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pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan 

evaluasi ini 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 Lumajang Nomor 26 

Tahun 2017 tentang Petunjuk evaluasi sistem akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh 

informasi tentang Implementasi SAKIP, menilai tingkat 

akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil 

(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil 

(result oriented government), memberikan saran perbaikan 

yang diperlukan sebelum dilakukan evaluasi oleh pihak 

berkompeten, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi 

evaluasi periode sebelumnya termasuk dapat sebagai dasar 

pemberian penghargaan dan sanksi oleh Kepala Daerah 

kepada OPD atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas 

kinerja OPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada 

tahun berikutnya. 

Ruang lingkup evaluasi mandiri atas implementasi 

SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan 

kinerja dan perjanjian kinerja, termasuk penerapan 

anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan 

kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi 

internal serta pencapaian kinerja, dan hal lainnya. 

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas 

implementasi SAKIP adalah prosedur prosedur lainnya 

karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah 

ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.  

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan 

Padang Kabupaten Lumajang memperoleh nilai 54,20 atau 

predikat “CC”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa 
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tingkat akuntabilitas kinerja 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. (sesuai Permenpan Nomor 12 

Tahun 2015). 

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut 

berikut: 

 
Komponen  

Yang Dinilai 

2020 

Bobot Nilai 

a. Perencanaan Kinerja 30 22,55 

b. Pengukuran Kinerja 25 13,13 

c. Pelaporan Kinerja 15 7,41 

d. Evaluasi Internal 10 0,86 

e. Capaian Kinerja 20 10,25 

 Nilai Hasil Evaluasi 100 54,20 

 
Tingkat Akuntabilitas 
Kinerja 

 CC (>50 s.d 60) 

 

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi mandiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara umum terdapat sedikit peningkatan nilai 

akuntabilitas Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut 

menunjukkan telah ada upaya serius dan nyata dari 

Kecamatan Padang untuk menerapkan manajemen 

berbasis kinerja atau Sistem Akuntabiltas Kinerja. 

2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan 

(capaian) akuntabilitas kinerja Kecamatan Padang 

Kabupaten Lumajang saat ini (kualitas sistem dan 

dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat 

kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substanstif yang 

telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan 

keberlanjutan (sustainability) implementasinya. Uraian 

hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen 

kinerja tersebut adalah: 
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a. Perencanaan Kinerja 

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup 

penilaian atas dokumen RPJMD 2018-2023 yang telah 

direviu, dokumen RKT Tahun 2020, dan dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 beserta kondisi 

terkini. Penilaian terhadap masing-masing dokumen 

tersebut meliputi pemenuhan, kualitas, dan 

penerapan / implementasinya serta penilaian 

terhadap hal terkait perencanaan lainnya. Terdapat 

beberapa kelemahan dalam perencanaan diantaranya: 

1) Target jangka menengah dalam Renstra belum 

sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai 

dengan tahun berjalan;  

2) Renstra telah direviu, ada upaya perbaikan tapi 

tidak signifikan; 

3) Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan 

target secara periodik atas kinerja; 

4) Rencana Aksi atas kinerja belum mencantumkan 

sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang 

akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja; 

5) Rencana Kinerja tahunan belum dimanfaatkan 

dalam penyusunan anggaran; 

6) Target kinerja yang diperjanjikan belum 

sepenuhnya digunakan untuk mengukur 

keberhasilan; 

7) Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya 

dimonitor pencapaiannya secara berkala; 

8) Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan 

dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; 

9) Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya 

dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) 

kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV; 

 

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja 

menunjukkan nilai sebesar 22,55 dari nilai maksimal 
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yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 75,17% dari 

nilai maksimal yang dapat dicapai. 

 

b. Pengukuran Kinerja 

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian 

pemenuhan, kualitas, dan penerapan pengukuran 

kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan 

penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada 

tingkatan tahapan Sistem AKIP, serta ketersediaaan 

dan keandalan data pengukuran kinerja. Terdapat 

beberapa kelemahan dalam Pengukuran Kinerja 

diantaranya: 

1) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data 

kinerja; 

2) Pengumpulan data kinerja belum dapat 

diandalkan; 

3) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi 

belum dilakukan secara berkala 

(bulanan/triwulanan/semester); 

4) Pengukuran kinerja belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi; 

5) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

dokumen-dokumen perencanaan dan 

penganggaran; 

6) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; 

7) Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya 

dimonitor pencapaiannya; 

8) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya 

dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment; 

9) IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala; 
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10) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum 

sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

 

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja 

menunjukkan nilai sebesar 13,13 dari nilai maksimal 

25,00 yang dapat dicapai atau sebesar 52,50%. 

 

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. Terdapat 

beberapa kelemahan dalam Pelaporan Kinerja 

diantaranya: 

1) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

mengenai pencapaian IKU; 

2) Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja; 

3) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

pembandingan data kinerja yang memadai antara 

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang 

diperlukan; 

4) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya; 

5) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan 

informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi; 

6) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum 

dapat diandalkan; 

7) Informasi yang disajikan belum digunakan dalam 

perbaikan perencanaan; 
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8) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk 

menilai dan memperbaiki pelaksanaan program 

dan kegiatan organisasi; 

9) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk 

peningkatan kinerja; 

10) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk 

penilaian kinerja. 

 

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja 

menunjukkan nilai sebesar 7,41 dari nilai maksimal 

yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau sebesar 

49,43%. 

 

d. Evaluasi Internal 

Penilaian atas kegiatan evaluasi internal terhadap 

capaian kinerja OPD mencakup penilaian atas 

pemenuhan evaluasi kinerja, kualitas evaluasi kinerja, 

dan pemanfaatan atas kegiatan evaluasi kinerja 

tersebut sampai kondisi terakhir. Terdapat beberapa 

kelemahan dalam evaluasi kinerja diantaranya: 

1) Belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatannya; 

2) Evaluasi program belum dilaksanakan; 

3) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum 

sepenuhnya dilakukan; 

4) Evaluasi program belum dilaksanakan dalam 

rangka menilai keberhasilan program; 

5) Evaluasi program belum memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan 

kinerja yang dapat dilaksanakan; 

6) Evaluasi program belum memberikan 

rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja 

yang dapat dilaksanakan; 

7) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan 

dalam rangka mengendalikan kinerja; 
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8) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan 

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; 

9) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan 

perbaikan setiap periode; 

10) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti 

untuk perbaikan pelaksanaan program di masa 

yang akan datang; 

11) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti 

dalam bentuk langkah-langkah nyata. 

 

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal kinerja 

menunjukkan nilai sebesar 0,86 dari nilai maksimal 

yang dapat dicapai sebesar 10,00 atau sebesar 8,63%. 

 

e. Pencapaian Kinerja  

Evaluasi atas pencapaian sasaran/ kinerja mencakup 

penilaian atas pelaporan kinerja dalam Pengukuran 

Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2020, yang meliputi 

ketepatan perumusan sasaran, ketepatan kualitas 

indikator kinerja, beserta pencapaian atas rencana 

tingkat capaiannya (target). Disamping itu juga 

menilai keandalan penyediaan dan pengukuran data 

capaian kinerja yang disajikan dalam PPS serta 

keselarasan kinerja output dengan outcome yang ingin 

dicapai dalam RKT 2020 maupun Renstra 2018-2023 

sampai dengan kondisi terakhir, Penilaian tersebut 

meliputi kinerja output, maupun kinerja outcome yang 

dilaporkan, serta kinerja lainnya. Berdasarkan hasil 

evaluasi didapatkan kondisi: 

1) Target output belum sepenuhnya dapat dicapai; 

2) Capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari 

tahun sebelumnya; 

3) Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya 

dapat diandalkan. 
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Hasil evaluasi atas komponen pencapaian kinerja 

menunjukkan nilai sebesar 10,25 dari nilai maksimal 

yang dapat dicapai sebesar 20,00 atau sebesar 

51,25%. 

 

3. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum 

ditindaklanjuti 

Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Tahun 2019 belum terdapat bukti oleh OPD, namun 

telah diintegrasikan pada LHE ini.  

 

4. Terhadap permasalahan tersebut dalam rangka 

mengefektifkan penerapan kinerja dan budaya kinerja 

dalam rangka Implementasi SAKIP pada OPD, kami 

rekomendasikan Kepada Kepala OPD beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Terkait Perencanaan Kinerja agar: 

1) Meningkatkan monitoring pencapaian target jangka 

menengah dalam Renstra sampai dengan tahun 

berjalan; 

2) Renstra yang telah di reviu, dilengkapi upaya 

perbaikan yang signifikan; 

3) Rencana Aksi mencantumkan target secara periodik 

atas kinerja dan mencantumkan sub/komponen 

rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam 

rangka mencapai kinerja; 

4) Memanfaatkan rencana kinerja tahunan dalam 

penyusunan anggaran secara optimal; 

5) Melakukan pengukuran keberhasilan atas target 

kinerja yang diperjanjikan dengan melengkapi bukti 

yang cukup bahwa pemanfaatan PK yang 

ditandatangani memenuhi seluruh kriteria yang 

ditetapkan antara lain menyimpulkan atau 

memberikan predikat (baik, cukup, kurang, 
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tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu 

kondisi atau keadaan; 

6) Meningkatkan monitoring pencapaian Rencana Aksi 

atas Kinerja secara berkala yaitu memantau 

kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara 

periodik (minimal setiap 3 bulan) dan setiap ada 

deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan 

alternatif solusinya serta dilengkapi dengan 

mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk 

mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated 

performance); 

7) Meningkatkan pemanfaatan Rencana Aksi dalam 

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; 

8) Memanfaatkan Perjanjian Kinerja untuk 

penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada 

tingkat eselon III dan IV. 

 

b. Terkait Pengukuran Kinerja agar: 

1) Menetapkan mekanisme pengumpulan data 

kinerja sehingga data yang dikumpulkan dapat 

diandalkan; 

2) Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas 

Rencana Aksi secara berkala 

(bulanan/triwulanan/semester); 

3) Mengembangkan pengukuran kinerja 

menggunakan teknologi informasi; 

4) Meningkatkan pemanfaatan IKU dalam dokumen-

dokumen perencanaan dan penganggaran; 

5) Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja; 

6) Meningkatkan monitoring pencapaian target 

kinerja eselon III dan IV; 

7) Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran 

(capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV 

keatas sebagai dasar pemberian reward & 

punishment; 
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8) Meningkatkan reviu IKU secara berkala; 

9) Meningkatkan penggunaan pengukuran kinerja 

atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

 

c. Terkait Pelaporan Kinerja agar: 

1) Menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU 

dalam Laporan Kinerja; 

2) Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja yaitu menguraikan hasil evaluasi 

dan analisis tentang capaian-capaian kinerja 

outcome atau output penting dan bukan hanya 

proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada 

di dokumen anggaran; 

3) Menyempurnakan penyajian pembandingan data 

kinerja, bukan hanya perbandingan antara 

realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun 

sebelumnya akan tetapi dengan pembandingan 

lain yang diperlukan dalam Laporan Kinerja 

antara lain realisasi sampai dengan tahun berjalan 

dibandingkan dengan target jangka menengah, 

realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding 

standar nasional atau RPJMN, dan realisasi atau 

capaian organisasi/instansi dibanding realisasi 

atau capaian organisasi/instansi sejenis yang 

setara atau sekelas; 

4) Menyajikan informasi efisiensi penggunaan 

sumber daya; 

5) Menyajikan informasi keuangan terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi dalam 

Laporan Kinerja; 

6) Meningkatkan keandalan informasi kinerja dengan 

memenuhi kriteria keandalan yaitu datanya valid, 

dapat ditelusuri ke sumber datanya, diperoleh dari 
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sumber yang kompeten, dapat diverifikasi, dan 

konsisten; 

7) Meningkatkan penggunaan informasi yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan 

perencanaan; 

8) Meningkatkan penggunaan informasi yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja untuk menilai 

dan memperbaiki pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi; 

9) Meningkatkan penggunaan informasi yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja untuk 

peningkatan kinerja; 

10) Meningkatkan penggunaan informasi yang 

disajikan dalam Laporan Kinerja untuk penilaian 

kinerja. 

 

d. Terkait Evaluasi Internal agar : 

1) Melaksanakan pemantauan mengenai kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatannya; 

2) Melaksanakan evaluasi program antara lain dalam 

rangka menilai keberhasilan program, 

memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 

perencanaan kinerja, dan memberikan 

rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja, 

selanjutnya menindaklanjuti hasil evaluasi 

program untuk perbaikan pelaksanaan program di 

masa yang akan datang;     

3) Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana 

Aksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana 

Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata; 

4) Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi dalam 

rangka mengendalikan kinerja, memberikan 

alternatif perbaikan, dan meningkatkan hasil 

evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan 

perbaikan setiap periode. 


