahas pada setiap indikator kinerja, dan belum dilengkapi 

dengan batas waktu tindak lanjut. Selain itu, belum ada bukti 

dokumentasi pelaksanaan solusi/rekomendasi (tindaklanjut) atas 

notulensi rapat kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Telah ada reward dan punishment yang dilakukan secara triwulanan yang 

dilengkapi dengan kertas kerja penilaian dan piagam penghargaan atas 

fungsi yang berprestasi, yaitu dengan melakukan penilaian berdasarkan 

kriteria pencapaian kinerja di FRA, ketepatan penyampaian waktu di FRA, 

dan ketepatan waktu penyampaian notulen rapat triwulanan. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan kinerja tahun 2020 telah diunggah dalam website (PPID --> 

Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian perka 

IKU No. 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam PK tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per sasaran, 

namun belum seluruh sasaran telah dianalisis. 

Analisis tersebut belum sesuai dengan Notulen rapat Triwulan IV karena 

pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 belum mengungkap masalah 

dan solusi yang memadai atas capaian kinerja tahun 2020.  

 

Seharusnya evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2020 membahas kendala 

dan solusi atas pencapaian kinerja tahun 2020, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan target dengan realisasi 

tahun 2020, namun terdapat kelemahan, antara lain: 
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sebelumnya dan pembandingan 

lain yang diperlukan (KKE C.II.8) 

1. Perbandingan tersebut belum sesuai dengan FRA tahun 2020, 

seharusnya Laporan Kinerja mengacu pada FRA dan Notulen Rapat 

triwulan IV tahun 2020 

2. Laporan kinerja masih menyajikan perbandingan Realisasi dengan 

target Renstra tahun 2020, seharusnya tahun 2024 

3. Notulen rapat Triwulan IV yang menjadi acuan dalam menyusun 

perbandingan tersebut belum menyajikan masalah/kendala dan solusi 

atas capaian kinerja per Indikator Kinerja Sasaran selama tahun 2020 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan upaya-upaya efisiensi yang telah 

dilakukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi namun belum selaras dengan yang 

disajikan dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Terdapat bukti yang memadai informasi kinerja yang disajikan dalam 

laporan kinerja telah dimanfaatkan dalam perencanaan dan strategi untuk 

peningkatan kinerja tahun berikutnya, karena berdasarkan notulen 

penetapan PK tahun 2021 menyajikan realisasi tahun 2020 telah. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Laporan kinerja telah digunakan untuk menilai kinerja fungsi, telah 

didukung dengan kertas kerja penilaian, dan piagam penghargaan atas 

reward tersebut, namun belum menilai kinerja pegawai. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja FRA Kepala dan SKF 

telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

monitoring Tw I 2021 yang telah ditandatangani kepala satker.  

Evaluasi atas pelaksanaan 

Rencana Aksi telah dilakukan (KKE 

D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana aksi telah dilakukan pada Level Kepala 

dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang dalam 

notulen rapat evaluasi kinerja tw I 2021 telah mencakup target dan 

realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada setiap 

indikator. 

Satuan kerja melakukan evaluasi kinerja triwulan I tahun 2021 pada 

tanggal 10 Mei tahun 2021, seharusnya pembahasan dilakukan sebelum 

FRA dikumpulkan ke biro Perencanaan, sehingga terdapat kesepakatan 

FRA yang akan dilaporkan. 

1. Undangan, daftar hadir dan notulen sudah sangat lengkap 

dilampirkan.  

2. Notulen telah membahas evaluasi dan analisis level kepala dan SKF. 

3. Notulen yang ada sudah memuat nilai target, realisasi tw 1 tahun 

2021 pada setiap indikator kinerja; 
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4. Notulen telah menyajikan realisasi anggaran; 

5. Notulen telah menyajikan kendala, dan solusi beberapa indikator 

kinerja sasaran 

Namun masih ditemukan kelemahan yaitu pembahasan evaluasi dan 

analisis belum memadai, karena hanya dijelaskan untuk beberapa 

Indikator kinerja yang belum mencapai target, seharusnya membahas 

seluruh capaian kinerja per indikator kinerja sasaran. Untuk indikator 

kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada (0) notulen agar 

tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode triwulan 

yang ditetapkan. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan 

(KKE D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, 

Tim SAKIP dan KF (evaluasi Level Kepala) serta KF dan Staf (evaluasi level 

KF). Notulen Evaluasi kinerja untuk level kepala dan KF IPDS namun 

belum memuat informasi kapan batas waktu tindaklanjut hasil evaluasi 

dan belum ada bukti dokumentasi tindak lanjut atas solusi yang dijelaskan 

dalam notulensi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah 

dilaksanakan (KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku 

untuk BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan Laporan Kinerja, 

Monitoring Permindok Evaluasi SAKIP dan monitoring Kinerja pada 

aplikasi e-monev Bappenas. 

 

Monitoring kinerja Kabupaten/Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai dengan 

SK tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. namun belum seluruh 

indikator kinerja dan belum memuat kesepakatan kapan batas waktu 

rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja karena kendala dan solusi 

pada notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 hanya dijelaskan untuk indikator 

kinerja dengan kondisi realisasi tidak tercapai (untuk yang telah tercapai 

penjelasan kendala dan solusi kosong) dan kendala/solusi yang dibahas 

pada Level Kepala masih bersifat umum, misalnya untuk pencapaian nilai 

SAKIP solusinya melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi 

Inspektorat, seharusnya ditambahkan perbaikan manajemen kinerja yaitu 

komitmen semua pihak dalam mengimplementasikan SAKIP. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan memuat substansi notulen rapat 

evaluasi karena pembahasan belum membahas seluruh indikator kinerja 

sasaran. 
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Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan karena kendala dan solusi pada notulen evaluasi 

kinerja Tw I 2021 hanya dijelaskan untuk indikator kinerja dengan kondisi 

realisasi tidak tercapai (untuk yang telah tercapai penjelasan kendala dan 

solusi kosong), seharusnya pembahasan dilakukan untuk seluruh indikator 

kinerja sasaran baik yang telah mencapai target maupun yang belum 

tercapai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, 

terlihat dari realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa IKS lebih baik 

dari triwulan I tahun 2020, namun informasi yang disajikan dalam FRA 

belum dapat diandalkan (sesuai hasil penilaian E.1.3). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja 

(KKE D.III.11) 

Satker telah mengirimkan bukti dukung tindak lanjut pelaksanaan hasil 

evaluasi kinerja, namun belum memadai, karena berdasarkan laporan 

tindaklanjut yang dilampirkan hanya berisi rencana aksi/langkah nyata 

yang akan dilakukan oleh Satker, seharusnya yang dilampirkan bukti 

langkah nyata atas solusi telah dilakukan sebagai tindaklanjut dari 

pembahasan kinerja triwulan I tahun 2021. Misalnya: solusi rendahnya 

SKD dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, maka bukti 

tindaklanjutnya berupa foto, notulen, undangan, daftar hadir sosialisasi 

tersebut. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Telah ada reward dan punishment yang dilakukan secara triwulanan yang 

dilengkapi dengan kertas kerja penilaian dan piagam penghargaan atas 

fungsi yang berprestasi, yaitu dengan melakukan penilaian berdasarkan 

kriteria pencapaian kinerja di FRA, ketepatan penyampaian waktu di FRA, 

dan ketepatan waktu penyampaian notulen rapat triwulanan. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 hanya 99,53%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 dan triwulan 1 tahun 2020 sebesar 97% . 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti dokumen sumber telah dilampirkan, namun masih terdapat 

dokumen yang belum sesuai. Agar dilengkapi dengan screenshoot progress 

report pengolahan survei pendekatan ruta (respon dan non respon) dari 

program pengolahan serta rekapitulasi target dan realisasi ruta per 

kegiatan di Fungsi Statistik Sosial Triwulan 1 tahun 2021. 

 

Realisasi jumlah pengunjung website di webdash berbeda dengan realisasi 

di FRA Triwulan 1 tahun 2021. Jumlah pengunjung website (unique visitors) 

berdasarkan data dari webdash realisasi Triwulan 1 tahun 2021: 11374 

pengunjung, sedangkan realisasi pada FRA: 7000 pengunjung.  

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Maluku Utara Telah memperoleh predikat WBK berdasarkan 

surat keputusan Kepala BPS tahun 2021 Nomor B-

197/01000/PW.180/07/2021 tanggal 12 Juli 2021. 
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Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Maluku Utara meng-update inovasi dan masuk tahap 1 (Tahap 1. 

Satker BPS melakukan updating judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 

2019] yang masih aktif digunakan dan menambahkan judul inovasi baru 

tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan 

lainnya (E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Maluku Utara 

memperoleh penghargaan: 

1. DJKN: Satuan Kerja Terbaik Kategori Tertib Penatausahaan BMN 

Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2020; 

2. KPPN: Peringkat I Satuan Kerja dengan Ketepatan Data Kontrak 

Terbaik Tahun 2019 (9 Juli 2020); 

3. DJPB: Peringkat Pertama Terbaik Penyaji Laporan Keuangan Tahun 

2019 Kategori UAPPA-W Jumlah DIPA Sedang (30 September 2020). 
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Lampiran 28. LHE BPS Provinsi Papua Barat 

Tabel 28.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 23,58 23,69 

Pengukuran Kinerja 25,00 19,06 18,44 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,61 9,42 

Evaluasi Kinerja 10,00 4,05 6,57 

Capaian Kinerja 20,00 7,50 12,50 

Total Nilai 100,00 65,80 70,62 

 

Tabel 28.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan undangan, daftar hadir dan notulen 

pembahasan undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui 

bahwa rapat dihadiri Kepala Satker, notulen berisi penjelasan alasan 

penetapan target di setiap indikator kinerja sasaran, dan dasar hitung 

cukup memadai dan telah ditandatangani oleh Kepala Satker atau 

Minimal Es 3.  

Selain itu, ada kelemahan yaitu terdapat perbedaan target dalam 

notulen dengan target di dokumen Renstra yaitu pada beberapa 

indikator contohnya Persentase Pengguna data yang menggunakan 

data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional (dalam notulensi tanggal 13 Juli 2021 tertulis 

target 2023 adalah 75%, dalam dokumen Renstra tanggal 15 Juli 2021 

tertulis 76%). 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah ada namun belum menjelaskan uraian tugas di 

setiap kedudukan dan belum mengakomodir adanya tugas 

monitoring target jangka menengah; 

2. Tidak melengkapi dokumentasi rapat monitoring target jangka 

menengah, yang dilampirkan hanya dokumentasi rapat 

pembahasan evaluasi capaian kinerja Tw IV tahun 2020 pada 

tanggal 14 Januari 2021; 

3. Jadwal reviu dan evaluasi pencapaian Renstra 2020-2024 dan jadwal 

evaluasi pencapaian kinerja yang dijadwalkan mulai tahun 2021 – 

2024. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan , daftar hadir, dan notulen rapat reviu target Renstra 

2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2021. 

Undangan telah cukup memadai, daftar hadir diketahui bahwa 
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rapat dihadiri Kepala Satker, notulen tidak dttd Kepala Satker 

hanya notulis saja dan berisi penjelasan mengenai indikator mana 

saja yang perlu direviu targetnya serta alasannya. Akan lebih baik 

jika dibuat dalam bentuk tabel yang berisi tujuan, sasaran, indikator 

kinerja sasaran, target Renstra 2021, reviu target Renstra 2021, dan 

keterangan yang berisi apakah masih relevan atau ada alasan 

perubahan dan selain itu, notulen seharusnya juga ditandatangani 

oleh Kepala Satker; 

2. Jadwal reviu dan evaluasi pencapaian Renstra 2020-2024 dan jadwal 

evaluasi pencapaian kinerja yang dijadwalkan mulai tahun 2021 - 

2024 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Perjanjian Kinerja (PK) sudah diunggah di website pada menu "PPID"--> 

"Program dan Kegiatan" --> "Perjanjian Kinerja". PK yang dipublikasikan 

telah lengkap berupa PK Kepala BPS Provinsi Papua Barat dan Kepala 

Bagian Umum, KF, dan SKF 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah sepenuhnya digunakan untuk 

mengukur keberhasilan. Satker telah membuat mekanisme reward and 

punishment dengan kriteria kinerja bidang, pemasukan dokumen bukti 

dukung FRA, dan % realisasi anggaran untuk periode waktu 2020, 

reward diberikan telah sesuai dengan kertas kerja dan tertanggal 12 April 

2021. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker telah menyusun dan 

mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, 

melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme 

reward and punishment. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. Hal tersebut dapat diketahui karena Satker 

telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke 

aplikasi simonev, melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan 

membuat mekanisme reward and punishment. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah ada namun belum menjelaskan uraian tugas di 

setiap kedudukan dan belum mengakomodir adanya tugas 

monitoring target jangka menengah; 

2. SOP pengumpulan data kinerja namun peraturan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS 

Nomor 7 Tahun 2008, saherusnya Nomor 7 dan 8 Tahun 2020. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. Namun ada 

kelemahannya yaitu penggunaan dasar hukum belum 
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menggunakan dasar hukum terbaru yaitu dasar hukum untuk 

PermenpanRB 29 Tahun 2010 (sudah dicabut dengan 

PermenpanRB 53 Tahun 2014) dan Perka BPS Nomor 116 Tahun 

2014 (sudah dicabut dengan Perka BPS Nomor 7 dan 8 Tahun 

2020)  

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh 

satker dan hasil pengukuran berjenjang tersebut belum dapat divalidasi 

karena terdapat realisasi FRA yang tidak sesuai dengan bukti 

pendukung. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan dikarenakan realisasi 

FRA yang tidak sesuai dengan bukti pendukung.  

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker memiliki inovasi berupa portal 91 sebagai media untuk pelaporan 

dan penilaian kinerja pegawai berbasis teknologi informasi. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP; 

2. IKI Tahun 2021; 

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020 . Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh fungsi. Namun ada 

kelemahannya yaitu penggunaan dasar hukum belum 

menggunakan dasar hukum terbaru yaitu dasar hukum untuk 

PermenpanRB 29 Tahun 2010 (sudah dicabut dengan PermenpanRB 

53 Tahun 2014) dan Perka BPS Nomor 116 Tahun 2014 (sudah 

dicabut dengan Perka BPS Nomor 7 dan 8 Tahun 2020) 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment dengan 

kriteria kinerja bidang, pemasukan dokumen bukti dukung FRA, dan 

% realisasi anggaran untuk periode waktu 2020, reward diberikan 

telah sesuai dengan kertas kerja dan tertanggal 12 April 2021. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, analisis (kendala 

dan solusi) pada setiap indikator kinerja, namun belum memuat siapa 

yang menindaklanjuti dan batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil 

evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena bukti dokumentasi atas solusi yang 

dilampirkan tidak sesuai. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment dengan 

kriteria kinerja bidang, pemasukan dokumen bukti dukung FRA, dan % 

realisasi anggaran untuk periode waktu 2020, reward diberikan telah 

sesuai dengan kertas kerja dan tertanggal 12 April 2021. 
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C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja hanya menjelaskan kendala dan solusi pada tingkat 

tujuan dan sasaran, tidak dijelaskan kendala dan solusi untuk masing-

masing indikator, dan target dalam PK berbeda dengan isian pada FRA 

untuk iks Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS (FRA 80, PK 75, LKIP 80). 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan yaitu: 

1. menyajikan tabel perbandingan data kinerja yang memadai 

antara target tahun 2020 vs realisasi tahun 2020 namun belum 

selaras dengan dokumen PK;  

2. menyajikan tabel perbandingan Realisasi tahun 2020 dengan 

target Renstra tahun 2024 namun belum dapat dipastikan apakah 

telah selaras dengan notulen monitoring Renstra atau belum 

karena tidak ada notulen monitoring jangka menengah; 

3. setiap perbandingan belum dilengkapi dengan Evaluasi dan 

analisis per indikator kinerja sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi efisiensi dari aplikasi 

SMART dan analisisnya. Sebaiknya ditambahkan grafik terkait efisiensi 

dari aplikasi SMART dan analisis dari nilai efisiensi tersebut. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan karena 

tidak dilengkapi dokumen sumber/bukti dukung pengisian FRA triwulan 

IV tahun 2020 maupun Notulen rapat monitoring data kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Belum terdapat bukti yang memadai bahwa Laporan Kinerja digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Contoh informasi dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi, ketika pembahasan 

capaian triwulan I tahun 2021 ditemukan kendala, satker menggunakan 

evaluasi/analisis yang disajikan dalam laporan kinerja sebagai solusi atas 

kendala yang dihadapi agar kinerja dapat meningkat. 
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Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian 

kinerja karena mekanisme reward and punishment yang ada belum 

sepenuhnya menggunakan kriteria terkait kinerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah ditandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya 

belum ada (0) notulen juga telah menganalisis upaya dalam mencapai 

target pada periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Daftar hadir menunjukkan 

keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF (evaluasi level kepala) serta KF 

dan staf (evalausi level Kepala Bagian/KF). 

Namun notulen evaluasi kinerja untuk level Kepala dan Bagian/Fungsi 

belum memuat informasi siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut hasil 

evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Satker telah 

melampirkan dokumen monitoring berupa laporan dokumentasi rapat 

capaian kinerja Tw I 2021 Kab/kota. 

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.Namun notulen level 

Kepala dan Bagian/KF belum memuat siapa dan kapan batas waktu 

tindak lanjut hasil evaluasi. 
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Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja substansi notulen telah sesuai 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen telah sesuai. 

 

 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena bukti dokumentasi atas solusi yang 

dilampirkan belum sesuai. 

 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward yang sesuai dengan kertas 

kerja penilaiannya.  

 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 106,42%. Untuk 

memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 107,53%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Terdapat kelemahan terkait keandalan. Bukti dukung telah dilampirkan, 

namun nilai berbeda dengan isian realisasi pada FRA yaitu pada 

indikator"Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei statistik 

sosial dengan pendekatan rumah tangga" (dalam FRA 7394, di bukti 

dukung 7392). 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Papua Barat mengikuti self assessment WBK/WBBM tahun 

2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Papua Barat mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan 

masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating judul 

inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan, dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Papua Barat 

memperoleh penghargaan Satker Terbaik Kategori Tertib Pelayanan 

Lelang tahun 2019 dari KPKNL Sorong; 4 September 2020. 
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Lampiran 29. LHE BPS Provinsi Bengkulu 

Tabel 29.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,28 22,98 

Pengukuran Kinerja 25,00 17,81 17,81 

Pelaporan Kinerja 15,00 9,41 10,18 

Evaluasi Kinerja 10,00 4,17 6,47 

Capaian Kinerja 20,00 6,67 12,92 

Total Nilai 100,00 60,34 70,37 

 

Tabel 29.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah melakukan dua kali pertemuan dengan agenda 

penyusunan Renstra yaitu pada bulan Juni dan Juli 2021 dan telah 

melakukan mengirimkan: 

undangan, daftar hadir dan notulen pembahasan. dalam rapat bulan Juni 

belum membahas target dalam daftar hadir dan notulen di tandatangani 

oleh Kepala, sedangkan rapat pembahasan target bulan Juli tidak dihadiri 

kepala melainkan dipimpin oleh Kepala bidang produksi karena adanya 

pergantian kepala satker. Notulen berisi penjelasan alasan penetapan 

target di setiap indikator kinerja sasaran namun masih terdapat 

kekurangan mencantumkan dasar hitungnya untuk setiap indikator 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Dalam memonitoring Target Jangka Menengah belum dilakukan oleh 

pihak yang bertanggungjawab atas monitoring target jangka menengah 

karena dalam SK tim belum dijelaskan tanggungjawab tim SAKIP dalam 

memonitoring target Jangka menengah. 

Monitoring Capaian Target Jangka Menengah telah dilakukan dan telah 

didukung dengan Notulen, daftar hadir, dan undangan namun 

berdasarkan notulen, pembahasan capaian target Renstra antara 

Realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020, 

seharusnya dengan Target Renstra tahun 2024. 

berdasarkan penelusuran informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja tahun 2020, hasil monitoring Renstra telah dijadikan acuan dalam 

menyajikan monitoring target Renstra pada Laporan Kinerja, namun 

belum dijadikan acuan dalam mereviu Target Renstra, dan penyusunan 

Laporan Kinerja dan Penetapan Target PK tahun 2021. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Rapat reviu Renstra telah dilakukan dengan didukung Undangan, daftar 

hadir, dan notulen rapat pada tanggal 2 November 2021 namun isis 

notulen belum memadai, karena hanya melihat tahun 2020, seharusnya 



 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
236 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

ada pembahasan apakah tujuan/sasaran/indikator kinerja sasaran dalam 

Renstra masih sesuai dengan Perka IKU terbaru, selain itu belum mereviu 

apakah target tahun 2021 masih sesuai dengan kondisi jika dibandingkan 

dengan Realisasi tahun 2020 berdasarkan monitoring Renstra dan 

Triwulan IV tahun 2020 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satker telah mengirimkan undangan, daftar hadir, dan notulen 

penetapan target di PK sebagai dokumentasi rapat pada tanggal 3 

Februari 2021. Penetapan PK telah mengacu pada target Renstra tahun 

2021, dan Realisasi tahun 2020, namun belum disertai dengan basis data 

yang jelas target per indikator kinerja sasaran.  

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. berdasarkan kertas kerja penilaian pegawai sebagai dasar 

pemberian Reward bahwa yang diperhitungkan dari absensi pegawai, 

nilai CKP dan pooling pegawai, namun belum dikaitkan dengan capaian 

kinerja individu/SKF/KF, sehingga Capaian kinerja belum Dijadikan dasar 

untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang 

berkinerja, Capaian Target kinerja belum digunakan sebagai cara untuk 

menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, 

tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-lain) suatu kondisi/keadaan, 

Capaian Target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan 

penghargaan (reward) . 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Bukti dukung pemberian reward kepada pegawai telah dilampirkan untuk 

tahun 2021 untuk bulan Anuari dan Februari 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Satker telah menyusun dan mengisi rencana aksi berupa FRA yang 

diunggah ke aplikasi simonev. Satker telah melakukan rapat evaluasi 

kinerja per triwulan, hal tersebut diketahui dari: 

1. Ada undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kinerja triwulanan 

pada level kepala dan seluruh level KF/SKF 

2. Notulen memuat pembahasan kendala dan solusi pada setiap 

indikator kinerja sasaran 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP yang menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

namun kurang mengakomodir adanya tugas monitoring target 

jangka menengah; 

2. SOP sudah terdapat langkah verifikasi pelaporan dari subject matter 

untuk memastikan validitas pelaporan kinerja. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021. Namun IKI tersebut belum mengacu pada IKU tahun 

2020, belum terlihat adanya hubungan antara IKI pada setiap 

individu yang mendukung pencapaian IKU. 
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Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut 

dapat diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan / FRA. 

Hasil pengukuran telah dapat diverifikasi atau ditelusuri berdasarkan 

bukti dukung FRA yang dikirimkan, namun masih terdapat perbedaan 

nilai antara capaian FRA dengan bukti dukung FRA pada KF Sosial yaitu 

pada indikator respon rate kegiatan sakernas bulan Februari 2021. Pada 

KF IPDS yaitu Persentase pengolahan data hasil kegiatan statistik yang 

dikirim ke pusat tepat waktu dokumen sumber belum valid karena hanya 

berupa laporan dr KF IPDS. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Satker telah mengirimkan bukti dukung FRA triwulan I tahun 2021, 

namun tidak lengkap dan masih terdapat perbedaan dengan angka 

realisasi pada FRA 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Terdapat bukti screenshoot pengiriman FRA melalui SiMonev, FRA 

Online menggunakan Google Sheets, Web TK Online. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021. namun IKI tersebut belum mengacu pada IKU tahun 

2020, belum terlihat adanya hubungan antara IKI pada setiap 

individu yang mendukung pencapaian IKU. 

3. Satker telah membuat mekanisme reward yang diperhitungkan dari 

absensi pegawai, nilai CKP dan pooling pegawai. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

namun belum memadai dikarenakan belum ada penjelasan kendala dan 

solusi pada setiap IKS di dokumentasi rapat level KF. Selain itu, bukti 

dokumentasi yang dilampirkan belum memadai karena hanya 

dokumentasi solusi atas KF Produksi sehingga belum dapat dipastikan 

apakah telah seluruh solusi telah ditindaklanjuti atau belum.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah memiliki mekanisme reward. Kriteria pemberian reward dan 

punishment dalam kertas kerja penilaian meluputi disiplin pegawai 

berdasarkan presensi harian, kinerja pegawai berdasarkan nilai ckp, dan 

penilaian performa (hasil pooling). 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

LKIP telah diunggah pada web. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan kinerja menyajikan pencapaian IKU sesuai Perka BPS No. 38 

Tahun 2020, namun masih terdapat IKU yang belum menjadi target 

dalam kinerja tahun 2020 yaitu IKS 1.1.2. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

BPS Provinsi Bengkulu telah menyusun laporan kinerja namun belum 

memuat evaluasi dan analisis pada semua indikator kinerja sasaran. 

Evaluasi dan analisis setiap indikator kinerja seharusnya mengacu pada 

pembahasan evaluasi dan analisis rapat triwulan IV tahun 2020. 

Sementara dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020 tidak 

mencantumkan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap indikator 

kinerja. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja yang tekah disusun belum menyajikan informasi 

perbandingan Realisasi tahun 2020 dengan target Renstra tahun 2024 

yang mengacu pada rapat monitoring. Notulen monitoring Renstra 

hanya membandingkan realisasi 2020 dengan target Renstra 2020, 

seharusnya dengan membandingkan target Renstra 2024. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi efisiensi berkaitan tentang 

revisi anggaran dan beberapa upaya efisiensi yang dilakukan, namun 

belum dijelaskan keterkaitan antara upaya efisiensi yang dilakukan 

dengan besaran efisiensinya serta efisiensi dan analisis dari nilai SMART. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyampaikan informasi keuangan terkait 

pencapaian sasaran instansi dan informasi keuangan per program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam laporan kinerja masih terdapat yang belum dapat 

ditelusuri ke dokumen bukti dan kevalidan datanya yaitu pada indikator 

Prsentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral 

secara mandiri sesuai NSPK. selain itu pada target metadata pada tahun 

2020, hanya ada jumlah metadata yang disampaikan targetnya tidak 

dijelaskan sehingga masih kurang menjelaskan realisasi capaian 

kinerjanya. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja telah dijadikan pertimbangan 

dalam penyusunan PK 2021, namun terdapat ketidaksesuaian karena 

tidak seluruh IKU dibahas (terdapat IKS yang tidak ditetapkan targetnya 

sedangkan target tersebut ada pada Renstra). 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi Laporan kinerja tahun 2020 belum digunakan sebagai dasar 

utuk menilai dan menyimpulkan kinerja, belum dijadikan dasar reward 

dan punishment tahun 2020. butki reward dan punishmen tahun 2021 

berdasarkan presensi, nilai CKP dan pooling pegawai (untuk penilaian 

pegawai of the month). 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi triwulan I 2021 telah dilakukan dengan melampirkan bukti 

undangan, daftar hadir, notulen yang ditandatangani oleh Kepala dan 

Kepala bagian/KF (untuk notulen kepala bagian/KF). Namun: 
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1. Pembahasan level IKS Kepala menunjukkan TW1-2021 tidak ada 

target dan realisasi capaian kinerja sehingga tidak ada pembahasan 

kendala dan solusi. Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi 

kinerjanya belum ada (0) notulen agar tetap menganalisis upaya 

dalam mencapai target pada periode (triwulan) target ditetapkan. 

2. Pada rapat tingkat Kabag/ KF, beberapa notulen telah dibahas 

permasalahan serta solusinya, namun masih terdapat kekurangan 

yaitu tidak ada kejelasan PJ tindak lanjut dan kapan batas waktu 

penyelesaiannya. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan, namun analisis (kendala dan solusi) 

belum dijelaskan pada indikator kinerja KF. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level KF). 

Notulen evaluasi kinerja untuk level KF memuat permasalahan serta 

solusinya, namun tidak ada informasi siapa dan kapan batas waktu tindak 

lanjut hasil evaluasi. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring PK, penyusunan LAKIN, monitoring 

kinerja pada aplkasi e monev Bappenas. 

 

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan, namun substansi notulen KF belum sesuai karena masih 

terdapat beberapa notulen yang belum menjelasakan analisis 

permasalahan dan solusi, penangungjawab dan batas waktu pelaksanaan 

rekomendasi. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum seluruhnya memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen. Substansi notulen KF belum sesuai 

karena masih terdapat beberapa notulen yang belum menjelasakan 

analisis permasalahan dan solusi, penangungjawab dan batas waktu 

pelaksanaan rekomendasi. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. 
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Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan.  

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja telah menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. bukti dukung Tindak lanjut atas evaluasi 

kinerja TW1-2021 yang dilampirkan hanya dari KF Produksi dan 

Distribusi, selain itu tidak ada. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. bukti dukung Tindak lanjut atas evaluasi 

kinerja TW1-2021 yang dilampirkan hanya dari KF Produksi dan 

Distribusi, selain itu tidak ada. 

Sudah terdapat program reward, yang mengaitkan dengan kinerja pada 

CKP dan kriteria lainnya. namun belum dituangkan dalam notulen rapat 

kinerja. pemberian reward yang sesuai dengan kertas kerja penilaiannya. 

Namun untuk mekanisme punishment belum dicantumkan dokumen 

bukti dan mekanismenya. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 119,5%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 117%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Terdapat kelemahan terkait keandalan. Bukti dukung telah dilampirkan, 

yaitu pada indikator" Persentase pengolahan data hasil kegiatan statistik 

yang dikirim ke pusat tepat waktu"sebesar 2% pada Triwulan 1 tahun 

2021, belum ada dokumen sumber yang sesuai degan nilai realisasi 

tersebut.  

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Bengkulu mengikuti self assessment WBK/WBBM tahun 

2021 dengan nilai hasil evaluasi TPI diatas 30, namun belum 

mendapatkan penghargaan sebagai satker berpredikat WBK dari BPS. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Bengkulu meng-update inovasi tahun 2021 dan masuk 

sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating judul inovasi 

tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan dan 

menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Bengkulu 

memperoleh penghargaan dari: 
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1. Terbaik Pertama Penilaian Laporan Keuangan UAPPA-W Kategori 

Besar yang diberikan oleh irektorat Jenderal Perbendaharaan 

Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 Agustus 2020; 

2. Satuan kerja (Pagu Besar) dengan Pelaporan Keuangan Terbaik 

Tahun 2020 peringkat ketiga yang diberikan oleh KPPN Bengkulu 

pada tanggal 18 Maret 2021. 
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Lampiran 30. LHE BPS Provinsi Banten 

Tabel 30.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,88 24,28 

Pengukuran Kinerja 25,00 16,56 18,75 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,34 7,96 

Evaluasi Kinerja 10,00 6,01 6,81 

Capaian Kinerja 20,00 10,83 12,50 

Total Nilai 100,00 67,63 70,30 

 

Tabel 30.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Notulen rapat penyusunan rentra memuat pembahasan penjelasan 

penetapan target Renstra bamun belum menunjukkan basis data yang 

memadai untuk setiap target dalam Renstra. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya 

sampai dengan tahun berjalan. 

Notulen reviu Renstra telah dilampirkan dan membahas mengenai 

permalasalahan, rekomendasi dan tindak lanjutnya. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Renstra telah direviu secara berkala. 

Notulen reviu Renstra telah dilampirkan. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Target kinerja ditetapkan dengan baik. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 
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B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja Triwulanan yang sudah direvisi 

pada 29 Januari 2021 namun belum ditandatangani kepala satuan kerja 

dan belum dicap. Pada SOP belum terdapat keterangan waktu 

pengumpulan data kinerja, namun telah terdapat tahapan 

pemeriksaan/pengecekan data kinerja. 

 

Sudah terdapat SK Tim Pengelolaan SAKIP yang menggunakan dasar 

hukum terupdate. Tim terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, namun 

tidak terdapat keterangan yang menunjukan asal perwakilan masing-

masing KF. Sudah terdapat uraian tugas untuk pengarah, penanggung 

jawab, ketua, sekretaris, dan anggota, namun belum terdapat uraian 

tugas dalam fungsi monitoring.  

 

Terdapat pula SK Tim Pelaksana kegiatan pengumpulan data kinerja 

yang menggunakan dasar hukum terupdate. Sama dengan SK TIm 

Pengelolaan SAKIP, Tim terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, 

namun tidak terdapat keterangan yang menunjukan asal perwakilan 

masing-masing KF. Sudah terdapat uraian tugas untuk pengarah, 

penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota, namun belum 

terdapat uraian tugas dalam fungsi monitoring.  

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

CKP November 2020 - Maret 2021 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, SKF 

beserta Staf SKF Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta Staf 

DLS telah diunggah namun terdapat kekurangan: 

1. Laporan Pekerjaan Kepala BPS Provinsi belum ditandatangani oleh 

ybs dan oleh pejabat penilai 

2. CKP SKF Statduk Jan-Mar 2021 belum diunggah 

 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Sosial, SKF Statistik Kependudukan, Staf 

Fungsi Statistik Kependudukan, KF IPDS, SKF DLS, dan Staf Fungsi DLS 

sudah diunggah, namun terdapat kekurangan yaitu SKP Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

BPS Provinsi Banten sudah mempunyai dokumen IKI yang disahkan oleh 

pimpinan. Terdapat IKI yang belum selaras dengan IKU terbaru dan PK 

2021, seperti pada IKI KF Statistik Sosial (beserta SKFnya), KF Statistik 

Produksi (beserta SKFnya), KF Statisik Distribus (beserta SKFnya), KF 

Nerwilis (beserta SKFnya). Telah terdapat formula untuk menghitung 

capaian kinerja. Akan tetapi IKI disusun untuk level kepala, Kabag/KF, 

dan SKF, sehingga masih belum terdapat IKI untuk staf masing-masing 

staf SKF. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

CKP November 2020 - Maret 2021 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, SKF 

beserta Staf SKF Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta Staf 

DLS telah diunggah namun terdapat kekurangan: 

1. Laporan Pekerjaan Kepala BPS Provinsi belum ditandatangani oleh 

ybs dan oleh pejabat penilai 
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2. CKP SKF Statduk Jan-Mar 2021 belum diunggah 

 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Sosial, SKF Statistik Kependudukan, Staf 

Fungsi Statistik Kependudukan, KF IPDS, SKF DLS, dan Staf Fungsi DLS 

sudah diunggah, namun terdapat kekurangan, yaitu SKP Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

BPS Provinsi Banten sudah mempunyai dokumen IKI yang disahkan oleh 

pimpinan. Terdapat IKI yang belum selaras dengan IKU terbaru dan PK 

2021, seperti pada IKI KF Statistik Sosial (beserta SKFnya), KF Statistik 

Produksi (beserta SKFnya), KF Statisik Distribus (beserta SKFnya), KF 

Nerwilis (beserta SKFnya). Telah terdapat formula untuk menghitung 

capaian kinerja. Akan tetapi IKI disusun untuk level kepala, Kabag/KF, 

dan SKF, sehingga masih belum terdapat IKI untuk staf masing-masing 

staf SKF. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga informasi 

mengenai kinerja dapat diandalkan (KKE E.I.3) adalah sebesar 71% 

 

Terdapat kelemahan terkait keandalan, 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga evaluator tidak 

dapat menyimpulkan apakah informasi kinerja dapat diandalkan. 

1. Indikator "Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu" 

terdapat perbedaan antara data rilis pada website yang tercantum 2 

kegiatan rilis data statistik sosial yaitu Hasil Sensus Penduduk 2020 

Provinsi Banten (21 Januari 2021) dan Tingkat Ketimpangan 

Pengeluaran Penduduk Banten dan Angka Kemiskinan Banten (15 

Februari 2021) sedangkan pada data rilis data statistik sosial pada 

FRA Triwulan I 2021 sebanyak 1 kegiatan rilis. 

2. Indikator "Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial" terdapat ketidakkonsistenan antara data Rekapitulasi 

Hasil Pendataan Sakernas Februari 2021 pada bukti dukung FRA FS. 

Stat. Sosial tercantum 1.731 dokumen respon rate dengan skrinsut 

monitoring dari aplikasi sakernas pada bukti dukung FRA FS. IPDS 

sebanyak 1.732 dokumen response rate. 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Terdapat bukti inovasi BPS Provinsi Banten berupa Laporan Kinerja 

BUlanan Individu menggunakan Google Form dan Aplikasi Sistem 

Monitoring Kegiatan. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

CKP November 2020 - Maret 2021 untuk Kepala, KF Statistik Sosial, SKF 

beserta Staf SKF Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta Staf 

DLS telah diunggah namun terdapat kekurangan: 

1. Laporan Pekerjaan Kepala BPS Provinsi belum ditandatangani oleh 

ybs dan oleh pejabat penilai 

2. CKP SKF Statduk Jan-Mar 2021 belum diunggah 

 

SKP 2020 untuk Kepala, KF Sosial, SKF Statistik Kependudukan, Staf 

Fungsi Statistik Kependudukan, KF IPDS, SKF DLS, dan Staf Fungsi DLS 
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sudah diunggah, namun terdapat kekurangan yaitu SKP Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

BPS Provinsi Banten sudah mempunyai dokumen IKI yang disahkan oleh 

pimpinan. Terdapat IKI yang belum selaras dengan IKU terbaru dan PK 

2021, seperti pada IKI KF Statistik Sosial (beserta SKFnya), KF Statistik 

Produksi (beserta SKFnya), KF Statisik Distribus (beserta SKFnya), KF 

Nerwilis (beserta SKFnya). Telah terdapat formula untuk menghitung 

capaian kinerja. Akan tetapi IKI disusun untuk level kepala, Kabag/KF, 

dan SKF, sehingga masih belum terdapat IKI untuk staf masing-masing 

staf SKF. 

 

Kertas kerja penilaian kinerja untuk pemberian reward yang disusun oleh 

BPS Provinsi Banten memiliki kriteria: 

1. Perilaku (Integritas, Kepemimpinan, Pelayanan, Kerjasama, 

Komitmen) (dinilai oleh KF) 

2. Kinerja (dinilai oleh KF) 

3. Kehadiran dan Disiplin (Jam Kerja, KJK, Apel dan Senam) (dinilai oleh 

Bagian Tata Usaha) 

 

Bukti yang dilampirkan hanya penilaian pada Januari 2020 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

BPS Provinsi Banten sudah melakukan pelaporan FRA triwulan I 2021 

berdasarkan rapat yang dilakukan pada level kepala dan level KF. 

 

Pada rapat di level Kepala, pada notulen rapat pencapaian kinerja 

terdapat pembahasan mengenai target, realisasi, capaian, 

permasalahan, solusi, dan ditindaklanjuti oleh. Pada capaian kinerja 

Kepala BPS, belum terdapat solusi atas permasalahan yang dijabarkan, 

solusi yang dituangkan merupakan langkah persiapan untuk kegiatan ke 

depannya. 

 

Pada rapat di level KF, notulen terdiri dari target dan realisasi serta 

catatan, belum terdapat pembahasan mengenai permasalahan, solusi, 

dan tindak lanjut secara khusus. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Kertas kerja penilaian kinerja untuk pemberian reward yang disusun oleh 

BPS Provinsi Banten memiliki kriteria: 

1. Perilaku (Integritas, Kepemimpinan, Pelayanan, Kerjasama, 

Komitmen) (dinilai oleh KF) 

2. Kinerja (dinilai oleh KF) 

3. Kehadiran dan Disiplin (Jam Kerja, KJK, Apel dan Senam) (dinilai oleh 

Bagian Tata Usaha) 

 

Namun, bukti pemberian reward yang diunggah adalah pemberian 

reward pada Januari 2020 saja.  

 

Untuk pemberian punishment, bukti dukung yang dilampirkan adalah 

pemberian punishment atas ketidakdisiplinan. 
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C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan Kinerja 2020 telah diunggah ke website. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Terdapat ketidaksesuain target IKS 1.1.2 pada LKIP tersaji 8 persen dan 

target pada PK 2020 reviu tersaji 10 persen. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

1. Evaluasi dan analisis yang dijabarkan hanya per tujuan/sasaran tidak 

per Indikator Kinerja Sasaran. 

2. Notulen FRA yang ada hanya kegiatan per Fungsi tidak ada Notulen 

FRA untuk Kepala sehingga analisis dan evaluasi tidak dapat dilihat 

untuk tujuan/sasaran/indikator kinerja sasaran yang sesuai dengan 

yang dijabarkan pada LKIP 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

1. LKIP belum menyajikan tabel Perbandingan data kinerja yang 

memadai antara target tahun 2020 vs realisasi tahun 2020 

2. Realisasi berbeda pada IKS 3.1.1, dan 4.1.1 yang ada di LKIP dengan 

FRA Tw. 4 

3. Tidak ada tabel perbandingan realisasi target tahun 2020 dengan 

target Renstra tahun 2024 

4. Evaluasi dan analisis yang dijabarkan hanya per tujuan/sasaran tidak 

per Indikator Kinerja Sasaran. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Pada Laporan Kinerja tidak menyampaikan upaya-upaya efisiensi yang 

telah dilakukan serta tidak ada kuantifikasi efisiensi sebelum dan sesudah 

upaya efisiensi dilakukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyampaikan informasi keuangan yang terkait 

pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

1. Tidak terdapat bukti dukung untuk capaian IKS 3.1.1 yaitu 

Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK 

2. Adanya ketidaksesuaian pada realisasi tahun 2020 yang ada pada 

LKIP dan FRA untuk IKS 3.1.1, dan 4.1.1 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Dalam penentuan penetapan target PK 2021, alasan dasar penetapan 

target telah disertai analisis yang cukup memadai. Pada IKS 1.1.1, 2.1.1, 

2.1.2, 4.1.1, dan 4.1.2 telah menggunakan hasil kinerja tahun 2020 

sebagai dasar penetapan target PK 2021. Dua IKS yang belum 

menyertakan hasil capaian kinerja 2020 sebagai dasar penetapan PK 

adalah IKS 1.1.2 dan 3.1.1. 

 

Pada IKS 1.1.2 penentuan target PK didasarkan kepada publikasi Statistik 
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Sosial yang akan terbit di 2021. Kemudian, pada IKS 3.1.1 menjelaskan 

bahwa tahun lalu terdapat 14 K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik 

sektoral. Pada penjelasan IKS 3.1.1, ada dua K/L/D/I yang 

menyelenggarakan statistik sektoral sesuai NSPK dengan pembinaan 

oleh BPS namun tidak dijelaskan apakah hal tersebut terjadi di tahun 

2020 atau akan dilaksanakan di 2021. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Pada kertas kerja tertulis salah satu aspek penilaian adalah kinerja 

namun tidak dijelaskan dasar/dokumen kinerja yang digunakan. Pada 

lembar nominasi, penilaian yang disertakan hanya pada aspek disiplin 

yaitu jumlah KJK, senam, dan apel. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF)  

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada 

(0), agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada periode 

(triwulan) yang ditetapkan pada notulen. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian). 

Namun masih terdapat kelemahan yaitu belum ada informasi kapan 

batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjut. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Monitoring 

kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja terkait kegiatan 

dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja belum optimal disupervisi dengan baik 

melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap, hal ini 

dapat dilihat pada notulen evaliuasi kinerja yaitu: belum ada informasi 

kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjut. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan 
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perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

karena belum ada informasi kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjut. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dalam memberikan alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan karena: 

belum ada informasi kapan batas waktu rekomendasi akan 

ditindaklanjut. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja. Belum seluruh bukti dukung pelaksanaan 

tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Tw I 2021 telah dilampirkan sesuai 

yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021(yang 

dilampirkan penghapusan BMN, pengawasan/supervisi survey). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja. Bukti dukung SK, Sertifikat dan kertas kerja 

reward dan punishment yang dilampirkan tidak relevan (employee of the 

month januari 2020). 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 103,54%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja lebih dari 

110%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 103.,09. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Terdapat kelemahan terkait keandalan, 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga evaluator tidak 

dapat menyimpulkan apakah informasi kinerja dapat diandalkan 

1. Indikator "Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu" 

terdapat perbedaan antara data rilis pada website yang tercantum 2 

kegiatan rilis data statistik sosial yaitu Hasil Sensus Penduduk 2020 

Provinsi Banten (21 Januari 2021) dan Tingkat Ketimpangan 

Pengeluaran Penduduk Banten dan Angka Kemiskinan Banten (15 

Februari 2021) sedangkan pada data rilis data statistik sosial pada 

FRA Triwulan I 2021 sebanyak 1 kegiatan rilis. 

2. Indikator "Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial" terdapat ketidakkonsistenan antara data Rekapitulasi 

Hasil Pendataan Sakernas Februari 2021 pada bukti dukung FRA FS. 

Stat. Sosial tercantum 1.731 dokumen respon rate dengan skrinsut 
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monitoring dari aplikasi sakernas pada bukti dukung FRA FS. IPDS 

sebanyak 1.732 dokumen response rate. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Banten termasuk daftar unit kerja layanan yang diusulkan 

menuju predikat WBK Tahun 2021 ke Kementerian PAN dan RB (surat 

Inspektur Utama Nomor B-182/08000/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021). 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Banten mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan 

masuk sampai dengan tahap 3 (mendaftarkan inovasi dan melakukan 

input proposal inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 

Kemenpanrb melalui web sinovik.menpan.go.id). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Banten 

memperoleh penghargaan dari: 

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kantor Wilayah Provinsi 

Banten sebagai Peringkat Terbaik ke-2 dalam Penyusunan dan 

Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di lingkup Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Tahun 2019 

(tanggal 7 Desember 2020); dan 

2. Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik dengan 

predikat Cukup Informatif (tanggal 10 Desember 2020). 
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Lampiran 31. LHE BPS Provinsi Kalimantan Barat 

Tabel 31.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,27 22,98 

Pengukuran Kinerja 25,00 17,81 18,44 

Pelaporan Kinerja 15,00 12,99 10,54 

Evaluasi Kinerja 10,00 5,97 5,70 

Capaian Kinerja 20,00 8,33 11,67 

Total Nilai 100,00 67,37 69,32 

 

Tabel 31.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Target yang ditetapkan meningkat dari 2020-2024, sehingga sudah 

menerapkan SMART 

4. Target yang ditetapkan telah didukung argumen dan perhitungan 

yang logis untuk setiap target Indikator Kinerja Sasaran dalam 

Renstra 

 

Kekurangan: 

Belum terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada 

jangka menengah dan target tahunan karena setiap target yang 

ditetapkan belum disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya), misalnya 

nama K/L/D/I yang menindaklanjuti Rekomendasi. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Terdapat monitoring target Jangka Menengah sampai dengan tahun 

2021, namun ditemukan kelemahan, sebagai berikut: 

1. Notulen belum dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian 

kinerja tersebut 

2. Belum dilengkapi bukti tindaklanjut  

3. Terdapat ketidakkonsistenan tanggal dalam bukti monitoring target 

jangka menengah, undangan disusun tanggal 17 Mei 2021, 

sedangkan mengundang rapat untuk tanggal 5 Februari 2021, daftar 

hadir 19 Mei 2021. 



 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
252 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

4. Rekomendasi dalam notulen monitoring Renstra, kurang tepat 

karena direkomendasikan bahwa Tim SAKIP dapat segera 

menindaklanjuti dengan menyusun Laporan Kinerja sedangkan rapat 

dilaksanakan di bulan Mei 2021 sedangkan Laporan Kinerja paling 

lambat tanggal 28 Februari 2021. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Reviu Renstra belum dilaksanakan, sebaiknya Reviu Renstra dilakukan di 

awal tahun sebelum menyusun PK, sehingga hasil dari reviu Renstra 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan target PK. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti Rapat yang dilampirkan adalah Rapat PK 2021. 

 

Kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen Penetapan PK 2021 

2. Terdapat pembahasan penetapan target PK Reviu pada setiap target 

3. Dalam notulen penetapan PK 2021, didukung alasan terkait 

perbedaan target antara Renstra tahun 2021 dengan PK 2021 

Kelemahan: 

1. Dalam notulen penetapan PK 2021, belum menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator 

2. Target belum dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target (x/y) 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan. Implementasi pemberian reward dan punishment agar lebih 

ditingkatkan dan penyusunan kertas kerja lebih menggambarkan capaian 

kinerja dan kesesuaian penilaian dengan penerima reward and 

punishment.  

 

Capaian belum dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja. Capaian Target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan. Capaian Target kinerja belum dijadikan 

dasar untuk memberikan penghargaan (reward). Untuk selanjutnya 

Reward berupa KSKP, employee of the month didukung dengan kertas 

kerja penilaian per pegawai yang mengacu pada capaian kinerja FRA 

triwulanan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan pada Level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja tw I 2021 telah mencakup target dan 

realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) per 

indikator kinerja sasaran, tidak hanya pada indikator kinerja sasaran yang 

realisasinya tidak mencapai target.  

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada 

(0), notulen agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada 

periode triwulan yang ditetapkan. 
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Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring jangka 

menengah 

2. SOP pengumpulan data kinerja namun peraturan organisasi dan tata 

kerja Badan Pusat Statistik masih menggunakan Perka BPS Nomor 7 

tahun 2008 seharusnya nomor 7 dan 8 tahun 2020 

3. Tugas Tim dalam SK SAKIP 2021 masih umum, belum spesifik 

tanggungjawab per jabatan dalam tim misalnya monitoring target 

kinerja KF/SKF apa.  

4. SOP pengumpulan data kinerja belum update, belum ada legalisasi 

stempel (tanggal efektif SOP masih tahun 2020). 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala satker, telah mengacu pada PK atasannya dan sesuai dengan 

Perka IKU No. 38 tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup selulruh 

Kepala Bagian/KF, SKF, serta Staf seluruh Fungsi. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, hal tersebut dapat 

diketahui dari dilaksanakannya rapat kinerja triwulanan oleh satker dan 

hasil pengukuran berjenjang tersebut telah dapat divalidasi namun 

realisasi FRA belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti pendukung dan 

pembahasan kendala dan solusi belum seluruh Indikator kinerja sasara 

dan pemberian reward and punishment belum mengacu pada hasil 

evaluasi kinerja triwulanan (capaian kinerja). 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum dapat diandakan karena realisasi FRA 

triwulan I tahun 2021 belum seluruhnya dapat ditelusuri ke sumber 

datanya (bukti dukung). 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satker melampirkan bahwa telah ada TI berupa Sistem Informasi 

Binaprogram namun belum dapat dipastikan fungsinya karena 

dilampirkan dalam bentuk Microsoft Excel (Sistem Informasi Binagram 

dan Sistem Informasi Keuangan. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terlihat dari Satker telah 

melengkapi: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI tahun 2021. IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh 

Kepala Satker, telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai 

dengan Perka IKU No. 38 tahun 2020. selain itu, IKI telah mencakup 

seluruh kepala Bagian/KF, SKF serta Staf seluruh fungsi 
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3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yang 

dilakukan secara triwulanan, yang dilengkapi dengan kertas kerja 

penilaian, namun belum mengacu pada capaian kinerja 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala Bagian/KF dan SKF telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi 

kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 

telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan, namun analisis 

dan evaluasi (kendala dan solusi) hanya dibahas pada indikator kinerja 

yang belum mencapai target, belum dilengkapi dengan siapa yang 

menindaklanjuti, serta batas waktu tindak lanjut. Selain itu, hasil evaluasi 

kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena belum melampirkan seluruh bukti 

dokumentasi atas solusi.  

Untuk selanjutnya agar KF lain menyusun notulen evaluasi seperti halnya 

KF Statistik Distribusi, IPDS dan Statistik Sosial tersebut dengan 

perbaikan permasalahan dan solusi yang lebih memadai dalam perbaikan 

manajemen kinerja, siapa dan kapan akan menindaklanjuti 

permasalahan tersebut. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satuan kerja telah melakukan pemberian reward dan punishment berupa 

KSKP, employee of the month dan ruangan terbersih, namun penilaian 

belum mengacu pada capaian kinerja triwulan I tahun 2021. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan kinerja tahun 2020 telah diunggah dalam website (PPID --> 

Program dan kegiatan). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian perka 

IKU No. 38 tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan dalam PK tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per sasaran, 

namun belum seluruh sasaran telah dianalisis. 

Analisis tersebut belum sesuai dengan notulen rapat Triwulan IV karena 

pada notulen rapat triwulan IV tahun 2020 belum mengungkap masalah 

dan solusi yang memadai atas capaian kinerja tahun 2020.  

 

Seharusnya evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2020 membahas kendala 

dan solusi atas pencapaian kinerja tahun 2020, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan target dengan realisasi 

tahun 2020, namun terdapat kelemahan, antara lain: 

1. Perbandingan tersebut belum sesuai dengan FRA tahun 2020, 

seharusnya Laporan Kinerja mengacu pada FRA dan Notulen Rapat 

triwulan IV tahun 2020 

2. Laporan kinerja masih menyajikan perbandingan Realisasi dengan 

target Renstra tahun 2020, seharusnya tahun 2024 

3. Notulen rapat Triwulan IV yang menjadi acuan dalam menyusun 

perbandingan tersebut belum menyajikan masalah/kendala dan 

solusi atas capaian kinerja per Indikator Kinerja Sasaran selama 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan kinerja belum menyajikan efisiensi yang dikuantifikasikan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi namun belum selaras dengan 

yang disajikan dalam notulen rapat triwulan IV tahun 2020. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

berdasarkan notulen penyusunan PK, Laporan Kinerja belum dijadikan 

salah satu acuan penetapan PK tahun 2021 karena dalam notulen 

penetapan PK belum menyajikan Realisasi triwulan IV tahun 2020. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

belum terdapat bukti yang dapat diyakini bahwa informasi kinerja yang 

disajikan dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penilaian kinerja, 

karena dalam kertas kerja pemberian reward and punishment belum 

mencantumkan capaian kinerja per pegawai sebagai salah satu kriteria 

pemberian reward. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja FRA Kepala dan SKF 

telah dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dan notulen rapat 

monitoring Tw I 2021 yang telah ditandatangani Kepala satker.  

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan pada Level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja tw I 2021 telah mencakup target dan 

realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) per 

indikator kinerja sasaran, tidak hanya pada indikator kinerja sasaran yang 

realisasinya tidak mencapai target.  

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada (0) 

notulen agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada 

periode triwulan yang ditetapkan. 



 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
256 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan namun belum ada kesepakatan kapan batas 

waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Bentuk 

monitoring mencakup monitoring penyusunan Laporan Kinerja, 

Monitoring Permindok Evaluasi SAKIP dan monitoring Kinerja pada 

aplikasi e-monev Bappenas. 

 

Monitoring kinerja Kabupaten Kota minimal mencakup monitoring 

kinerja terkait kegiatan dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK tim SAKIP telah dilampirkan. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Terdapat 

keterlibatan pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. Namun belum 

seluruh indikator kinerja dan belum memuat kesepakatan kapan batas 

waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja karena kendala dan solusi 

pada notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 hanya dijelaskan untuk indikator 

kinerja dengan kondisi realisasi tidak tercapai (untuk yang telah tercapai 

penjelasan kendala dan solusi kosong) dan kendala/solusi yang dibahas 

pada Level Kepala masih bersifat umum, misalnya untuk pencapaian nilai 

SAKIP solusinya melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi 

Inspektorat Utama, seharusnya ditambahkan perbaikan manajemen 

kinerja yaitu komitmen semua pihak dalam mengimplementasikan 

SAKIP. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan memuat substansi notulen rapat 

evaluasi karena pembahasan belum membahas seluruh indikator kinerja 

sasaran. Dokumentasi rapat kinerja fungsi berupa Notulen Tw I 2021 

belum memadai karena penjelasan kendala dan solusi hanya 

dicantumkan pada indikator kinerja sasaran yang realisasinya tidak 

mencapai target. Namun KFStatistik Distribusi, IPDS, dan Statistik Sosial 

penjelasan kendala dan solusi pada setiap indikator sudah cukup 

memadai. 

 

Untuk selanjutnya agar KF lain menyusun notulen evaluasi seperti halnya 

KF Statistik Distribusi, IPDS dan Statistik Sosial tersebut. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja karena kendala dan solusi 

pada notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 hanya dijelaskan untuk indikator 

kinerja dengan kondisi realisasi tidak tercapai (untuk yang telah tercapai 
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penjelasan kendala dan solusi kosong). 

Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan memuat substansi notulen rapat 

evaluasi karena dokumentasi rapat kinerja berupa Notulen Tw I 2021 

belum memadai, penjelasan kendala dan solusi hanya dicantumkan pada 

indikator kinerja sasaran yang realisasinya tidak mencapai target. Namun 

KF Statistik Distribusi, IPDS, dan Statistik Sosial penjelasan kendala dan 

solusi pada setiap indikator sudah cukup memadai. 

 

Untuk selanjutnya agar KF lain menyusun notulen evaluasi seperti halnya 

KF Statistik Distribusi, IPDS dan Statistik Sosial tersebut. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, 

terlihat dari realisasi dan capaian kinerja untuk beberapa IKS lebih baik 

dari triwulan I tahun 2020, namun informasi yang disajikan dalam FRA 

belum dapat diandalkan (sesuai hasil penilaian E.1.3). 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Telah melampirkan screenshoot perbaikan tampilan website untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung namun belum semua analisis dan 

evaluasi kinerja triwulan I tahun 2021 ditindaklanjuti. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Satuan kerja telah melakukan pemberian reward dan punishment berupa 

KSKP, employee of the month dan ruangan terbersih. Namun penilaian 

belum mengacu pada capaian kinerja triwulan I tahun 2021. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 hanya 112,46%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik 

Sosial triwulan 1 tahun 2021 dan triwulan 1 tahun 2020 sebesar 102%.  

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Telah melampirkan dokumen sumber. 

 

Telah melengkapi screenshoot progress report pengolahan survei 

pendekatan ruta serta non ruta dan non usaha (respon dan non respon) 

dari program pengolahan serta rekapitulas target dan realisasi ruta per 

kegiatan di Fungsi Statistik Sosial Triwulan 1 tahun 2021, namun belum 

sesuai dengan FRA. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Kalimantan Barat Telah memperoleh predikat WBK 

berdasarkan surat keputusan Kepala BPS tahun 2021 Nomor B-

197/01000/PW.180/07/2021 tanggal 12 Juli 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi Kalimantan Barat meng-update inovasi dan masuk tahap 1 

(Tahap 1. Satker BPS melakukan updating judul inovasi tahun 

sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan dan 

menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 
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Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan, dalam kurun 

waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi Kalimantan Barat 

memperoleh penghargaan dari: 

1. BPS: Piagam Penghargaan Terbaik 4 atas dukungan terhadap 

Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan (1 Desember 2020); dan 

2. Ditjen Perbendaharaan Prov Kalbar: Peringkat pertama Penilaian 

LKKL tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Sedang Lingkup Kantor 

Wilayah Tahun 2019 (30 Juli 2020). 
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Lampiran 32. LHE BPS Provinsi Maluku 

Tabel 32.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,23 22,78 

Pengukuran Kinerja 25,00 16,56 18,13 

Pelaporan Kinerja 15,00 9,65 10,78 

Evaluasi Kinerja 10,00 3,51 5,57 

Capaian Kinerja 20,00 9,17 10,42 

Total Nilai 100,00 61,11 67,67 

 

Tabel 32.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam Penyusunan Renstra telah melalui mekanisme Rapat, namun 

notulen hanya menyajikan penetapan target Renstranya, sehingga 

secara substansi belum memadai kareba dalam penetapan target 

Renstra tahun 2020 s.d 2024 belum didukung dengan basis data yang 

memadai dan argumentasi yang logis untuk setiap target Renstra. 

Dokumen Penjelasan penetapan target Renstra yang dilampirkan hanya 

menjelaskan secara umum kondisi dan rencana aksi, bukan alasan 

penetapan target Renstra.  

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Tidak dibuatnya mekanisme/SOP monitoring Renstra. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Notulen rapat reviu Renstra tidak dilampirkan karena BPS Prov Maluku 

belum melakukan reviu Renstra . 

Reviu Renstra direncanakan pada bulan Ju.ni 2021 menyesuaikan dengan 

adanya perubahan indikator atau arahan lainnya dari BPS Pusat (sesuai 

dengan surat keterangan belum melakukan reviu Renstra yang 

dilampirkan) 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dalam penetapan target PK telah dilakukan melalui Rapat, namun 

berdasarkan Notulen penetapan PK, belum menganggambarkan bahwa 

Realisasi tahun sebelumnya (dalam LKIP) telah dijadikan acuan dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja dan target PK belum didukung dengan 

dasar hitung/basis data yang memadai atas setiap target PK tahun 2021. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

pemberian reward belum didukung dengan kertas kerja penilaian 

pegawai sebagai dasar pemberian Rewar, bahwa reward tersebut 

dikaitkan dengan capaian kinerja individu/SKF/KF, sehingga Capaian 
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kinerja belum Dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 

berkinerja dengan yang kurang berkinerja, Capaian Target kinerja belum 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat 

(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-

lain) suatu kondisi/keadaan, Capaian Target kinerja belum dijadikan 

dasar untuk memberikan penghargaan (reward). 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Dasar hukum SOP dan SK terkait peraturan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pusat Statistik menggunakan Perka BPS 8 Tahun 2020, bukan 

Nomor 7 Tahun 2008.  

 

SOP sudah terdapat langkah verifikasi pelaporan dari subject matter 

untuk memastikan validitas pelaporan kinerja. 

 

SK Tim Penanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja telah 

menggunakan dasar hukum terupdate, memuat nama, jabatan, dan 

kedudukan dalam tim. Uraian tugas pada SK terdiri dari tugas untuk 

pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota (secara umum). 

 

Agar memperbaiki Dasar hukum SOP dan SK terkait peraturan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik menggunakan Perka 

BPS 8 Tahun 2020, bukan Nomor 7 Tahun 2008. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

SKP2020 Kepala, KF Statistik Sosial, SKF beserta Staf Statistik 

Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta staf DLS telah dilampirkan 

namun terdapat kekurangan berupa: SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

CKP November 2020 s.d Maret 2021 Kepala, KF Statistik Sosial, SKF 

beserta Staf Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta staf DLS 

telah dilampirkan namun terdapat kekurangan berupa: 

1. LP Nov 2020-Feb 2021 Kepala belum ditandatangani oleh ybs dan 

pejabat penilai, CKP Nov-Des 2020 telah ditandatangani ybs namun 

belum ditandatangani pejabat penilai 

2. TTD pada CKP Desember 2020 SKF Stat Kependudukan perlu 

diperbaiki 

3. TTD pada CKP Nov 20 s.d Mar 21 SKF dan staf DLS perlu diperbaiki 

 

Telah terdapat dokumen IKI yang disahkan oleh Kepala BPS Provinsi 

Maluku melalui Kepka BPS Provinsi Maluku No 007 Tahun 2021 tentang 
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Indikator Kinerja Individu Pegawai BPS Provinsi Maluku Tahun 2021. IKI 

untuk kepala, Kabag/KF, SKF, dan staf dilampirkan pada Kepka tersebut. 

Pada IKI juga telah terdapat sumber data/formula untuk menghitung 

capaian kinerja. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Hasil pengukuran belum dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke 

sumbernya, karena satker belum mengirimkan bukti dukung FRA dengan 

lengkap (ada indikator yang tidak ada dokumen sumbernya) sehingga 

belum dapat dipastikan apakah hasil pengukuran telah divalidasi atau 

belum 

 

SKP2020 Kepala, KF Statistik Sosial, SKF beserta Staf Statistik 

Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta staf DLS telah dilampirkan 

namun terdapat kekurangan berupa: SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

CKP November 2020 s.d Maret 2021 Kepala, KF Statistik Sosial, SKF 

beserta Staf Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta staf DLS 

telah dilampirkan namun terdapat kekurangan berupa: 

1. LP Nov 2020-Feb 2021 Kepala belum ditandatangani oleh ybs dan 

pejabat penilai, CKP Nov-Des 2020 telah ditandatangani ybs namun 

belum ditandatangani pejabat penilai 

2. TTD pada CKP Desember 2020 SKF Stat Kependudukan perlu 

diperbaiki 

3. TTD pada CKP Nov 20 s.d Mar 21 SKF dan staf DLS perlu diperbaiki 

 

Telah terdapat dokumen IKI yang disahkan oleh Kepala BPS Provinsi 

Maluku melalui Kepka BPS Provinsi Maluku No 007 Tahun 2021 tentang 

Indikator Kinerja Individu Pegawai BPS Provinsi Maluku Tahun 2021. IKI 

untuk kepala, Kabag/KF, SKF, dan staf dilampirkan pada Kepka tersebut. 

Pada IKI juga telah terdapat sumber data/formula untuk menghitung 

capaian kinerja. 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga informasi 

mengenai kinerja dapat diandalkan (KKE E.I.3) adalah sebesar 67% 

 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap sehingga evaluator tidak 

dapat menyimpulkan apakah informasi kinerja dapat diandalkan 

1. Indikator ""Jumlah Release data statistik sosial yang tepat waktu"" 

terdapat 3 BRS yang rilis yaitu Profil Kemiskinan di Provinsi Maluku 

2020 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Maluku 

September 2020 yang rilis tanggal 15 Februari 2021 (berbeda dengan 

ARC BRS tanggal 15 Januari 2021) serta Sensus Penduduk 2020 rlis 

tanggal 21 Januari 2021 (tidak ada ARC BRS ini pada website). 

2. Indikator ""Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga"" hanya 

melampirkan Berita Acara Non Respon pada kegiatan statistik sosial. 

Bukti dukung belum melengkapi skrinsut monitoring atau output 

dari aplikasi atau website yang sesuai dengan realisasi kinerja pada 
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FRA dan dilengkapi dengan nama aplikasi/laman website, tanggal 

perolehan data monitoring (up to date) dan disahkan oleh 

penanggung jawab kegiatan. 

 

Agar melengkapi bukti dukung di atas dan dapat disahkan oleh 

penanggung jawab kegiatan serta terlihat nama aplikasi/laman website 

tanggal perolehan bukti dukung tsb (up to date). 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Bukti inovasi TI yang dilampirkan adalah SIMOKINAR (Sistem Informasi 

Monitoring Kinerja dan Anggaran) BPS PROVINSI MALUKU 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

SKP2020 Kepala, KF Statistik Sosial, SKF beserta Staf Statistik 

Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta staf DLS telah dilampirkan 

namun terdapat kekurangan berupa: SKP 2020 Kepala belum 

ditandatangani pejabat penilai. 

 

CKP November 2020 s.d Maret 2021 Kepala, KF Statistik Sosial, SKF 

beserta Staf Statistik Kependudukan, KF IPDS, dan SKF beserta staf DLS 

telah dilampirkan namun terdapat kekurangan berupa: 

1. LP Nov 2020-Feb 2021 Kepala belum ditandatangani oleh ybs dan 

pejabat penilai, CKP Nov-Des 2020 telah ditandatangani ybs namun 

belum ditandatangani pejabat penilai 

2. TTD pada CKP Desember 2020 SKF Stat Kependudukan perlu 

diperbaiki 

3. TTD pada CKP Nov 20 s.d Mar 21 SKF dan staf DLS perlu diperbaiki 

 

Telah terdapat dokumen IKI yang disahkan oleh Kepala BPS Provinsi 

Maluku melalui Kepka BPS Provinsi Maluku No 007 Tahun 2021 tentang 

Indikator Kinerja Individu Pegawai BPS Provinsi Maluku Tahun 2021. IKI 

untuk kepala, Kabag/KF, SKF, dan staf dilampirkan pada Kepka tersebut. 

Pada IKI juga telah terdapat sumber data/formula untuk menghitung 

capaian kinerja. 

 

Hanya terdapat notulen pemberian reward/penghargaan, bukan saat 

pembahasan penilaian kinerja. Pada SK pemberian penghargaan 

terdapat penilaian untuk 3 pegawai dengan kinerja terbaik dengan 

kriteria capaian kinerja dan serapan anggaran. Pada notulen disebutkan 

bahwa pemberian reward kepada pegawai dengan kinerja terbaik 

didasarkan kepada capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 

2020. Terdapat juga keterangan "Ke depannya akan diberikan 

penghargaan/reward dengan kriteria yang lebih ketat lagi yaitu 

menambahkan unsur penilaian disiplin masuk kantor dan hasil penilaian 

CKP maupun SKP", hal tersebut menunjukkan bahwa belum ada 

keterkaitan pemberian reward dengan penilaian CKP ataupun SKP. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Rapat kinerja triwulanan telah dilakukan namun bukti dokumentasi 

pelaksanaan tindak lanjut belum memadai dikarenakan masih berupa 

penjelasan di dalam notulensi dan belum terdapat bukti dokumentasi 

yang menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan tindak lanjut (hanya 
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terlampir foto saja) sehingga belum dapat dipastikan apakah telah 

seluruh solusi telah ditindaklanjuti atau belum.  

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Hanya terdapat notulen pemberian reward/penghargaan, bukan saat 

pembahasan penilaian kinerja. Pada SK pemberian penghargaan 

terdapat penilaian untuk 3 pegawai dengan kinerja terbaik dengan 

kriteria capaian kinerja dan serapan anggaran. Pada notulen disebutkan 

bahwa pemberian reward kepada pegawai dengan kinerja terbaik 

didasarkan kepada capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 

2020. Terdapat juga keterangan "Ke depannya akan diberikan 

penghargaan/reward dengan kriteria yang lebih ketat lagi yaitu 

menambahkan unsur penilaian disiplin masuk kantor dan hasil penilaian 

CKP maupun SKP", hal tersebut menunjukkan bahwa belum ada 

keterkaitan pemberian reward dengan penilaian CKP ataupun SKP. 

 

Reward yang dilampirkan merupakan reward pegawai kinerja terbaik 

2020 yang diberikan pada tw I 2021. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Laporan Kinerja 2020 telah diunggah ke website. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU 

sesuai Perka No. 38 Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Target pada LKIP telah sesuai dengan target PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

LAKIN telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja namun 

masih terdapat inkonsitensi antara penjelasan/analisis dalam LAKIN 

dengan notulen evaluasi kinerja yaitu:  

Pada notulen pembahasan FRA dinyatakan bahwa tidak ada 

permasalahan pada indikator kinerja sasaran “Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional” namun pada LAKIN 

2020 pada bagian permasalahan/kendala yang dihadapi terdapat 2 poin 

permasalahan. 

 

Penjelasan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada LAKIN harus 

selaras/konsisten dengan notulen evaluasi kinerja Tw IV Tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Penyajian terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya sudah cukup 

baik namun terdapat kelemahan yaitu: 

1. belum mencantumkan informasi mengenai self blocking 

2. kurang menyajikan kuantifikasi efisiensi sebelum dan sesudah secara 

rinci (nilai efisiensi berupa persentase per sasaran, belum ada nilai 

rupiah secara keseluruhan atas upaya efisiensi yang telah dilakukan) 

 

Untuk selanjutnya penyusunan LAKIN agar juga menyajikan analisis 

efisiensi sesuai temuan di atas. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Tidak terdapat bukti dukung untuk indikator kinerja sasaran: 

1. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi 

2. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan 

statistik 

3. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

4. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK 

 

Agar melengkapi dokumen sumber FRA TW IV tahun 2020 untuk IKS 

tersebut. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

hanya sebagian informasi capaian kinerja yang disajikan pada LAKIN 

dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari 

notulen penentuan target PK 2021 tidak semua indikatornya ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan capaian target kinerja 2020. 

Informasi capaian kinerja pada 2020 dijadikan alasan untuk penentuan 

PK 2021 hanya tertuang pada Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1 , Indikator 

Kinerja Sasaran 4.1.1 dan 4.1.2. selain itu penjelasan juga tidak rinci. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Pemberian reward telah didasarkan kepada informasi kinerja (terdapat 

sertifikat penghargaan unit kerja terbaik dan SK Pegawai terbaik 

berdasarkan capaian kinerja). 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan Undangan, daftar hadir 

dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah di tandatangani oleh Kepala dan KF (untuk notulen KF). 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF. Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang 

dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target 

dan realisasi kinerja triwulanan serta analisis (kendala dan solusi) pada 

setiap indikator kinerja. 
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Pembahasan evaluasi kinerja level kepala telah memuat informasi 

mengenai kendala, solusi dan persiapan dalam pencapaian target pada 

triwulan berikutnya meskipun target dan realisasi Tw I 2021 masih 0. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Fungsi/bagian). 

Namun masih terdapat kelemahan dalam notulen evaluasi kinerja Tw I 

2021 yaitu: 

Pembahasan tidak mencantumkan secara formal kesepakatan kapan 

batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja atas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan. Monitoring 

kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja terkait kegiatan 

dan keterpaduan anggaran. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan.  

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Ada keterlibatan 

pimpinan dan substansi notulen telah sesuai. 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Namun masih terdapat kelemahan dalam notulen evaluasi kinerja Tw I 

2021 yaitu: Pembahasan tidak mencantumkan secara formal 

kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan 

kinerja. substansi notulen telah sesuai. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. substansi notulen telah sesuai. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja. Bukti dukung dokumen tindak lanjut hasil evaluasi 

kinerja Tw I 2020 belum dilampirkan. Dokumen yang dilampirkan berupa 

nota dinas/undangan, daftar hadir dan notulen rapat kinerja. Agar 
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melampirkan Bukti dukung dokumen tindak lanjut hasil evaluasi kinerja 

Tw I 2020. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja  

1. Bukti dukung dokumen tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Tw 1 2021 

belum dilampirkan (yang dilampirkan notulen rapat evaluasi) 

2. Reward dan Punsihment atas kinerja Tw 1 2021 belum dilampirkan. 

Pemberian penghargaan/reward kepada pegawai dilakukan pada 

tahun 2021 namun atas kinerja Tahun 2020 (penghargaan unit kerja 

dan pegawai terbaik Tahun 2020) 

3. Kertas kerja pemberian reward atas kinerja Tw 1 2021 belum 

dilampirkan. dokumen yang dilampirkan adalah notulen 

penandatangan PK dan penyerahan penghargaan unit kerja dan 

pegawai terbaik Tahun 2020. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Nilai capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial Triwulan 1 

tahun 2021 hanya 70,09% (terdapat 1 indikator realisasinya nol persen). 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Perbandingan capaian indikator pada Fungsi IPDS dan Fungsi Sosial 

Triwulan 1 tahun 2021 dan Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 67,12% 

(terdapat 1 indikator dengan capaian nol persen pada triwulan 1 tahun 

2020 capaiannya 120%). 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Realisasi jumlah pengunjung website di webdash berbeda dengan 

realisasi di FRA. Jumlah pengunjung website berdasarkan data dari 

webdash realisasi Triwulan 1 tahun 2021: 13751 pengunjung, sedangkan 

berdasarkan realisasi pada FRA: 0 (nol) pengunjung. 

Rilis apa saja yang menjadi target (ARC) dan realisasi Fungsi Statistik 

Sosial Triwulan 1 tahun 2021? 

Bukti dukung yang dilampirkan kurang lengkap, agar dilengkapi dengan: 

Screenshoot tabulasi pengolahan survei pendekatan ruta (Respon dan 

non respon) dari aplikasi pengolahan serta rekapitulas target dan 

realisasi ruta per kegiatan di Fungsi statistik sosial Triwulan 1 tahun 2021. 

(ADA TAMBAHAN DOK BARU PER JULI) FILE GA BISA DIBUKA 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Prov Maluku memperoleh satker berpredikat WBK dari internal BPS 

(telah diusulkan sebagai satker berpredikat WBK kepada Kemenpan RB 

sesuai surat Inspektur Utama Nomor B-182/08000/08/2021 tanggal 3 

Agustus 2021). 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Maluku mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 dan 

masuk sampai dengan tahap 2 (Satker BPS melakukan input proposal 

inovasi yang masih aktif hasil updating pada tahap 1 melalui web 

inovasi.bps.go.id). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sertifikat penghargaan yang dilampirkan periode Mei 2020 - Mei 2021 

adalah Penghargaan untuk Jefri Tipka dari Pusdiklat BPS tanggal 28 

September 2020 masih belum sesuai karena penghargaan bukan untuk 
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satker BPS Prov Maluku. Dokumen yang dilampirkan seharusnya berupa 

dokumen penghargaan untuk satker bukan pegawai perorangan. 
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Lampiran 33. LHE BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 

Tabel 33.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,82 22,89 

Pengukuran Kinerja 25,00 18,75 17,81 

Pelaporan Kinerja 15,00 10,32 10,45 

Evaluasi Kinerja 10,00  3,42 4,41 

Capaian Kinerja 20,00 10,83 10,83 

Total Nilai 100,00 66,15 66,39 

 

Tabel 33.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam notulen penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala satker 

3. Target yang ditetapkan meningkat dari 2020-2024, sehingga sudah 

menerapkan SMART 

4. Target yang ditetapkan telah didukung argumen dan perhitungan 

yang logis untuk setiap target Indikator Kinerja Sasaran dalam 

Renstra 

Kekurangan: 

Belum terdapat pembahasan tentang target yang akan dicapai pada 

jangka menengah dan target tahunan karena setiap target yang 

ditetapkan belum disertai dengan basis data dan dasar hitung 

mendapatkan angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) misalnya 

nama K/L/D/I yang menindaklanjuti Rekomendasi. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

1. Telah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah dibreakdown selama 2020-2024 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

 

Kekurangan : 

1. Rapat monitoring target Renstra dilakukan secara triwulanan, 

namun dalam notulen hanya membahas kegiatan per SKF sesuai 

atau tidak dengan target PK, evaluasi dan analisis sebatas kendala 
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kegiatan tanpa disertai dengan solusi, belum dikaitkan dengan 

Capaian target Jangka Menengah (target Renstra tahun 2024). 

2. SK Tim SAKIP 2021 yang dilampirkan belum diuraikan tugas per 

jabatan tim hanya secara global, belum diuraikan tugas 

memonitoring Renstra, Reviu Renstra, monitoring tindaklanjut hasil 

evaluasi triwulanan, dan lain-lain 

3. Belum ada tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 dalam 

penyusunan PK 2021. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

BPS Provinsi D.I.Yogyakarta telah melampirkan dokumen undangan, 

daftar hadir, dan notulen bulan juni 2020, notulen berisi target Renstra 

tahun 2020 s.d 2024 dan alasannya, tanpa disertai basis data, notulen ini 

lebih cocok untuk dokumen penyusunan Renstra bukan notulen reviu 

Renstra. 

Notulen Reviu Renstra yang dilampirkan belum sesuai karena belum 

memuat perbandingan kondisi Renstra awal dengan kondisi saat ini. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Dokumen bukti Rapat yang dilampirkan adalah Rapat PK 2021. 

Kelebihan: 

1. Terdapat undangan, daftar hadir dan notulen Penetapan PK 2021 

2. Dalam notulen penetapan PK 2021, telah menjadikan realisasi LKIP 

2020 sebagai dasar menetapkan angka target PK 2021 pada setiap 

indikator 

Kelemahan: 

1. Target belum dilengkapi dasar hitung yang berupa angka 

mendapatkan target (x/y) 

2. Dalam notulen baru mengacu pada realisasi tahun 2020 tanpa 

memperhatikan target Renstra tahun 2020, sehingga seluruh target 

PK yang tidak sesuai dengan Target Renstra belum dijelaskan alasan 

perbedaannya, untuk target PK KF dan SKF telah didukung dengan 

basis data namun untuk target PK Kepala belum didukung basis data 

yang memadai. 

3. Belum mengacu pada target Renstra Tahun 2021 sehingga seluruh 

target PK yang tidak sesuai dengan Target Renstra belum dijelaskan 

alasan perbedaannya. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Terdapat dokumentasi rapat triwulanan Tw 1 Tahun 2021 level Kepala 

beserta dokumen sumber pendukung realisasi FRA (3 indikator, namun 

ada 1 indikator yang tidak ada dokumen sumbernya yaitu indikator 

persentase pengolahan data hasil kegiatan statistik yang dikirim ke pusat 

tepat waktu). dokumentasi rapat untuk KF telah ada utk tw 1 2021 dan 

cukup memadai walaupun masih ada yg perlu perbaikan. Untuk tw 4 thn 

2020 belum menjelaskan kendala dan solusi. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Kertas kerja penilaian sudah ada dengan penilaian capaian kinerja SKF, 

namun belum dilampirkan bukti reward/punishment yang diberikan 

kepada pegawai, karena bukti reward dan punishment yang diberikan 

adalah usulan satker untuk menjadi calon satker berpredikat 

WBK/WBBM. 
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Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Belum terdapat bukti dukung dokumen penghargaan (sertifikat/piagam) 

yang sesuai dengan kertas kerja penilaian.  

Notulen rapat Tw 1 Tahun 2021 untuk level Kepala belum dilampirkan.  

Penjelasan kendala dan solusi pada notulen level KF belum diuraikan per 

indikator kinerja sasaran. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah memiliki SOP Penyusunan PK, Renstra, LAKIP, dan Laporan 

Bulanan dari Aplikasi Smart namun belum menyusun SOP Pengumpulan 

Data Kinerja. 

 

SK Tim SAKIP 2021 sudah ada, tetapi belum memuat uraian tugas dari 

masing-masing jabatan, hanya ada uraian tugas secara umum. Juga 

belum ada kegiatan monitoring SAKIP. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah memiliki IKI namun IKI yang dilampirkan adalah IKI Tahun 

2019 sehingga tidak relevan dengan kondisi Tahun 2021. Sehingga harus 

dibuat IKI yang sesuai dengan kondisi tahun 2021 sesuai dengan Perka 

IKU No. 38 Tahun 2020. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Hasil pengukuran belum dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke 

sumbernya, karena satker belum mengirimkan bukti dukung FRA 

sehingga belum dapat dipastikan apakah hasil pengukuran telah 

divalidasi atau belum.  

 

Dokumen sumber yang belum ada untuk indikator: 

1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik 

sosial -> Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei statistik 

sosial dengan pendekatan rumah tangga dan Jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) survei statistik sosial dengan pendekatan 

non rumah tangga non usaha 

2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Satker belum mengirimkan bukti dukung FRA triwulan I tahun 2021, 

sehingga belum dapat ditelusuri ke sumber datanya dan belum dapat 

diyakini keandalan data yang disajikan dalam FRA 

 

Dokumen sumber yang belum ada untuk indikator: 

1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik 

sosial -> Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei statistik 

sosial dengan pendekatan rumah tangga dan Jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) survei statistik sosial dengan pendekatan 

non rumah tangga non usaha 

2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS 

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi DIY menggunakan aplikasi berbasis website CKP Online 

untuk memudahkan dalam pembuatan dan penilaian CKP pegawai. BPS 
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Prov. DIY belum mengirimkan bukti screenshot pengiriman FRA melalui 

SiMonev. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah memiliki IKI namun IKI yang dilampirkan adalah IKI Tahun 

2019 sehingga tidak relevan dengan kondisi Tahun 2021. Sehingga harus 

dibuat IKI yang sesuai dengan kondisi tahun 2021 sesuai dengan Perka 

IKU No. 38 Tahun 2020. 

 

SKP dan CKP sudah dilampirkan, namun masih terdapat beberapa 

kekurangan: 

1. Laporan pekerjaan Kepala belum ditandatangani oleh ybs ataupun 

pejabat penilai 

2. Seluruh CKP belum ditandatangani. 

3. Belum ada SKP Kepala dan KF IPDS 

4. Belum ada CKP KF IPDS bulan Maret 2021 

 

Kertas kerja penilaian sudah ada dgn penilaian capaian kinerja SKF, 

namun belum dilampirkan bukti reward/punishment yang diberikan 

kepada pegawai. 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Terdapat dokumentasi rapat triwulanan Tw 1 Tahun 2021 level Kepala 

beserta dokumen sumber pendukung realisasi FRA (3 indikator, namun 

ada 1 indikator yang tidak ada dokumen sumbernya yaitu indikator 

persentase pengolahan data hasil kegiatan statistik yang dikirim ke pusat 

tepat waktu). Dokumentasi rapat untuk KF telah ada utk tw 1 2021 dan 

cukup memadai walaupun masih ada yg perlu perbaikan. Untuk tw 4 thn 

2020 belum menjelaskan kendala dan solusi. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Kertas kerja penilaian sudah ada dengan penilaian capaian kinerja SKF, 

namun belum dilampirkan bukti reward/punishment yang diberikan 

kepada pegawai, karena bukti reward dan punishment yang diberikan 

adalah usulan satker untuk menjadi calon satker berpredikat 

WBK/WBBM. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi 

Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan kinerja tidak menyajikan evaluasi dan analisis berupa 

kendala/permasalahan, solusi serta rencana aksi dalam pencapaian 

kinerja per tujuan/sasaran/indikator kinerja. Selain itu juga tidak ada 

notulen evaluasi capaian kinerja tw IV 2020 PK Kepala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan 

tahun sebelumnya namun telah membandingkan dengan dengan target 

Renstra 2024. Namun masih terdapat perbedaan data kinerja dengan 

FRA TW IV 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan kinerja telah menyajikan tentang efisiensi sumber daya masih 

dari sisi anggaran belum menyajikan sisi pemakaian daya dan jasa. 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi berapa efisiensi yang telah 

dilakukan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan kinerja telah belum menyajikan secara jelas informasi keuangan 

yang terkait langsung dengan capaian indikator kinerja sasaran yang 

diharapkan. 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

tidak terdapat dokumen sumber FRA IV 2020 untuk PK Kepala sehingga 

tidak dapat ditelusuri keandalan informasi laporan kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam Reviu Perjanjian kinerja 

yang dituangkan dalam FRA belum menunjukkan keselarasan dengan 

capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja, hanya ada 

beberapa indikator yang menggunakan data kinerja untuk perbaikan 

kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja karena 

tidak terdapat kertas kerja penilaian kinerja yang dilampirkan untuk 

tahun 2020 dan juga notulen penilaian. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Satker telah melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, hal tersebut 

diketahui dari:  

Undangan, daftar hadir dan notulen rapat evaluasi Tw I 2021 telah 

dilampirkan dan notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya  dan 

telah ditandatangani oleh Kepala dan Kepala Bagian/KF (untuk notulen 

Bagian/KF). 

Untuk indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya  belum ada 

(0)  notulen agar tetap menganalisis upaya dalam mencapai target pada 

periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Bukti dukung undangan daftar hadir, dan notulen rapat monitoring dan 

evaluasi kinerja Tw I 2021 dan Tw IV 2020 telah dilampirkan  namun  

masih tyerdapat kelemahan yaitu: 
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1. belum memuat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda 

2. belum memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala satker  

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Bukti dukung telah sesuai namun notulen masih belum memuat 

pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA Kepala satker. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja BPS Kab/Kota telah dilakukan dalam bentuk monitoring 

kegiatan, namun bukti yang ada hanya sebatas pada monitoring 

kegiatan administrasi, dan belum ada bukti monitoring kegiatan teknis. 

Selain itu, bukti kinerja BPS Kab/Kota atas pemenuhan dokumen SAKIP 

belum disampaikan. 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi telah dilakukan oleh Tim SAKIP, walaupun masih di level FRA 

KF. Selain Itu, Tim SAKIP belum didukung oleh SK yang memadai karena 

belum memuat uraian tugas dan tanggung jawab tim. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Supervisi belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari  

substansi notulen evaluasi yang masih memiliki kelemahan sebagai 

berikut: 

1. belum memuat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda 

2. belum memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran 

FRA Kepala satker  

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Notulen evaluasi kinerja telah membahas rekomendasi atas 

permasalahan/kendala yang dihadapi namun substansi pembahasan 

belum sesuai yaitu belum memuat pembahasan rekomendasi per 

Indikator Kinerja Sasaran FRA Kepala satker.  

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan namun substansi notulen rapat evaluasi masih belum 

sesuai yaitu: belum memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja 

Sasaran FRA Kepala satker. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Substansi notulen rapat evaluasi masih belum sesuai yaitu: belum 

memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA Kepala 

satker. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Substansi notulen rapat evaluasi masih belum sesuai yaitu: belum 

memuat pembahasan kinerja per Indikator Kinerja Sasaran FRA Kepala 

satker. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Bukti dukung dokumen pelaksanaaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja 

belum dilampirkan 

Yang dilampirkan dokumen notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 bukan 

dokumen tindak lanjut. 
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Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Bukti dukung dokumen pelaksanaaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja 

belum dilampirkan 

Yang dilampirkan dokumen notulen evaluasi kinerja Tw I 2021 bukan 

dokumen tindak lanjut. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik Sosial triwulan 

1 tahun 2021 adalah 103,62%. 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian Kinerja TW I 2021 dibandingkan TW I 2020 bernilai C (98,59%) 

masih dibawah 110%. Hal ini disebabkan karena pada Capaian Realisasi 

terhadap target dari Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data 

dan informasi statistik melalui website BPS di TW I 2021 sebesar 125,34% 

jauh lebih rendah dibandingkan TW I 2020 sebesar 144,83%. Sehingga 

Nilai perbandingan Capaian nya sebesar 86,54%.  

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Masih terdapat beberapa bukti dukung yang belum dilengkapi dan tidak 

valid, yaitu : 

1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi 

statistik melalui website BPS yang diinput pada FRA TW I 2021 

sebanyak 35.094 pengunjung. Namun setelah dicek pada 

https://noc.bps.go.id/stat-website/kab/ ternyata realisasi yang 

diinput pasa FRA TW I 2021 seharusnya  lebih tinggi yaitu sebanyak 

35.407 pengunjung. Akan Tetapi tetap diberi kode 1 (dapat 

diandalkan) karena bukti dukung telah diunggah dan nilainya tidak 

melebihi yang seharusnya.  

2. Bukti dukung Rekap Respon Rate Survei di Sosial yang telah 

diunggah hanya dari survei Sakernas dan SPAK saja. Sedangkan 

untuk bukti dukung respon rate dari Susenas belum dilampirkan, 

sehingga tidak dapat memastikan kebenaran rekap respon rate 

secara keseluruhan survei di sosial. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Propinsi Yogyakarta mengikuti penilaian self assessment dan 

memperoleh predikat WBK dari internal BPS tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Inovasi BPS, BPS 

Provinsi DI. Yogyakarta meng-update inovasi pada tahun 2021 (tahap 1). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sertifikat penghargaan yang dilampirkan dalam periode Mei 2020 - Mei 

2021 adalah Sertifikat penghargaan dari BPS untuk pegawai a.n.  

Sujiartono, Sudaryono, Sri Mulyani, dan Eli Sundari sebagai peserta 

Sosialisasi Penyusunan Capaian KInerja, E-Monev dan SMART Tahun 

2021 (1 April 2021). Sertifikat penghargaan tersebut tidak sesuai karena 

penghargaan bukan untuk satker (BPS Prov DI Yogyakarta). 

Dokumen yang dilampirkan seharusnya berupa dokumen penghargaan 

untuk satker bukan pegawai perorangan. 
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Lampiran 34. LHE BPS Provinsi Papua 

Tabel 34.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 22,22 22,84 

Pengukuran Kinerja 25,00 16,25 17,19 

Pelaporan Kinerja 15,00 10,23 9,92 

Evaluasi Kinerja 10,00 2,47 4,82 

Capaian Kinerja 20,00 5,83 9,58 

Total Nilai 100,00 58,54 64,35 

 

Tabel 34.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Dalam Notulen Penetapan Renstra 2020-2024: 

1. Terdapat Undangan, Daftar hadir dan notulen rapat penetapan 

Renstra 2020-2024 

2. Rapat dihadiri pimpinan dan notulen sudah ditanda-tangani oleh 

Kepala Satker 

3. Rapat telah membahas tentang Target tahunan dari tahun 2020 s.d 

2024 

4. Notulen telah menjelaskan tentang alasan peningkatan target setiap 

tahunnya hingga tahun 2024 

 

Kekurangan: 

substansi notulen pembahasan target Renstra sama dengan target PK, 

antara lain: 

1. Target yang ditetapkan pada jangka menengah dan target tahunan 

belum disertai dengan basis data dan dasar hitung mendapatkan 

angka tersebut (belum ada perhitungan X/Y nya) 

2. Beberapa target IKS yang ditetapkan belum meningkat tiap tahun 

(flat) sehingga belum menerapkan SMART 

Telah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen pembahasan 

penyusunan Renstra,  namun notulen belum ditandatangi oleh Kepala 

Satker.  

Penentuan setiap target dalam Renstra sudah didukung oleh basis data 

yang memadai. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

Pada kegiatan Monitoring pencapaian Renstra: 

1. Sudah terdapat undangan, daftar hadir dan notulen rapat 

2. Target Renstra sudah di breakdown selama 2020-2024 
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pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

3. Sudah ada SK Tim SAKIP 2021, SK tim SAKIP 2021 sudah ada, sudah 

memuat uraian tugas masing-masing jabatan, dan terdapat kegiatan 

monitoring SAKIP 

4. Sudah ada jadwal monitoring Renstra secara berkala 

5. Hasil capaian monitoring Renstra per target antara realisasi 2020 

belum dibandingkan dengan target 2024, namun dibandingkan 

dengan target 2020 

6. Belum dilengkapi rekomendasi/usulan perbaikan yang konkret per 

target 

7. Belum ada tindak lanjut atas monitoring Renstra tahun 2020 dalam 

penyusunan PK 2021 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Belum terdapat bukti dukung bahwa Renstra telah direviu secara berkala 

(Setahun sekali), notulen yang dilampirkan berupa notulen rapat 

penyusunan Renstra. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Terdapat kelemahan pada notulen penetapan target PK (Kepala) yaitu: 

1. belum mengacu pada target Renstra Tahun 2021 sehingga seluruh 

target PK yang tidak sesuai dengan Target Renstra belum dijelaskan 

alasan perbedaannya 

2. Belum didukung basis data yang memadai 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

(Capaian) Dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja 

dengan yang kurang berkinerja. 

(Capaian) Target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan 

penghargaan (reward). 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Belum terdapat bukti dukung mekanisme dan implementasi reward and 

punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target 

kinerja. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Belum ada pemberian reward dan punishment juga kertas kerja penilaian 

kinerja. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

SK tim SAKIP 2021 sudah ada, sudah memuat uraian tugas masing-

masing jabatan, dan sudah terdapat kegiatan monitoring SAKIP. 

 

SOP pengumpulan data kinerja sudah dilampirkan. SOP sudah 

ditandatangani oleh Kepala dan terdapat alur jika terdapat kesalahan 

data. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Belum ada IKI 2021. SKP dan laporan pekerjaan Kepala belum dilegalisasi 

oleh pejabat penilai. SKP dan CKP KF, SKF, dan staf sudah dinilai dan 

ditandatangani. 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Belum ada IKI 2021. SKP dan laporan pekerjaan Kepala belum dilegalisasi 

oleh pejabat penilai. SKP dan CKP KF, SKF, dan staf sudah dinilai dan 

ditandatangani. 
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Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Bukti dukung yang dikirim cukup lengkap di sosial maupun IPDS, akan 

tetapi masih terdapat bukti dukung yang belum valid, yaitu : 

Pada Indikator Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga, realisasi yang dinput di 

FRA TW I 2021 sebanyak 17.094 dokumen, sedangkan pada bukti dukung 

yang diunggah menunjukkan jumlah yang berbeda yaitu sebanyak 

18.162 dokumen.  

Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

BPS Provinsi Papua sudah melampirkan screenshot pengiriman FRA 

melalui aplikasi SiMonev, namun tidak ada bukti inovasi lainnya. 

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Belum ada IKI 2021. SKP dan laporan pekerjaan Kepala belum dilegalisasi 

oleh pejabat penilai. SKP dan CKP KF, SKF, dan staf sudah dinilai dan 

ditandatangani. 

Belum ada pemberian reward dan punishment juga kertas kerja penilaian 

kinerja 

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat evaluasi FRA triwulan I sudah 

ada. Pembahasan pada notulen level KF sudah dibahas per indikator, 

namun masih terdapat beberapa indikator yang belum ada pembahasan 

masalah dan solusi, atau strateginya terutama pada indikator-indikator 

yang targetnya 0. Sedangkan pembahasan pada FRA Kepala belum 

disertai dengan pembahasan masalah dan solusi. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Belum ada pemberian reward dan punishment juga kertas kerja penilaian 

kinerja. 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi 

Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan KInerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada  pada menu PPID  --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

FRA, PK dan Lakin tidak memuat Target Kinerja pada Indikator Kinerja 

Tujuan Kedua dan ketiga (tidak menjadikan Indikator kinerja tujuan 

Pertama dan kedua dalam PK). 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

Terdapat ketidak selarasan antara PK, FRA, dan Lakin. Dimana FRA dan 

Notulen  masih mengakomodir Indikator Kinerja Tujuan Kedua dan 
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dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

ketiga namun nilai target dan realisasinya bernilai 0 (nol), namun PK dan 

Lakin tidak menjadikan ini sebagai Indikator Kinerja Tujuan. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Belum disajikan rincian Self blocking, dan seberapa  pengaruhnya 

efisiensi terhadap capaian kinerja (sebelum dan sesudah efisiensi). 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Terdapat kejanggalan dalam penyajian informasi keuangan per indikator 

kinerja yaitu Indikator kinerja tujuan kedua dan ketiga yang ditetapkan 

tidak memiliki target capaian kinerja, namun ada anggaran yang 

terealisasi.( Tidak ada Target  Hasil yang ingin dicapai, tapi ada Realisasi 

keuangannya). 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Indikator Kinerja tujuan kedua dan ketiga tidak memiliki nilai target dan 

realisasi, namun pada notulen terdapat realisasi anggaran dalam 

pencapaian indikator kinerja sadsaran tujuan kedua dan ketiga (tidak 

selaras). 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.III.14) 

Indikator Kinerja tujuan kedua dan keempat tidak memiliki target kinerja, 

namun ada realisasi anggaran dalam pencapaian tujuannya, 

menggambarkan bahwa informasi capaian kinerja masih dimanfaatkan 

sebagian dalam peningkatan kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Tidak ada dokumen yang disampaikan terkait kertas kerja penilaian dan 

pemberian penghargaan, namun pada Lakin disajikan adanya inovasi 

dimana lahirnya inovasi atas terobosan terhadap evaluasi /penilaian 

capaian kinerja, hal ini menggambarkan bahwa informasi kinerja telah 

digunakan namun masih sebagian dalam penilaian kinerja. 

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Pemantauan kinerja telah dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan 

pembahasan terkait hambatannya. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Secara umum, telah terdapat pembahasan kinerja per indikator kinerja 

sasaran, baik di level FRA Kepala maupun FRA KF. Namun, belum seluruh 

indikator kinerja dilengkapi pembahasan terkait kendala dan solusi, 

khususnya di level FRA Kepala. 

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Level FRA Kepala, belum dilengkapi rekomendasi perbaikan kinerja. 

Rekomendasi belum dilengkapi kesepakatan siapa dan batas waktu akan 

ditindaklanjuti. 

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Evaluasi kinerja BPS Kab/Kota telah dilakukan, namun bukti yang 

disampaikan belum memadai karena hanya berupa screenshoot WAG. 

SElain itu, belum terdapat bukti monitoring kinerja BPS Kab/Kota atas 

pemenuhan dokumen SAKIP. 
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Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi telah melibatkan Tim SAKIP dan telah telah didukung oleh SK, 

namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan rapat evaluasi. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Supervisi pelaksanaan evaluasi kinerja belum memadai karena 

1. Belum seluruh indikator kinerja sasaran dilengkapi pembahasan 

kendala dan solusi, khususnya di level FRA Kepala 

2. Rekomendasi yang diberikan belum mencantumkan kesepakatan 

siapa dan batas waktu akan ditindaklanjuti 

3. Bukti monitoring kinerja BPS Kab/Kota belum memadai karena 

hanya berupa screenshoot WAG, dan bukan laporan monitoring. 

Selain itu, bukti monitoring kinerja BPS Kab/Kota atas pemenuhan 

dokumen SAKIP belum disampaikan 

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Belum seluruh indikator kinerja dilengkapi rekomendasi perbaikan 

kinerja, khususnya di level FRA Kepala. 

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan, namun belum terdapat 

bukti bahwa hal tersebut digunakan untuk mengendalikan kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Belum dilengkapi alternatif perbaikan atas setiap rekomendasi hasil 

evaluasi. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi telah menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat 

kelemahan dalam pelaksanaan rapat evaluasi. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Belum terdapat bukti pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi kinerja 

triwulan 1 tahun 2021. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Belum terdapat bukti pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi kinerja 

triwulan 1 tahun 2021. 

E. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Capaian kinerja terhadap target di TW I 2021 dibandingkan TW I 2020 

bernilai C (100,49%) masih dibawah 110% dikarenakan Capaian Realisasi 

terhadap target dari Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data 

dan informasi statistik melalui website BPS di TW I 2021 sebesar 115,46% 

jauh lebih rendah dibandingkan TW I 2020 sebesar 127,54%. Sehingga 

Nilai perbandingan Capaian nya hanya sebesar 90,53%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

Bukti dukung yang dikirim cukup lengkap di sosial maupun IPDS, akan 

tetapi masih terdapat bukti dukung yang belum valid, yaitu : 
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Pada Indikator Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei 

statistik sosial dengan pendekatan rumah tangga, realisasi yang dinput di 

FRA TW I 2021 sebanyak 17.094 dokumen, sedangkan pada bukti dukung 

yang diunggah menunjukkan jumlah yang berbeda yaitu sebanyak 

18.162 dokumen.  

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Papua mengikuti self assessment WBK/WBBM tahun 2021. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Papua meng-update inovasi tahun 2021 dan masuk sampai 

dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating judul inovasi tahun 

sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif digunakan dan 

menambahkan judul inovasi baru tahun 2020-2021). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Tidak ada bukti yang dilampirkan. 
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Lampiran 35. LHE BPS Provinsi Sumatera Barat 

Tabel 35.1   Hasil Desk Evaluation 

KOMPONEN BOBOT 
HASIL EVALUASI  

2020 (Desk Evaluation) 2021 (Desk Evaluation) 

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

Perencanaan Kinerja 30,00 21,73 20,43 

Pengukuran Kinerja 25,00 17,19 17,50 

Pelaporan Kinerja 15,00 11,34 9,63 

Evaluasi Kinerja 10,00 1,29 3,17 

Capaian Kinerja 20,00 12,50 13,33 

Total Nilai 100,00 64,05 64,07 

 

Tabel 35.2  Catatan Hasil Desk Evaluation 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

A. Perencanaan Kinerja 

Target kinerja Renstra ditetapkan 

dengan baik (A.I.b.14) 

Satuan kerja telah mengirimkan undangan, daftar hadir dan notulen 

pembahasan dan/atau surat penjelasan penetapan target Renstra tahun 

2020 - 2024. Dokumentasi yang memadai adalah notulen yang berisi 

tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran, target per tahun dan 

alasan penetapan target IKS dan ada dasar hitung serta notulen 

ditandatangani oleh pimpinan (minimal Es 3) dan notulis (sebaiknya 

Kepala mengikuti rapat). Agar kedepannya satker bisa meningkatkan 

implementasi SAKIP. 

Target jangka menengah dalam 

Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan (A.I.C.19) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP  

SK telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan dan telah 

mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah; 

2. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat monitoring Renstra  

Dokumentasi yang memadai adalah ada undangan, daftar hadir 

harus diketahui dan dihadiri Kepala Satker, notulen berisi sasaran, 

indikator kinerja sasaran, target Renstra 2024, realisasi tahun 

2020, capaian, kendala, solusi, ditindaklanjuti oleh; 

3. Jadwal rapat pencapaian target di Renstra  

● jadwal rapat rencana strategis 2020-2024 dan monitoring 

pencapaian kinerja BPS Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk 

tabel yang berisi kolom penanggung jawab, waktu, aktivitas, dan 

pendukung, serta ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi (tidak 

ada keterangan tanggal dalam dokumen)  

● jadwal rapat review dan pencapaian Target Renstra 2020-2024 

dalam bentuk tabel yang berisi kolom tahun (mulai tahun 2021-

2024, jadwal (ada 2 kali dalam setahun yaitu minggu ke-I Februari 

dan minggu ke-IV Agustus di setiap tahunnya), dan jadwal 
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ditandatangani oleh plt Kepala BPS Provinsi (dokumen tertanggal 

1 Feb 2021) 

Agar kedepannya satker bisa meningkatkan implementasi SAKIP. 

Dokumen Renstra telah direviu 

secara berkala (KKE A.I.C.20) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat reviu Renstra. 

Dokumentasi yang memadai adalah ada undangan, daftar hadir 

diketahui dan dihadiri Kepala Satker, notulen berisi tujuan, 

sasaran, indikator kinerja sasaran, target Renstra 2021, reviu 

target Renstra 2021, dan keterangan yang berisi apakah masih 

relevan atau ada alasan perubahan. Selain itu notulen juga 

ditandatangani oleh Kepala Satker. 

2. Jadwal rapat reviu Renstra  

● jadwal rapat rencana strategis 2020-2024 dan monitoring 

pencapaian kinerja BPS Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk 

tabel yang berisi kolom penanggung jawab, waktu, aktivitas, dan 

pendukung., serta ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi (tidak 

ada keterangan tanggal dalam dokumen)  

● jadwal rapat review dan pencapaian Target Renstra 2020-2024 

dalam bentuk tabel yang berisi kolom tahun (mulai tahun 2021-

2024, jadwal (ada 2 kali dalam setahun yaitu minggu ke-I Februari 

dan minggu ke-IV Agustus di setiap tahunnya), dan jadwal 

ditandatangani oleh plt Kepala BPS Provinsi (dokumen tertanggal 

1 Feb 2021). 

Agar kedepannya satker bisa meningkatkan implementasi SAKIP. 

Target kinerja Perjanjian Kinerja 

ditetapkan dengan Baik (A.II.b.7) 

Satuan kerja telah mengirimkan undangan, daftar hadir dan notulen 

penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Dokumentasi yang memadai adalah notulen yang berisi tujuan, sasaran, 

dan indikator kinerja sasaran, target, apakah penentuan target mengacu 

pada target di Renstra, alasan penetapan target IKS, dan ada dasar 

hitung serta notulen ditandatangani oleh pimpinan (minimal Es 3) dan 

notulis (sebaiknya Kepala mengikuti rapat).Hal yang harus ditingkatkan 

adalah implementasi dalam mekanisme penetapan target PK yang 

mengacu pada dokumen Renstra, sehingga tidak hanya pemenuhan 

dokumentasi. 

Target kinerja yang diperjanjikan 

telah digunakan untuk mengukur 

keberhasilan (KKE A.II.c.16) 

Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk 

mengukur keberhasilan. Pada dasarnya satker telah membuat 

mekanisme reward and punishment yaitu terdapat kertas kerja nilai 

capaian kinerja setiap bulan pada BPS Kab/Kota dan reward terhadap KF 

sesuai kinerja, serta ada kriteria penilaian pegawai teladan namun belum 

ada bentuk reward seperti sertifikat yang sesuai dengan kertas kerja 

penilaian. Selain itu, kedepannya, agar meningkatkan implementasi 

dalam pemberian reward and punishment dimana kertas kerja yang 

diberikan sesuai dengan bukti reward dan satker bisa menyempurnakan 

kriteria dan kertas kerja penilaian misalnya membuat mekanisme reward 

KF/SKF dengan kriteria pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, 

ketepatan angka realisasi FRA dengan dokumen sumber, dll. Dengan 

adanya kriteria tersebut selain bisa menyempurnakan mekanisme yang 

telah ada, juga untuk mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA 
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tepat waktu dan mengisi realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana 

secara tidak langsung adalah salah satu cara untuk 

mengimplementasikan SAKIP di Satker. Selain itu, periode pemberian 

reward diusahakan sesuai dengan periode penilaian SAKIP, misalnya 

untuk evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022, maka reward yang 

diberikan untuk periode Tahun 2022 (contoh Semester 1 Tahun 2022) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimonitor pencapaiannya secara 

berkala (KKE A.II.c.17) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena satker telah menyusun dan 

mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, 

melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme 

reward and punishment namun implementasi atas reward and 

punishment perlu ditingkatkan. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 

dimanfaatkan dalam pengarahan 

dan pengorganisasian kegiatan 

(KKE A.II.c.18) 

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara 

berkala. Hal tersebut dapat diketahui karena satker telah menyusun dan 

mengisi rencana aksi berupa FRA yang diunggah ke aplikasi simonev, 

melakukan rapat evaluasi kinerja per triwulan, dan membuat mekanisme 

reward and punishment namun implementasi atas reward and 

punishment perlu ditingkatkan. 

B. Pengukuran Kinerja 

Terdapat mekanisme pengumpulan 

data kinerja (KKE B.I.3) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. SK Tim SAKIP telah menjelaskan uraian tugas di setiap kedudukan 

dan telah mengakomodir adanya tugas monitoring target jangka 

menengah  

SOP pengumpulan data kinerja  

Sudah terdapat ukuran (indikator) 

kinerja individu yang mengacu pada 

IKU unit kerja organisasi/atasannya 

(KKE B.II.10) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021.  

IKI telah sesuai karena telah ditandatangani oleh Kepala Satker, 

telah mengacu pada PK atasannya, dan sesuai dengan Perka IKU 

No. 38 Tahun 2020. Selain itu, IKI telah mencakup seluruh Kepala 

Bagian/KF, SKF, namun belum dapat diipastikan apakah telah 

mencakup jabatan pada seluruh staf 

Pengukuran kinerja sudah 

dilakukan secara berjenjang (KKE 

B.II.11) 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, namun terdapat 

kelemahan yaitu: 

1. pelaksanaan rapat kinerja triwulanan oleh satker belum 

terimplementasi dengan baik  

2. hasil pengukuran berjenjang belum sepenuhnya dapat divalidasi 

karena masih sebatas pemenuhan dokumentasi 

3. belum sepenuhnya FRA dilengkapi dengan bukti pendukung yang 

sesuai dan memadai 

Pengumpulan data kinerja dapat 

diandalkan (KKE B.II.12) 

Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan dikarenakan realisasi 

FRA belum sepenuhnya dilengkapi dengan bukti pendukung yang sesuai 

dan memadai 
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Pengukuran kinerja sudah 

dikembangkan menggunakan 

teknologi Informasi (KKE B.II.14) 

Satuan kerja telah memiliki inovasi berupa:  

- SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah) untuk 

melihat kinerja pegawai berupa monitoring dan evaluasi kinerja 

pefawai dengan melakukan sinkronisasi antara SKP dan CKP.  

- Sirancak (Sistem Informasi Rencana Anggaran dan Capaian 

Kegiatan) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja : user interface yang 

sederhana, konsisten, dan mudah dipahami. Bisa diakses pada 

https://sirancak.bps.go.id. Terdapat screenshot dashboard aplikasi  

- Monev Open Bidding Guidelines, yaitu pedoman dalam 

melakukan pengisian jabatan administrator pegawai BPS Provinsi 

Sumatera Barat, sehingga tingkat subyektivitas bisa 

diminimalkan. Hasil evaluasi tes peserta disajikan dalam bentuk 

diagram Importance Performance Analysis.  

IKU telah dimanfaatkan untuk 

penilaian kinerja (KKE B.III.16) 

Satker telah melengkapi dokumen: 

1. CKP dan SKP sesuai Surat Permindok SAKIP 

2. IKI Tahun 2021.  

Hal yang harus ditingkatkan adalah implementasi dalam 

mekanisme penetapan target PK yang mengacu pada Perka IKU 

terbaru, sehingga tidak hanya pemenuhan dokumentasi 

3. Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yaitu: 

terdapat kertas kerja nilai capaian kinerja setiap bulan pada BPS 

Kab/Kota dan reward terhadap KF sesuai kinerja, serta ada kriteria 

penilaian pegawai teladan namun belum ada bentuk reward 

seperti sertifikat yang sesuai dengan kertas kerja penialian. Selain 

itu, kedepannya agar meningkatkan implementasi dalam 

pemberian reward and punishment dimana kertas kerja yang 

diberikan sesuai dengan bukti reward dan satker bisa 

menyempurnakan kriteria dan kertas kerja penilaian  

Target kinerja eselon III dan IV telah 

dimonitor pencapaiannya (KKE 

B.III.17) 

Target kinerja Kepala, KF Sosial dan IPDS telah dimonitor 

pencapaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan rapat kinerja 

triwulanan pada level Kepala dan KF (untuk kedepannya agar 

dokumentasi rapat kinerja triwulanan pada seluruh KF agar dilampirkan). 

Substansi pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang dalam notulen 

rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup target dan realisasi 

kinerja triwulanan namun analisis (kendala dan solusi) pada setiap 

indikator kinerja tidak memadai karena banyak yang kosong/tidak terisi. 

Selain itu, belum seluruh notulen memuat adanya siapa pihak yang 

menindaklanjuti hasil evaluasi dan batas waktu tindak lanjut (walaupuan 

ada banyak yang kosong/tidak terisi). Kemudian, hasil evaluasi kinerja 

juga belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen 

kinerja karena bukti dokumentasi atas solusi yang dilampirkan tidak 

sesuai. 

Hasil pengukuran (capaian) kinerja 

mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan 

(dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

(KKE B.III.18) 

Satker telah membuat mekanisme reward and punishment yaitu 

terdapat kertas kerja nilai capaian kinerja setiap bulan pada BPS 

Kab/Kota dan reward terhadap KF sesuai kinerja, serta ada kriteria 

penilaian pegawai teladan namun belum ada bentuk reward seperti 

sertifikat yang sesuai dengan kertas kerja penialian. Selain itu, 

kedepannya agar meningkatkan implementasi dalam pemberian reward 
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and punishment dimana kertas kerja yang diberikan sesuai dengan bukti 

reward dan satker bisa menyempurnakan kriteria dan kertas kerja 

penilaian misalnya membuat mekanisme reward KF/SKF dengan kriteria 

pemasukan FRA triwulanan tepat waktu, ketepatan angka realisasi FRA 

dengan dokumen sumber, dll. Dengan adanya kriteria tersebut selain 

bisa menyempurnakan mekanisme yang telah ada, juga untuk 

mendorong KF/SKF agar menyampaikan FRA tepat waktu dan mengisi 

realisasi FRA sesuai dokumen sumber, dimana secara tidak langsung 

adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan SAKIP di Satker. 

Selain itu, periode pemberian reward diusahakan sesuai dengan periode 

penilaian SAKIP, misalnya untuk evaluasi implementasi SAKIP Tahun 

2022, maka reward yang diberikan untuk periode Tahun 2022 (contoh 

Semester 1 Tahun 2022). 

C. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja telah di-upload ke 

dalam website (KKE C.I.3) 

Satker telah menyusun Laporan Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker serta telah diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka 

Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai pencapaian 

IKU (KKE C.I.4) 

Satker telah menyusun Laporan Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala 

Satker dan telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 Tahun 2020 serta telah 

diunggah pada pada menu PPID --> Informasi Terbuka Berkala. 

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjikan (KKE C.II.6) 

Laporan Kinerja satker telah menyajikan informasi mengenai kinerja 

yang telah diperjanjikan karena telah sesuai dengan Perka IKU No. 38 

Tahun 2020 dan PK 2021. Hal yang harus ditingkatkan adalah 

implementasi dalam mekanisme penyusunan PK yang mengacu pada 

Perka IKU terbaru, sehingga tidak hanya pemenuhan dokumentasi 

karena acuan dalam penyusunan capaian kinerja di Laporan Kinerja 

adalah dokumen PK. 

Laporan Kinerja menyajikan 

evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja (KKE C.II.7) 

Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi per tujuan, 

namun belum menyajikan analisis dan evaluasi pada setiap sasaran dan 

indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis tersebut juga belum 

sepenuhnya sesuai dengan notulen rapat triwulan IV tahun 2020 karena 

kendala dan solusi dalan notulen banyak yang kosong/tidak terisi. 

Seharusnya dalam penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada kendala 

dan solusi di setiap indikator kinerja sasaran yang ada pada notulen tw IV 

tahun 2020. 

Laporan Kinerja menyajikan 

pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini 

dengan realisasi tahun sebelumnya 

dan pembandingan lain yang 

diperlukan (KKE C.II.8) 

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan yang memadai, namun 

terdapat kelemahan yaitu: 

setiap perbandingan belum dilengkapi dengan evaluasi dan analisis per 

indikator kinerja sasaran.  

Laporan Kinerja menyajikan 

informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya (KKE 

C.II.9) 

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi efisiensi dari aplikasi 

SMART dan analisisnya. Sebaiknya ditambahkan grafik terkait efisiensi 

dari aplikasi SMART dan analisis dari nilai efisiensi tersebut. 
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Laporan Kinerja menyajikan 

informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja 

instansi (KKE C.II.10) 

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi keuangan per 

program. 

 

 

Informasi kinerja dalam Laporan 

Kinerja dapat diandalkan (KKE 

C.II.11) 

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan karena 

dokumen sumber/bukti dukung pengisian FRA triwulan IV tahun 2020 

yang dilampirkan belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan angka 

realisasi di FRA dan Laporan Kinerja. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk peningkatan 

kinerja (KKE C.II.14) 

Belum terdapat bukti yang memadai bahwa Laporan Kinerja digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Contoh informasi dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi, ketika pembahasan 

capaian triwulan I tahun 2021 ditemukan kendala, satker menggunakan 

evaluasi/analisis yang disajikan dalam laporan kinerja sebagai solusi atas 

kendala yang dihadapi agar kinerja dapat meningkat. 

Informasi yang disajikan telah 

digunakan untuk penilaian kinerja 

(KKE C.III.15) 

Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja karena 

mekanisme reward and punishment belum memadai dan tidak terkait 

dengan kinerja  

D. Evaluasi Kinerja 

Terdapat pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja beserta 

hambatannya (KKE D.I.1) 

Rapat evaluasi Tw I 2021 telah dilengkapi dengan undangan, daftar 

hadir, dan notulen. Notulen telah menggambarkan dilaksanakannya 

pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan 

telah ditandatangani oleh Kepala, dan sebenarnya bisa juga 

ditandatangani oleh Kepala Bagian/KF (untuk notulen Bagian/KF). Untuk 

indikator kinerja yang target dan realisasi kinerjanya belum ada (0) 

notulen juga telah menganalisis upaya dalam mencapai target pada 

periode (triwulan) yang ditetapkan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi telah dilakukan (KKE D.I.2) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF (untuk kedepannya agar dokumentasi rapat kinerja 

triwulanan pada seluruh KF agar dilampirkan). Substansi pembahasan 

evaluasi kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 

2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan namun 

analisis (kendala dan solusi) pada setiap indikator kinerja tidak memadai 

karena banyak yang kosong/tidak terisi. Selain itu, belum seluruh 

notulen memuat adanya siapa pihak yang menindaklanjuti hasil evaluasi 

dan batas waktu tindak lanjut (walaupuan ada banyak yang kosong/tidak 

terisi).  

Hasil evaluasi telah disampaikan 

dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (KKE 

D.I.3) 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan pada level 

Kepala dan KF (untuk kedepannya agar dokumentasi rapat kinerja 

triwulanan pada seluruh KF agar dilampirkan). Substansi pembahasan 

evaluasi kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 

2021 telah mencakup target dan realisasi. Hasil evaluasi telah 

disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Daftar hadir menunjukkan keterlibatan pimpinan, tim SAKIP dan KF 

(evaluasi level kepala) serta KF dan staf (evalausi level Kepala 
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Bagian/KF). Notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 2021 telah mencakup 

target dan realisasi kinerja triwulanan namun analisis (kendala dan 

solusi) pada setiap indikator kinerja tidak memadai karena banyak yang 

kosong/tidak terisi. Selain itu, belum seluruh notulen memuat adanya 

siapa pihak yang menindaklanjuti hasil evaluasi dan batas waktu tindak 

lanjut (walaupuan ada banyak yang kosong/tidak terisi).  

Evaluasi kinerja atas 

Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 

(KKE D.I.4) 

 

(pertanyaan ini hanya berlaku untuk 

BPS Provinsi) 

Satuan kerja tidak mengirimkan bukti monitoring kinerja BPS Kab/Kota. 

Monitoring kinerja Kab Kota minimal mencakup monitoring kinerja 

terkait kegiatan, keterpaduan anggaran, monitoring pemasukan 

permindok SAKIP ke Inspektorat Utama oleh BPS Kab/Kota yang 

terdapat pada link s.bps.go.id/DESAKIP2021. dll  

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang berkompeten (KKE 

D.II.5) 

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai 

dengan SK Tim SAKIP telah dilampirkan. Hal perlu ditingkatkan adalah 

TIM SAKIP berkoordinasi dengan fungsi teknis dalam 

mengimplementasikan SAKIP sehingga SK tidak hanya sebagai 

pemenuhan dokumentasi. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah 

disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang 

reguler dan bertahap (KKE D.II.6) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 

pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap namun belum 

cukup memadai. Dalam dokumentasi terlihat ada keterlibatan pimpinan 

namun analisis (kendala dan solusi) pada setiap indikator kinerja tidak 

memadai karena banyak yang kosong/tidak terisi. Selain itu, belum 

seluruh notulen memuat adanya siapa pihak yang menindaklanjuti hasil 

evaluasi dan batas waktu tindak lanjut (walaupuan ada banyak yang 

kosong/tidak terisi).  

Evaluasi kinerja telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang 

dapat dilaksanakan (KKE D.II.7) 

Evaluasi kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. Analisis 

(kendala dan solusi) pada setiap indikator kinerja tidak memadai karena 

banyak yang kosong/tidak terisi. Selain itu, belum seluruh notulen 

memuat adanya siapa pihak yang menindaklanjuti hasil evaluasi dan 

batas waktu tindak lanjut (walaupuan ada banyak yang kosong/tidak 

terisi).  

Pemantauan Rencana Aksi 

dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja (KKE D.II.8) 

Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 

memberikan alternatif perbaikan 

yang dapat dilaksanakan (KKE 

D.II.9) 

Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang 

dapat dilaksanakan. Substansi notulen cukup memadai namun belum 

memuat batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi. Substansi pembahasan 

evaluasi kinerja yang tertuang dalam notulen rapat evaluasi kinerja Tw I 

2021 telah mencakup target dan realisasi kinerja triwulanan namun 

analisis (kendala dan solusi) pada setiap indikator kinerja tidak memadai 

karena banyak yang kosong/tidak terisi. Selain itu, belum seluruh 

notulen memuat adanya siapa pihak yang menindaklanjuti hasil evaluasi 

dan batas waktu tindak lanjut (walaupuan ada banyak yang kosong/tidak 

terisi).  



 

 
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

BPS PROVINSI TAHUN 2021 
290 

PERTANYAAN CATATAN 

(1) (2) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap 

periode (KKE D.II.10) 

Hasil evaluasi Rencana Aksi dan capaian kinerja belum menunjukkan 

perbaikan dari periode sebelumnya. 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan 

penerapan manajemen kinerja (KKE 

D.III.11) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan 

manajemen kinerja karena bukti dokumentasi atas solusi yang 

dilampirkan belum sesuai. 

 

 

Hasil evaluasi kinerja telah 

ditindaklanjuti untuk mengukur 

keberhasilan unit kerja (KKE 

D.III.12) 

Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan 

unit kerja yaitu dengan pemberian reward. Namun untuk selanjutnya 

implementasinya masih perlu ditingkatkan dengan menyempurnakan 

kriteria dan kertas kerja penilaian reward agar sangat terkait dengan 

kinerja. Selain itu periode penilaian reward and punishment agar sesuai 

denga periode evaluasi Implementasi SAKIP. 

E. Capaian Kinerja 

Target dapat dicapai (E.I.1 dan 

E.II.4) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 adalah 103,75%. Untuk 

memperoleh nilai maksimal rata-rata capaian kinerja 110%.  

Capaian kinerja lebih baik dari 

tahun sebelumnya (E.I.2 dan E.II.5) 

Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 

rata-rata capaian kinerja triwulan 1 tahun 2020 adalah sebesar 100%. 

Untuk memperoleh nilai maksimal, Rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja triwulan 1 

tahun 2020 adalah sebesar 120%. 

Informasi mengenai kinerja dapat 

diandalkan (E.I.3 dan E.II.6) 

IKS telah mengacu pada IKU 100% SMART dan lebih dari 80% capaian 

outcome dalam FRA triwulan I tahun berjalan memenuhi kriteria 

sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan seluruh IKS telah dilengkapi 

dengan bukti dukung. 

Inisiatif dalam pemberantasan 

korupsi (E.III.7) 

BPS Provinsi Sumatera Barat memperoleh predikat WBK dari Kemenpan 

RB tahun 2020. 

Inovasi dalam manajemen kinerja 

(E.III.8) 

BPS Provinsi Sumatera Barat mengikuti perlombaan inovasi tahun 2021 

dan masuk sampai dengan tahap 1 (Satker BPS melakukan updating 

judul inovasi tahun sebelumnya [Tahun 2019] yang masih aktif 

digunakan dan menambahkan judul inovasi baru tahun 2020). 

Penghargaan-penghargaan lainnya 

(E.III.9) 

Sesuai dengan sertifikat penghargaan yang dilampirkan serta masuk 

dalam kurun waktu Bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021, BPS Provinsi 

Sumatera Barat memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi 

Sumatera Barat: Anugrah keterbukaan informasi publik se-Sumatera 

Barat tahun 2020 kategorin instansi vertikal BPS Provinsi Sumatera 

Barat sebagai badan publik informatif dalam implementasi UU Nomor 

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (25 November 

2020) dan 1 dari internal BPS (menjadi nagari statistik). 

 



 

 

 

 


