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Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintalr dan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melalflrkan evaluasi yang berpedoman

pfra

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungiawaban
atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaxan dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented governmenf) serta

memberikan saran perbaikan yarug diperlukan. Evaluasi dilakukan

atas

implementasi SAKIP SKPD tatrun 2017.

Hasil evaluasi menunjukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan ruang trfuta Baniarbaru memperoleh nilai 60112 atau predikat Baik

@). Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dibandingkan dengan capaian

kir"rju, kualitas pembangunan budaya

l

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kota Banjarbaru sudah
menun{ukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut ditunju}ftan pada tabel

berikut ini.

Nilai

Komponen yang dinilai

Bobot

2016

2017

a.

Perencanaan kinerja

30

21,08

23,50

b.

Pengukuran kinerja

25

13,13

12,50

c.

Pelaporan kinerja

l5

11,56

12,36

d.

Evaluasi internal

10

5,79

4,77

e

Capaian kinerja

20

13,25

13,32

Nilai hasil evaluasi

100

64,t0

66,46

Baik
(B)

Baik
(B)

Tingkat akuntabiltas kinerja

Uraian selengkapnya secaf,a singkat atas hasil evaluasi yaitu

sebagai

berilnn:

l.

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kota Ba4farbaru pada tahun
2017 telah melakukan revisi terhadap penjabaran kinerja sehingga sasaran

dan indikatomya lebih berorientasi hasil, namut belum

sepenuhnya

berorientasi pada isu stategis SKPD.

2.

Penjabaran sasar.m kinerja eselon
dan

ry,

II telah tertuang dalam kinerja eselon III

namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran kineria organisasi

yang menjadi tanggung jawabnya.

3.

Laporan kinerja yang disusun belum mengungkapkan analisis capaian
kinerja secara maksimal-

4.

Evaluasi yang dilaksanakan hanya sebatas evaluasi pelaksanaan progftm
danlatatr kegiatan, belum melalrukan evaluasi atas capaian hasil kinerja

progfturl danl atau kegiatan.

5. Hasil dari

capaian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk

pelaksanaan kinerja berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk memperhatikan
dan menindaklanjuti beberapa hal berikut ini.

l.

Melaksanakan penyelarasan perencanaan kinerja berdasarkan core business
dengan memperhatikan kompetensi pegawai.

2.

Melalrukan penyelarasan kinerja sampai dengan eselon

IV yang mengacu

pada capaian kinerja berdasarkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan
data yang baik.

3. Meningkatkan kualitas

laporan kinerja yang menggambarkan analisis

capaian kinerja dengan data yang lebih andal.

4.

Evaluasi intem dilaksanakan secara berkala dan meningkatkan kualitas

evaluasi yang berorientasi hasil capaian program dan kegiatan serta
pemanfaatan hasil evaluasi untuk pencapaian kinerja berikutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP
sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta

seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem

AKIP di

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan numg Kota Banjarbaru.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

lingkungan

