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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
12 Tahun 20'l5 tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2016
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 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan untuk:
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 pada kepada hasil (result orientied govemment);

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

d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

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

a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja;
d. Evaluasi lnternal; dan
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
Dokumen yang dievaluasi antara lain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen
Rencana Kinerja (Renja), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LKjlP)
serta dokumen terkait pengukuran dan evaluasi kinerja lainnya.



No Kategori Nilai Angka lnterpretasi
1 AA >90-100 Sangat Memuaskan
2 >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan,

berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
2 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
6 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 >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

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Nganjuk, memperoleh nilai sebesar 78,24 dengan kategori
BB (Sangat Baik).

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagai berikut:

No Komponen Bobot Nilai Hasil Evaluasi 2020
1 Perencanaan Kinerja 30% 27,47
2 Pengukuran Kinerja 25% 19,69
J Pelaporan Kinerja 15o/o

4 Evaluasi lnternal 3,42

5 Capaian Kinerja 20% 16,50
100% 78,24

(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).
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5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan di tahun anggaran 2019 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk telah menindaklanjuti

atas beberapa rekomendasi yang disampaikan, antara lain:



a. Telah mendokumentasikan reviu Renstra;
b. Telah melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja dan rencana aksi ;

c. Telah melakukan dokumentasi terhadap evaluasi internal.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa
hal sebagai berikut :

A. Secara umum terdapat penurunan nilai akuntabilitas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Hal tersebut karena dokumen evaluasi internal yang
telah dilakukan kurang memadai.

B. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas
kinerja pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nganjuk saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), juga

dilakukan penilaian dan memperhatikan kondisi terakhir, praktik dan 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

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya

sampai dengan tahun berjalan, namun belum ada jadwal yang dilakukan
secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja
1) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, namun dalam SOP

belum mengatur mekanisme yang sesuai dengan kondisi OPD.

2) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, namun

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara

berkala (bulanan/triwulanan/semester)

3) Pengukuran kinerja tahun 2020 belum dikembangkan menggunakan

teknologi informasi.
4) IKU yang ada telah dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja tahun

2020 namun belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward
alau punishment.

c. Pelaporan Kinerja
lnformasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja

d. Evaluasi lnternal
1) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan secara periodik,

belum dilakukan secara berkala.
2) Hasil evaluasi program dan pelaksanaan rencana aksi telah disampaikan

atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan)

namun belum terdapat kesepakatan mengenai tindak lanjutnya.

3) Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan belum memberikan

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Tingkat capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

berdasarkan hasil pengukuran tahun 2020 target lndikator Kinerja dapat

tercapai.
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B. Pengukuran Kinerja
1) Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi

informasi.
2) Memanfaatkan IKU dalam pengenaan reward alau punishment.

3) Dalam melakukan monitoring terhadap target kinerja eselon lll dan lV agar
memperhatikan hal-hal berikut :

a. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan
dan yang memonitor kinerja secara periodik;

b. Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme
monitoring kinerja secara periodik;

c. Terdapat dokumentasi hasil monitoring
d. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.

4) Memanfaatkan hasil pengukuran (capalan) kinerja mulai dari setingkat
eselon lV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment.

C. Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja selain menyajikan informasi tentang efisiensi yang telah
dilakukan agar dapat menampilkan analisis yang dapat d ikuantifikasikan
mengenai besaran efisiensi penggunaan sumber daya yang terjadi. Menjadikan
informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar
untuk menilai dan menyimpulkan kinerja.

D. Evaluasi lnternal
1) Hasil evaluasi program dan pelaksanaan rencana aksi yang telah

disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang

berkepentingan) agar disertai dengan kesepakatan dengan pihak yang

terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi untuk menindaklanjuti

rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal
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7. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat
disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Nganjuk agar dilakukan, antara lain :

A. Perencanaan Kinerja
1) Melaksanakan monitoring target (kinerja) jangka menengah dalam Renstra

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan
dan yang memonitor kinerja secara berkala;

b. Terdapat jadwal tentang mekanisme monitoring Renstra;
c. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.

2) Dalam melakukan monitoring terhadap pencapaian Rencana Aksi atas
Kinerja secara berkala agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3

bulan) dipantau kemajuannya;
b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif

solusinya;
c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui

progress kinerja yang terbaru (up dated performance)

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



menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan
ditindaklanjuti.

2) Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan agar memberikan alternatif
perbaikan yang dapat dilaksanakan.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Melakukan reviu terhadap target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa agar disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi saat ini.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dengan harapan pada

tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

engetahui,
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