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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Preslden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah serta
berpedoman pada Peraturan l\/enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 20'16 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, disampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupalen Ngan.juk, dengan tujuan:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
b. Memantau dan menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan berorientasi patta
kepada hasil (resu// orientied government);

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas instansi;

d. Itrlemonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar mana.jemen
kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan
Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 dan pengukuran kinerja sampai dengan
tribulan ll tahun 2021, 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 nrenentuk:in
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tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan,
dengan kriteria sebagai berikut :

No Kategori Nilai Angka lnte rpretasi

1 AA >90 -100 Sangat Memuaskan,

>80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan,

berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

.)
BB >70 - B0 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja

memiliki sistem manajemen kinerja

anda l.

baik,

yang

4 B >60 - 70

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

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem

yang dapat digunakan untuk memproduksi

informasi kinerja untuk pertanggung

jawaban, 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.

D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tantanan tidak

dapat diandalkan untuk penerapan

manajemen kinerja; perlu banyak

perbaikan, sebagian perubahan yang

sangat mendasar.

4. Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, memperoleh
nilai sebesar 76,53 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhaCap
seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, dengan
rincian sebagai berikut :
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Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

manajemen kinerja, dan perlu sedikit

perbaikan.
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No Komponen Bobot
Nilai Hasil
Evaluasi

2020

1 Perencanaan Kinerja 30% 26,50 27,72

2 Pengukuran Kinerja ) qa/^ 20,00
1 7 1 I

Pelaporan Kinerja 15% '13,65
12,50

4 Evaluasi lnternal 10% 2,BB 5,25

5 Capaian Kinerja 20% 1B,BB 13,88

Jumlah 100% 81.90 76,53

(Dalam poin 1s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

5. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, beberapa hal sebagai berikut :

Secara umum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan telah berupaya serius dan nyata yang signifikan dan terukur
untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja atau sistem akuntabilitas
kinerja, selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga lebih kreatif
dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen
berbasis kinerja dan mengacu pada praktik baik (besf practices), dengan
tetap mengacu dan selaras dengan kebijakan tertulis yang berlaku.

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas
kinerja pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perrnukiman
dan Pertanahan saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), juga

dilakukan penilaian dan memperhatikan kondisi kondisi terakhir, praktik oan

hal-hal subtantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan
berkelanjutan (sustainability) implementasinya. Berikut adalah beberapa hal
yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokurnen
Rencana Strategis (Renstra), dokumen Perencanaan Kinerja Tanunan,
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Rencana Aksi atas

Kinerja.

Yang perlu mendapatkan perhatian :

Telah dilakukan upaya perbaikan pada perencanaan kinerja, namun
diketahui :

1) Renstra telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada
perbaikan yang signifikan;

2) Belum sepenuhnya target-target kinerja sasaran dalam rencana
kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan
pengaloksian anggaran ;

3) Terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang ditandatangani dijadikan
dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun
kegagalan;

3Evaluasi AKIP 2020 tnspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Nilai Hasil
Evaluasi

2019



B. Pengukuran kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan
pengukuran, kualitas pengukuran dan penerapan pengukuran kinerja
yang meliputi perumusan dan penetapan lndikator Kinerja Utama (lKU),
lndikator Kinerja lndividu (lKl) dan keandalan pengukuran kinerja.

Yang perlu mendapatkan perhatian :

1) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.
2) Pengumpulan data kinerja tidak dapat diandalkan
3) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi

informasi-
4) Lebih dari 7Sok IKU yang telah dimanfaatkan dokumen perencanaan

dan penganggaran dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka

menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka
Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian
Kinerja dan dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil
program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA

5) Capaian IKU di.ladikan dasar penilalan kinerja dan Capaian IKU

dijadikan dasar reward atau punishment namun Capaian IKU belum
dijadikan dasar promosi atau kenaikan/pen u ru nan peringkat

6) Terdapat breakdown target kinerja tahunan kedalam targeltarget
b ulanan/period ik yang selaras dan terukur;Terdapat pihak atau

bagian yang bertangg u ngjawab untuk melaporkan dan yang

memonitor kinerja secara periodik; Terdapat jadual, mekanisme atau

SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara
periodik; namun belum terdapat dokumentasi hasil monitoring dan

belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
7) Terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat reward &

punishment antara:
. PejabaUpegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja

(tidak jelas kinerjanya)
. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak

mencapai target
. PejabaUpegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak

tepat waktu (tidak selesai)
. PejabaUpegawai dengan capaian diatas standar dengan yang

standar
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4) Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah
yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja dimana
monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and
punishment;

5) Pemanfaatan Rencana Aksi memenuhi kriteria yang ditetapkan
kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau
penundaan kegiatan;

6) Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk
mengevaluasi capaian output-output kegiatan.



8) IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan
kondisi saat ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dimana sebagian
hasil pengukuran telah untuk menyimpulkan dan sampai
mempengaruhi strategi

D. Evaluasi lnternal

Evaluasi lnternal mencakup penilaian atas pemenuhan, kualitas cian

pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa
yang akan datang.

Yang perlu mendapatkan perhatian :

1) Manajemen belum melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan
Rencana Aksi

2) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan

3) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan namun
tidak setiap triwulan menunjukkan perbaikan

4) Belum sepenuhnya rekomendasi yang terkait dengan perencanaan
dari Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang.

5) Belum sepenuhnya rekomendasi yang terkait dengan perencanaan

dari Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam beniuk
langkah-langkah nyata

E. Capaian Kinerja

Evaluasi atas pencapaian kinerja mencakup penilaian atas pencapaian
target, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan keaandalan
informasi mengenai kinerja.

Capaian sasaran/kinerja organisasi dalam penilaian memiliki bobot
sebesar 20%, pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan capaian nilai Pengukuran Kinerja sebesar 73,96ok alau
14,79.
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C. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan
pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas
penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Yang perlu mendapatkan perhatian :

1) lnformasi kinerja pada Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan
saat ini pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh
berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan
jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau
perjanjian kinerja yang disusun.

2) lnformasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan
perbaikan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh dalam
pengelolaan program dan kegiatan berikut dapat menyimpulkan
keberhasilan atau kegagalan program secara terukur



6. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat
disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, antara lain:

A. Perencanaan Kinerja

1) Melaksanakan Reviu terhadap Renstra dan hasilnya menunjukkan
kondisi yang lebih baik dimana terdapat inovasi terhadap capaian-
capaian Renstra.

2) Menyusun Sasaran dan indikator pada PK yang mengacu pada
seluruh kriteria yang ditetapka, antara lain :

. Mengacu /selaras dengan RPJMN/RKP/RPJtVID/RKPD/Renstra
Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang
pernah dibuat (ika ada)

. Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi

. Menggambarkan core business

. Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab
permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan

. [\/enggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab
tenruujudnya tujuan dan sasaran yang ada di
RPJIVD/Renstra/RKP)

. Mengacu pada praktik2 terbaik

. tt/enggambarkan keadaan yang seharusnya teruujud pada tahun
itu (memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam
tahun ybs akibat kegiatan tahun2 sebelumnya

3) Menggunakan target kinerja yang diperjanjikan dalam mengukur
keberhasilan, antara lain :

. Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan
penghargaan (reward);

. (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan
memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkineria;

. (Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk
menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang,
tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi arau
keadaan

4) Melaksanakan monitoring atas rencana aksi 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 unruk
mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance);

. Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment
terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja.

5) Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahan dan
pengorgan isasian kegiatan meliputi :

. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk
(memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
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. Targeltarget kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk
mengevaluasi capaian output-output kegiatan;

. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk
memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya
suatu kegiatan;

' Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan
dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai.

6) Memanfaatkan Perjanjian Kinerja untuk penyusunan (identifikasi)
kinerja sampai kepada tingkat eselon lll dan lV dengan keselarasan
meliputi :

. Targeltarget kinerja dalam PK atasan telah di-breakdown dalanr
(selaras dengan) Targettarget kinerja bawahan (eselon lll Can

tv)
. Sasaran, indikator dan target kinerja bawahan (eselon lll dan lV)

menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya
outcome atau hasil-hasil program yang ada di PK atasan.

B, Pengukuran kinerja

1) Melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan kriteria :

. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja
yang up to date;

. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;

. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang

berkepentingan;

' Terdapat penanggungjawab yang jelas;
. Jelas waktu deliverynya,
. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data

2) Menyusun laporan berdasarkan data yang dapat diandalkan dengan
kriteria sebagai berikut :

. lnformasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti
yang memadai dan dapat dipertangg u ngjawa bka n;

. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang
memadai atau terstruktur (elas 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;

3) Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan
teknologi informasi.

4) Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran dengan kriteria :

. Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka meneng ah/sasa ra n

utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah,
Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja

. Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program
yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA).

5) Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja dengan kriteria sebagai
berikut:
. Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja
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. Capaian IKU di.ladikan dasar reward atau punishment

. Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau kenaikan/pen u run an
peringkat

6) Melaksanakan monitoring atas Target kinerja eselon lll dan lV
dengan prasyarat sebagai berikut :

. Terdapat breakdown target kinerja tahunan kedalam Targeltarget
bu lanan/period ik 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.
7) Menggunakan Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari

setingkat eselon lV keatas untuk dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian reward dan punishment dengan kriteria :

. PejabaUpegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja
(tidak jelas kinerjanya).

. PejabaVpegawai yang mencapai target dengan yang tidak
mencapai target.

. PejabaVpegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak
tepat waktu (tidak selesai).

. PejabaUpegawai dengan capaian diatas standar dengan yang
standar.

8) Melaksanakan reviu terhadap IKU dan dilaksanakan revisi dimana
hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif).

9) Menggunakan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dengan
kriteria:
. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk

menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja.

' Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (d itind akla njuti)
untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target
kinerja yang ditetapkan.

. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (d itind aklanjuti)
untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

C. Pelaporan Kinerja

1) Selanjutnya dalam menyusun Laporan Kinerja menyajikan seluruh
evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja bersifat kinerla
(outcome) dimana Laporan Klner.ja menguraikan hasil evaluasi cian

analisis tentang capaian2 kinerja outcome atau output penting,

bukan hanya proses atau realisasi kegiatan2 yang ada di dokurnen
anggaran (DIPA).

2) Menyajikan Laporan Kinerja yang membandingkan data kinerja yang

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun
sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan, mencakup :

. Target vs Realisasi;

. Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya;
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3)

. Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka

menengah;
. Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional

atau RPJMN;
. Realisasi atau capaian organ isasi/instansi dibanding realisasi atau

capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas
Menyajikan Laporan Kiner.ja yang menyajikan informasi tentang
analisis efisiensi penggunaan sumber daya dimana besaran efisiensi
yang terjadi dapat d ikuantifikasikan.
Menyajikan Laporan Kinerja yang dapat diandalkan dengan kriteria:
. Datanya valid
. Dapat ditelusuri kesumber datanya
. Diperoleh dari sumber yang kompeten
. Dapat diverifikasi
. Konsisten
Menggunakan lnformasi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja yaitu Laporan Kinerja yang disusun sampai
dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan,
baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam
penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.
Menggunakan lnformasi dalam perbaikan perencanaan informasi
yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan
perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat
menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur.
Menggunakan lnformasi yang disajikan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan instansi dimana
terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja
(termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan
untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode

berikutnya.
Menggunakan lnformasi yang disa.iikan untuk peningkatan kinerja,
artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan
Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja se(a
dijadikan dasar reward dan punishment.

4)

5)

6)

7)

8)

D. Evaluasi Internal

Evaluasi internal yang terdiri dari Evaluasi pencapaian kinerja dan
hambatan, Evaluasi Program, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi telah
dilaksanakan, agar evaluasi dilaksanakan lebih optimal dengan :

1) Melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dengan
kriteria:
. Terdapat lnformasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau

agenda;
. Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana

atau agenda,
. Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan

sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
. Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana

atau agenda.
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2) Menyampaikan dang mengkomunikasikan hasil evaluasi telah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terjadi kesepakatan
dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi,
untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan
tersebut secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu
rekomendasi akan ditindaklanjuti

3) Melaksanakan Pemantauan atas Rencana Aksi secara bulanan
4) Memberikan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan

alternatif yang diberikan dalam Pemantauan atas Rencana Aksi.
5) Hasil Pemantauan atas Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan

setiap periode.

6) Ivlen indaklanjuti Hasil evaluasi program untuk perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang

7) Menindaklanjuti Hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-
langkah nyata

E. Capaian Kinerja

Atas evaluasi capaian sasa ranlkinerja, Sekretariat Daerah agar lebih
meningkatkan keberhasilan target kinerja, dan melengkapi atribut
capaian kinerja, antara lain :

1) Baslc data kinerja.
2) Metode analisis dan/atau kerangka logis sistematika berikut proses

penelaahan data.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk,
dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.
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