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PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK 

INSPEKTORAT DAERAH 
Jalan Panglima Sudirman 284 Nganjuk 64412 

Telepon (0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196 
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id      

 
 

 

 

 

 LAPORAN HASIL EVALUASI  

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK 

TAHUN ANGGRAN 2020 

Nomor : X.700/173/411.200/2021 

Tanggal : 20 Agustus 2021     

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Satuan Kerja : Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk 

Tahun : 2021 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor               

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan : 

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; 

b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil  

(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan berorientasi pada hasil (result oriented government); 

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan 

akuntabilitas instansi; 

d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. 

 

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

meliputi :  

a. Perencanaan Kinerja. 

b. Pengukuran Kinerja. 

c. Pelaporan Kinerja. 

d. Evaluasi Kinerja. 

e. Capaian Kinerja. 

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain 

Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja (Renja), Dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. 

 

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 

100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” untuk menentukan tingkat 

keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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No Kategori Nilai Angka Interpretasi 

1 AA > 90 – 100 Sangat Memuaskan,  

2 A > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, 

berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.  

3 BB > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, 

memiliki sistem manajemen kinerja yang 

andal.  

4 B > 60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, 

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen kinerja dan perlu sedikit 

perbaikan.  

5 CC > 50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya 

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem 

yang dapat digunakan untuk memproduksi 

informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, 

perlu banyak perbaikan tidak mendasar.  

6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen 

kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan 

perbaikan yang mendasar.  

7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tantanan tidak 

dapat diandalkan untuk penerapan 

manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, 

sebagian perubahan yang sangat mendasar. 

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, 

memperoleh nilai sebesar 51,37 dengan kategori CC (Cukup). 

 

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 

komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten 

Nganjuk, dengan rincian sebagai  berikut : 

No Komponen Bobot Nilai Hasil Evaluasi 2020 

1 Perencanaan Kinerja  30% 20,18 

2 Pengukuran Kinerja  25% 12,82 

3 Pelaporan Kinerja  15% 10,39 

4 Evaluasi Internal  10% 2,18 

5 Capaian Kinerja 20% 5,80 

Jumlah 100% 51,37 

(Dalam poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas 

instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat 

Akuntabilitas Kinerja Instansi). 

 

5. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan: 

A. Perencanaan Kinerja 

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana 

Strategis (Renstra), dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.  
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Yang perlu mendapatkan perhatian : 

1) Kualitas Renstra 

Target yang ditetapkan dalam Renstra belum memenuhi kriteria yang baik 

karena sebagian besar target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis data 

yang memadai dan argumen yang logis. 

Saran : 

Dalam menyusun target supaya berpedoman pada kriteria target yang baik, 

yakni : 

a. Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai 

(termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) 

b. Selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra; 

c. Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; 

d. Berdasarkan basis data yang memadai; 

e. Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis. 

 

2) Implementasi Renstra 

a. Monitoring atas target jangka menengah dalm Rentsra dilakukan secara 

insidentil, tidak terjadwal, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas. 

Saran : 

Dalam pelaksanaan monitoring target (kinerja) jangka menengah 

mengacu pada kriteria sebagai berikut : 

▪ Terdapat breakdown target kinerja jangka menengah kedalam target- 

target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur; 

▪ Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk 

melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; 

▪ Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme 

monitoring Renstra secara periodik; 

▪ Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka 

menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja   

▪ Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. 

b. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala 

Pada tahun 2020 tidak dilakukan reviu Renstra sehingga tidak diketahui 

apakah Renstra masih relevan dengan kondisi saat ini. 

Saran : 

Renstra untuk direviu secara berkala supaya dapat diketahui apakah 

Renstra masih relevan dengan kondisi saat ini. 

 

3) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 

a. Telah menyusun dokumen rencana aksi, namun belum mencantumkan 

target secara periodik atas kinerja. 

Saran : 

Rencana Aksi supaya mencantumkan target secara periodik atas kinerja. 

b. Target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan belum 

dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA). 

Saran : 

Target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan supaya 

dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA). 
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4) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 

Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

Saran : 

Rencana Aksi atas Kinerja supaya dimonitor pencapaiannya secara 

berkala, dengan kriteria sebagai berikut : 

▪ Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 

bulan) dipantau kemajuannya; 

▪ Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif 

solusinya; 

▪ Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui 

progress kinerja yang terbaru (up dated performance); 

▪ Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja. 

 

B. Pengukuran Kinerja 

1) Kualitas Pengukuran 

a. Mekanisme pengumpulan data kinerja tidak memadai. 

Saran: 

Supaya melakukan perbaikan pada mekanisme pengumpulan data 

kinerja. Adapun kriteria data kinerja yang memadai adalah sebagai 

berikut : 

▪ Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang 

up to date; 

▪ Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; 

▪ Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang 

berkepentingan; 

▪ Terdapat penanggungjawab yang jelas; 

▪ Jelas waktu deliverynya; 

▪ Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data. 

b. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, namun sebatas 

pada level manajerial.  

Saran : 

Dalam melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang supaya 

memperhatikan kriteria sebagai berikut : 

▪ Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup  

▪ Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan 

sampai dengan staf operasional (individu); 

▪ Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang 

formal 

▪ Setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur 

▪ Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan 

▪ Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya 

▪ Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke 

sumbernya 

▪ Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi. 

c. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. 

Saran : 

Untuk selanjutnya dalam pengumpulan data kinerja supaya berpedoman 

pada kriteria sebagai berikut : 
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▪ Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti 

yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; 

▪ Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai 

atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg 

mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta 

sumber data valid); 

▪ Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 

▪ Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; 

d. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi belum diukur realisasinya 

secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester). 

Saran : 

Untuk selanjutnya seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi supaya 

diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester). 

 

2) Implementasi Pengukuran 

a. Target Kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor namun belum memadai. 

Saran : 

Monitoring target (kinerja) Eselon III dan IV berpedoman pada prasyarat : 

▪ Terdapat breakdown target kinerja tahunan kedalam target2 

bulanan/periodik yang selaras dan terukur; 

▪ Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk 

melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; 

▪ Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme 

monitoring kinerja secara periodik; 

▪ Terdapat dokumentasi hasil monitoring  

▪ Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 

b. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas 

belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward 

& punishment. 

Saran : 

Untuk selanjutnya hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat 

eselon IV keatas supaya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment. Hasil pengukuran dikatakan terkait 

dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat 

diidentifikasi) tingkat reward & punishment antara: 

▪ Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak 

jelas kinerjanya) 

▪ Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai 

target 

▪ Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat 

waktu (tidak selesai) 

▪ Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar 

c. IKU belum direviu secara berkala 

Saran : 

Untuk selanjutnya supaya melakukan reviu atas IKU secara berkala. 

d. Belum dilakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum ada 

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. 
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Saran: 

Supaya dilakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dan hasilnya 

digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. 

Adapun kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan adalah 

sebagai berikut : 

▪ Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan 

kemajuan (progress) kinerja  

▪ Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk 

mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja 

yang ditetapkan 

▪ Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk 

menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

 

C. Pelaporan Kinerja 

a. Laporan Kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, namun belum 

dibandingkan dengan standar nasional dan standar instansi lain sejenis yang 

setara. 

Saran : 

Untuk selanjutnya dalam menyusun laporan kinerja supaya menyajikan 

pembandingan data kinerja dengan standar nasional dan standar instansi 

lain sejenis yang setara. 

b. Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi efisiensi sumber daya sumber 

daya, namun belum dijelaskan analisis tentang upaya yang telah dilakukan 

untuk mewujudkan efisiensi dimaksud. 

Saran : 

Untuk selanjutnya laporan Kinerja supaya menjelaskan analisis tentang 

upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan efisiensi. 

c. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan. Hal ini 

disebabkan karena atas perhitungan kinerja indicator : 

▪ Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban 

umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan 

masyarakat yang ditindak lanjuti, belum dilengkapi dengan formulasi 

perhitungan  

▪ Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang 

baik belum dapat diyakini kebenerannya apabila dibandingkan dengan 

data yang dimiliki oleh APIP pada saat melakukan audit dan monev di 

desa se-Kecamatan Jatikalen.  

Saran : 

Untuk selanjutnya dalam menyusun informasi kinerja dalam Laporan Kinerja 

supaya dipastikan terlebi dahulu keandalan data dan realita yang ada di 

lapangan. Data dikatagorikan dapat diandalkan dengan kriteria : 

▪ Datanya valid 

▪ Dapat ditelusuri kesumber datanya 

▪ Diperoleh dari sumber yang kompeten 

▪ Dapat diverifikasi 

▪ Konsisten 
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D. Evaluasi Internal 

Evaluasi Internal mencakup penilaian atas pemenuhan, kualitas dan 

pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang 

akan datang. 

Yang perlu mendapatkan perhatian : 

a. Belum dilakukan evaluasi atas Rencana Aksi 

Saran: 

Untuk selanjutnya supaya melakukan evaluasi atas Rencana Aksi.  Rencana 

aksi dikatagorikan telah dievaluasi dengan kriteria : 

▪ Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda; 

▪ Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau 

agenda; 

▪ Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; 

▪ Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau 

agenda. 

b. Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.  

Saran: 

Untuk selanjutnya supaya hasil evaluasi program hendaknya memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat 

dilaksanakan.  

 

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : 

Keandalan informasi mengenai kinerja perlu ditingkatkan. 

Saran: 

Untuk selanjutnya supaya meningkatkan kualitas keandalan informasi 

mengenai kinerja.  Informasi mengenai kinerja dapat diyakini apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

▪ Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; 

▪ Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); 

▪ Dapat ditelusuri sumber datanya; 

▪ dapat diverifikasi 

▪ up to date 

 

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan 

Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi 

lebih baik dan terarah. 

 

 

 

 

Mengetahui, 
 

INSPEKTUR DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

        

 

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19640311 199303 1 012 

 


