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PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

  Sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja 

organisasi selama satu tahun, setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun laporan 

pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun, dalam bentuk laporan tahunan yang 

secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan 

kepada tugas pokok dan fungsi organisasi yang dimilikinya yang diharapkan mampu 

menjadi sebuah media dalam rangka pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penilaian 

kinerja organisasi. 

  Di samping laporan tahunan yang secara rutin disusun pada akhir tahun 

anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah 

dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP).  

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Tahun 2015 : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggung 

jawaban Kepala Daerah. 

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor 259/IX/6/8/2005 

Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 



4. Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari penyusunan LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan tahunan BKPP. Pelaksanaan program dan kegiatan 

BKPPD pada tahun 2016 dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja 

BKPPD, sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan 

program dan kegiatan pada tahun berikutnya. 

Sedangkan tujuan penyusunan LKIP ini adalah sebagai upaya dalam menunjang 

pada visi, misi Kabupaten Bandung, melalui adanya suatu pembaharuan dalam 

pengelolaan kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah selama jangka satu tahun oleh seluruh sub unit yang ada di BKPPD. 

 

C. GAMBARAN UMUM 

 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Pembentukan BKPP 

mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang – Undang Nomor 43 Tahun 

1999 Pasal 34 A ayat (1) “ Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan yang dimaksud 

Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah 

Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah “ dan kemudian Keputusan 



Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Kepegawaian Daerah. 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kabupaten Bandung (BKPP) 

mempunyai persamaan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang terdapat di 

Kabupaten / Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang 

disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi pemerintahan, diantaranya mempunyai 

karakteristik yang berbeda dalam sisi penekanan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).   

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 

Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bandung, adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN 
BANDUNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKPP 

 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di 

bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan 

pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. 

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bandung adalah : 

 perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

 pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi 

Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

 Berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah (BKPD) dengan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang kedudukan 

dan susunan organisasi badan daerah, struktur organisasi Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut: 
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Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di 

bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan 

pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. 

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bandung adalah : 

 perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

 pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

D.  ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI 

Dalam mendukung  visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung 

didasarkan isu-isu strategis  yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten sehingga program dan kegiatan 

diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah Kabupaten Bandung di antaranya: 

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

2. Peningkatan kesejahteraan pegawai. 

3. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kepegawaian. 

4. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan. 

 

 



 

 

Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir 

anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di SKPD. Evaluasi 

merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari LKIP harus bisa 

menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan tahunannya sebagai bahan 

evaluasi yang lebih detail dan spesifik. 

Penyusunan LKIP oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Daerah (BKPPD) selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan pertanggungjawaban 

Dinas / Badan / Lembaga dalam penyusunan LKIP berupaya menggambarkan secara lebih 

detail, transparan dan akuntabel dari hasil capaian kegiatan. 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 terdapat pelaksanaan 8 (delapan) Program dan 

39 Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Bandung sebesar                                    Rp. 60.220.855.387,- (enam puluh milyar dua ratus 

dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), 

meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 48.117.724.787,- (empat 

puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus 



delapan puluh tujuh rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 12.103.130.600,- (dua belas 

milyar seratus tiga juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). Anggaran yang 

direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 53.546.998.465,- (lima 

puluh tiga milyar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan 

ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), atau sebesar 88.92%. 

Dari Anggaran tersebut diatas jumlah anggaran yang mendukung Indikator Kinerja 

Utama (IKU) BKPPD atau anggaran untuk belanja program adalah sebesar Rp. 

9,779,481,400,- (sembilan milyard tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan 

puluh satu ribu empat ratus rupiah)  dan terealisasi sebesar Rp. 9,278,460,463 (Sembilan 

milyard dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus enam 

puluh tiga rupiah) atau sebesar 94.87%. 

Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 

Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut: 

1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 

capaian kinerja pada periode tahun 2016 terlelaisasi sebesar 100.14 %. Angka 

tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra BKPP 2016-2021 baru mencapai 

18.22% dan sisa targetnya adalah 81.78%. hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya 

anggaran dan tidak tersedianya fasilitas diklat di Kabupaten Bandung. 

2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian kinerja pada 

periode tahun 2016 terealisasi sebesar 149.48%, atau sebesar 46.39%  dari capaian 

Rentra  2016 s.d 202. Secara umum untuk indikator Prosentase penyelesaian 

administrasi kepegawaian tidak terdapat masalah yang signifikan. Namum khusus 

untuk proses kenaikan pangkat dan pensiun masih terdapat masalah yang 

diantaranya adanya  pengembalian usulan kenaikan pangkat fungsional yang tidak 

memenuhi penetapan angka kredit, ada nya berkas usulan yang dikembalikan karena 

tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



3. Dalam indikator Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja 

minimal > 50% pada tahun 2016 terlealisasi sebesar 91.26% dan baru mencapai 

18.25% dari target Renstra 2016-2021, hal ini dikarenakan oleh adanya kekosongan 

jabatan sebanyak 124 jabatan. 

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai 

program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang 

memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan 

yang memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan 

kegiatan di masa yang akan datang.  

Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya program dan 

kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan diajukan oleh Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya 

agar mendapat pertimbangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 

3. Rencana Aksi Tahun 2016 

 

 

 

 

  



IKHTISAR  EKSEKUTIF 

 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat 

pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 

1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam 

pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan  Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP). 

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah (BKPPDD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggung 

jawaban Kepala Daerah. 

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor 259/IX/6/8/2005 

Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

9. Permenpan No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. 

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPPD Kabupaten Bandung 

menetapkan 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang menunjang 

pencapaian visi dan misi BKPPD Kabupaten Bandung.  

Pada tahun 2016 BKPPD telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang 

pengukurannya telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan 



pencapaian target. BKPPD Kabupaten Bandung akan berusaha meningkatkan kualitas kerja 

Sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja BKPPD dalam pelayanan 

pengolahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan 

amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Secara keseluruhan dapat diinformasikan 

bahwa pencapaian hasil kinerja BKPPD berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2016 

adalah sebagai berikut : 

1. Prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, mencapai kinerja 

sebesar 100,14 % dari target yang ditetapkan, 

2. Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal > 

50% mencapai kinerja sebesar 91,26 % dari target yang ditetapkan, 

3. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawian mencapai kinerja sebesar 

149,48 % dari target yang ditetapkan. 

Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPPD pada tahun 2016 adalah 

sebesar 113, 48 % dari target yang telah ditetapkan. 

 

Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

melaksanakan 8 (delapan) program kegiatan yang terbagi dalam 36 (tiga puluh enam) 

kegiatan. 

 Dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 60.220.855.387,- (enam puluh milyar dua ratus 

dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), 

meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 48.117.724.787,- (empat 

puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus 

delapan puluh tujuh rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 12.103.130.600,- (dua belas 

milyar seratus tiga juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). 

 Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Bandung sebesar  Rp. 53.546.998.465,- (lima puluh tiga milyar lima 



ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam 

puluh lima rupiah), atau sebesar 88.92% meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai 

yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) sebesar Rp. 

42.265.092.987,- (empat puluh dua milyard dua ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh 

dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 87,84%, serta Belanja Langsung 

sebesar  Rp. 11.281.905.478,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh satu juta Sembilan 

ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 93,21%. 

Dari Anggaran tersebut diatas jumlah anggaran yang mendukung Indikator Kinerja 

Utama (IKU) BKPPD atau anggaran untuk belanja program adalah sebesar                     Rp. 

9,779,481,400,- (sembilan milyard tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan 

puluh satu ribu empat ratus rupiah)  dan terealisasi sebesar                           Rp. 9,278,460,463 

(Sembilan milyard dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu empat 

ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 94.87%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


