
Nomor : 700/ 04 /Inspektorat

Soreang, 25 November 2015

Lampiran : Satu berkas.

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada 
Badan  Penanggulangan  Bencana 
Daerah Tahun 2014.

Yth.  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
di 
    Tempat

Dalam  rangka  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang 
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Instruksi  Presiden  Nomor 
7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Surat  Keputusan 
MENPAN Nomor:  KEP-135/M.PAN/2004  tentang  Pedoman  Umum Evaluasi  Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2012, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami  telah  melakukan  evaluasi  atas  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.

b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

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

2. Evaluasi  dilaksanakan  terhadap 4  (empat)  komponen  besar  manajemen kinerja, 
yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,  dan 
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014, merupakan 
salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen 
terkait lainnya.

3. Hasil  evaluasi  dituangkan  dalam  bentuk  nilai  dengan  kisaran  mulai  dari 
0 sampai dengan 100. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah memperoleh kategori Cukup atau nilai sebesar 58.21.

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi hasil penilaian terhadap 
seluruh  komponen  manajemen  kinerja  yang  dievaluasi  di  lingkungan  Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi  terhadap  perencanaan  kinerja  meliputi  penilaian  atas  3(tiga)  sub 
komponen, yaitu (a) Rencana Strategis, (b) Rencana Kinerja Tahun 2014, serta 
(c) Penetapan Kinerja Tahun 2014. 

Evaluasi  terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai  “18,42”  atau  52,62% 
dari bobot sebesar 35%, karena masih terdapat kelemahan yang meliputi:
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- Renstra  yg  ada belum disusun oleh  tim yang dibentuk  Kepala  SKPD dan 
ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD; 

- Belum ada Indikator Kinerja Utama (IKU) Formal;

- Renstra  telah  direviu  secara  berkala  dan  hasilnya  masih  relevan  dengan 
kondisi saat ini;

- Dokumen  Penetapan  Kinerja  (PK)  disusun  belum  secara  formal  dan 
ditandatangani (Sesuai PerMenpanNo 29/2010);

- Dokumen  Penetapan  Kinerja  belum  disusun  segera  setelah  anggaran 
disetujui;

- Dokumen Penetapan Kinerja (PK) belum memuat sasaran, program, indikator 
kinerja, dan target jangka pendek;

- Penetapan Kinerja (PK) belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- Sasaran  telah  berorientasi  hasil < 20%  (PK  tidak  di  tanda  tangani  Kepala 

Daerah);

- Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran yang telah selaras dan 
cukup < 20% (PK tidak di tanda tangani Kepala Daerah);

- Indikator  kinerja  sasaran  dan  kegiatan  yang  memenuhi  kriteria  indikator 
kinerja yang baik < 20% (PK tidak di tanda tangani Kepala Daerah);

- Target kinerja ditetapkan dengan baik < 20% (PK tidak di tanda tangani Kepala 

Daerah);

- Dokumen  Penetapan  Kinerja  (PK)  yang  selaras  dengan  dokumen  PK 
atasannya dan Dokumen Renstra  < 20% (PK tidak  di  tanda tangani  Kepala 

Daerah);

- Dokumen  Penetapan  Kinerja  (PK)  yang  telah  menetapkan  hal-hal  yang 
seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) < 20% (PK tidak di 

tanda tangani Kepala Daerah);

- Pemanfaatan target kinerja, monitoring capaian sasaran PK dan pemanfaatan 
sasaran dan target di PK <  20% (PK tidak di tanda tangani Kepala Daerah).

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi  terhadap  pengukuran  kinerja  meliputi  penilaian  atas  3(tiga)  sub 
komponen yaitu  (a)  pemenuhan pengukuran,  (b)  kualitas  pengukuran dan (c) 
implementasi pengukuran.

Evaluasi  terhadap pengukuran kinerja  memperoleh  nilai  “15,92” atau  63,69% 
dari bobot sebesar 25%. Hal tersebut karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- SKPD belum memiliki Indikator Kinerja Utama  (IKU)  level SKPD yang telah 
ditetapkan  secara  formal  dalam  suatu  keputusan  pimpinan  sebagaimana 
diatur dalam PermenPAN No. 9 Tahun 2007;

- Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  yang  dapat  diukur  (measurable),  dapat 
menggambarkan hasil,  relevan, Representatif  (alat  ukur yg mewakili)  untuk 
mengukur kinerja yang seharusnya dan selaras dengan IKU IP < 20% (IKU 
tidak di tanda tangani Kepala Daerah); 

- Indikator yang dapat diukur, menggambarkan hasil, relevan dan cukup untuk 
mengukur sasarannya < 20% (IKU tidak di tanda tangani Kepala Daerah);

- Indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya dan data (capaian) kinerja 
yang dapat diandalkan < 20% (IKU tidak di tanda tangani Kepala Daerah); 

- Keselarasan indikator kinerja SKPD dan indikator kinerja IP < 20% (IKU tidak 
di tanda tangani Kepala Daerah);
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- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dimanfaatkan < 20% dan belum ada 
reviu atas IKU (IKU tidak di tanda tangani Kepala Daerah);

- Pengukuran  kinerja  yang  digunakan  untuk  pengendalian  dan  pemantauan 
kinerja secara berkala < 20% (IKU tidak di tanda tangani Kepala Daerah).

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi  terhadap  pelaporan  kinerja  meliputi  penilaian  terhadap  3  (tiga)  sub 
komponen yaitu (a) pemenuhan pelaporan, (b) penyajian informasi kinerja, serta 
(c) pemanfaatan informasi kinerja, dengan nilai  “11,67” atau 58,33% dari bobot 
sebesar 20%.

Dalam hal pemenuhan pelaporan, SKPD telah menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja (LAKIP) namun belum disampaikan kepada pejabat terkait secara tepat 
waktu dan masih terdapat kekurangan antara lain: 

- Capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 20% (IKU tidak di tanda 

tangani Kepala Daerah);

- Capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 20% (PK 
tidak di tanda tangani Kepala Daerah);

- Keandalan data realisasi kinerja antara 60% s.d 80%;

- Informasi  yang  disajikan  dimanfaatkan  bersifat  ekstensif  namun  belum 

menyeluruh (sebagian)

d. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

Evaluasi  terhadap  pencapaian  sasaran/kinerja  organisasi  ditekankan  pada  3 

(tiga)  indikator,  yaitu:  (a)  Kinerja  yang  dilaporkan-output,  (b)  Kinerja  yang 

dilaporkan-outcome, dan (c) Kinerja dari penilaian stakeholder.

Evaluasi  pencapaian kinerja organisasi mendapatkan nilai “12,20” atau 61,00% 

dari bobot sebesar 20%. Pencapaian tersebut karena :

- Target capaian kinerja yang dicapai rata-rata sebesar 75,22%

- Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu, rata2 peningkatan kinerja < 

50% yaitu sebesar 28,91%;

- Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan sebesar 75%

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan 

kepada  Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,  beserta  seluruh 

jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Renstra disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditandatangani serta 

ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

2. Menyusun dan memanfaatkan  Indikator Kinerja Utama (IKU) level SKPD yang 

telah  ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan sebagaimana 

diatur dalam PermenPAN No. 9 Tahun 2007;

3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) secara formal dan ditandatangani 

(Sesuai PerMenpanNo 29/2010) segera setelah anggaran disetujui yang memuat 
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sasaran,  program,  indikator  kinerja,  dan  target  jangka  pendek  dan  indikator 

kinerjanya menggunakan IKU;

4. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) agar selaras dengan dokumen PK atasannya 

dan Dokumen Renstra;

5. LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan;

6. Target capaian kinerja yang dicapai diupayakan rata-rata diatas  50%;

7. Adanya capaian peningkatan kinerja < 50% dibandingkan dengan tahun lalu dan 

Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan; 

Demikian  disampaikan  hasil  evaluasi  atas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi Pemerintah pada  BPBD  Kabupaten Bandung, untuk menjadi perhatian 

dan bahan tindak lanjut.

I N S P E K T U R

H. YAYAN SUBARNA, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19600520 198603 1 017

Tembusan Yth:
Bupati Bandung (sebagai laporan)
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