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警

Kata Pengantar

Laporan Kinerja perangkat Daerah (Lkjrp) Badan Kepegawaian Daerah
Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2018 disusun berdasarkan perjanjian Kinerja
Tahun 2018. LKjrp Badan Kepegawaian Daerah Daerah rstimewa yogyakarta Tahun
2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan
penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.
Laporan ini sebagai media informasi pubrik atas capaian kinerja yang terukur.
capaian kinerja disajikan merarui pengukuran dan evaruasi kinerja serta
pengungkap an (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan raporan ini adarah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjtP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan kinerja agar rebih berorientasi pada hasir, rerevan, efektif, efisien dan
berkelanjutan di nrasa mendatang.

Yogyakarta, Februari2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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lkhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja rnstansi pemerintah (Lkjrp) Badan Kepegawaian Daerah
Daerah lstimewa yogyakarta Tahun 2oLg ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah
lstimewa Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, clan realisasi indikator kinerja
dari sasaran strategis' Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta Tahun zoLl-2022. untuk
mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan sepertitelah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa
Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 201g, dapat digambarkan sebagai berikut:

sasaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah rstimewa yogyakarta: Meningkatnya
Kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik
secara profesional, dengan indikator persentase kualitas manajemen sDM
a pa ratu r.

Meta indikator tersebut adalah jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah
kebutuhan pegawai dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria dalam
analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi jumlah formasi yang sudah terisi
dikali 100% dlbagi dua.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember. 20j.g adalah gS,3S% dari
target 78,00% atau tercapai sebesar Log,42%. Ketercapaian ini didukung adanya
koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Kemenpan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui
pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi
perhatian bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta ke depan
adalah memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daera h Daerah lstimewa yogyakarta.
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Hasil evaluasiyang disampaikan dalam Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah

lstimewa Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
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BAB l

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah
lstimewa yogyakarta Tahun 2O1IB dilaksanakan
berdasarkan peraturan presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah, Peraturan Menteri pAN dan RB Rl Nomor
53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja lnstansi pemerintah dan peraturan

Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 94
Tahun 201.5 tentang pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang
baik (good governonce) di lndonesia.

Dengan drsusunnya Laporan Kinerja rnstansi pemerintah Badan
Kepegawaian Daerah Daerah tstimewa yogyakarta Tahun 201g diharapkan dapat:

l. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang terah dan seharusnya dicapai oreh gadan Kepegawaian Daerah
Dae ra h lstimewa yogyakarta.

2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta di dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada
peraturan perundangan, kebijakarr yang transparan dan dapat
d ipertanggu ngjawa bka n kepada masyarakat.

3 sebagai upaya perbaikan berkesinam bungan bagi Badan Kepegawaian Daerah
Daerah lstimewa yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab I Berisi :

l. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas

3. Isu Strategis
4. Keadaan Pegawai
5. Keatlaan Sarana

dan Prasarana
6, Keuangan
7. Sistematika LKj Ip

」



獣
緩―‐
          4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kepegawalan

Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta di daiam pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka peningkatan keselahteraan masyarakat.

[] Struktur Organ:sasi

Badan  Kepegawalan  Daerah  Daerah  ist:mewa  Yogyakarta  dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 3

丁ahun 2015 tangga1 17 Juni 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah

lstimevva Yogyakarta.                                                     (

Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta merupakan unsur

pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi

sebagai berikut:

1.  Kepala Badan;

2.  Sekretariat′ terdiri dari:

a. Subbagian Prograrn′ Data dan Teknolog:lnformasi′

b. Subbaglan Keuangani

co Subbagian umum.

3.  Bidang Pengembangan Pegawai′ terdiri dari:

a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;

b. Subbidang Pengembangan Karier.

4.  8idang Mutasi′ terdiri dari:

a. Subbidang MutasiJabatan;

b. subbldang Kepangkatan dan Pensiun,

5.  Bidang Kedudukan Hukurn dan Keselahteraan′ terdiri dari:

a. Subbidang Kedudukan Hukunl Pegawai′

b.Subbidang Keseiahteraan Pegawai。

6.  Bidang ttata usaha Kepegawalan′ terdiri dari:

a, Subbldang Dokumentasil

b.Subbldang SLtem lnformasi Manalemen Kepegawaian.

7. ∪PT,dan

8.  KelompOk Jabatan Fungsional.

]IIIIIIII



l BADAN KEPECAWAIAN DAERAH

sumber Data:Perdais DIY No.3丁 ahun 2015

Bagan Struklur Orgarusasi Balal Pengl■kuran Kompetensi Pegawai
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Sumber Data : Pergub DIY No. 116 Tahun 2015



Pelaksanaan anggaran pada tahun 201g masih menggunakan struktur
Perdais 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa
Yogyakarta rneskipun Renstra 2Ot7-2022 yang ditetapkan pada Mei 201g disusun
berdasarkan proyeksi struktur baru pemerintah Daerah Dly.

i-l Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015
Tangga 2 Septenrber 20L5 menetapkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Daerah
lstimewa Yogyakarta mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kepegawaian,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kepegawaian
Daerah Daerah lstimewa yogyakarta mempunyai fungsi :

l. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kepegawaian;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian pemerintah

Kabupaten/ Kota;

Pelindungan dan pengembangan kebudayaan untuk sumber daya manusia

a pa ratur;

6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fu ngs i nya.

L-: lsu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukenali dan erespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan
tindakarr yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan
eksternal rnaupun lingkungan internal. lsu strategis yang melingkupi Badair
Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

５^
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2.

3.

4.

5.

Komitmen Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta dalam reformasi

pelayananpuhlikuntukmewujudkanGoodGovernoncedalampelaksanaan

pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

Pemerintah Daerah;

Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan

kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya

aparatur Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta untuk

mengembangkan komPetensi;

penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi

pegawaidanmutasijabatanberdasarkanmeritsistemdenganprinsip

TheRightMononTheRightJobmelaluioptimalisasipengukuran
l<ompetensi pegawai dengan pendekatan ossessment center;

Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan

manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara;

optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian

untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan

pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi

terkaiU

pengembangan sistem reword dan punishment dengan mengedepankan

ki nerja da n pen i ngkatan keseja hteraan pegawai;

Tersedianya apal.at yang memiliki kompetensi dan daya saing guna

merespon dinamika pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat;

Peningkatan akses informasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang

responsif terhadap isu-isu NAPZA dan Hlv/AlDs, responsif gender serta

responsif terhadap Penanggulangan Risiko Bencana'

6.

7.

8.

! Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di

Yogyakarta Per 31 Desentber

Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa

2018 sebanyak 101 orang dan 2 orang PNS titipan'



Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis

kelamin sebagai berikut :

Tabel !.1

Jumlah PegawaiBKD DIY Menurut Jabatan

sumber dota : sistem lnformosi Kepegawoian pemda Dty per 31 Desember zTi.a

Tabel t.2

Jumlah Pegawai BKD Dty Menurut Golongan

sumber dota : sistem lnformasi Kepegawoion pemdo Dly per j7 Desember 207g

llllillll

No Jabatan
Jurnlah Jurnlah

TotalLaki― lakl Perempuan

1.

2

3.

4.

5.

Kepala Badan Eselon ll.a

Se kr eta ris/Kepa la Bidang/Kepala

Balai Eselon lll.a

Kepala Subbag/Subbid/Seksi

Eselon lV.a

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

１

　

６

　

　

　

　

６

３７

　

・

一
　

一　

　

　

８

　

　

３４

　

８

１

　

６

14

７．

　

９

Jenis Kelamin
Golorrgan

Jumlah
IV

|

La ki― laki 6 35 10 51

Perempuan 45 4 50

Jurnlah 7 80 14 101

Persen thd total(%) 6′93 79′ 21 13′86 100



Tabel t.3

Kondisi Pegawai Menurut Tingkat pendidikan

Sυ

“
bθ′∂αょαf5などεm′4/orm“′御 agα

“
わ″Pc“め νγρcr31 Desember2018

Ll Keadaan Sarana dan prasarana

Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

berada di Jl. Kyai Mojo No. 5G, yogyakarta. Dikarenakan Badan Kepegawaian

Daerah Daerah lstimewa ycgyakarta yang berada di luar kompleks Kepatihan

berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang

dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan

pemeliharaan sarana vang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana

yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pela1,s63n Badan Kepegawaian

Daerah kepada nrasyarakat. Nilai aset yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah

per 3l' Desember 2018 adarah sebesar Rp. 14.311.4gg.96g,55 terdiri atas aset

lancar sebesar Rp. 72.r97.450,00 aset tetap sebesar Rp. 1,3.457.7o4.1g7,55 dan

aset lainnya Rp. 1,.204.613.200,00 sarana dan prasarana yang dikelola per

Desember 2018 sebagai berikut :

Uraian

Tingkat Pendidikan

JumlahMS D3 02/ot SLTA SLIb SD

Laki‐ laki 4

Perempuan 0
L

Jumlah 1 L 101

Persen tird

totat (%)
20,79 52,48 7,92 0,99 L5,84 0,99 100



Tabei:。4

Junllah Dan Kondisi RIi:Sarana dan Prasarana

Sumber dota : Laporan Neroca BKD Dly TA 2O1g

sedangkan jumlah ideal sarana dan prasarana kantor yang harusnya

tersedia untuk menunjang dan mendukung program kegiatan dibandingkan dengan

beban pekerjaan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Daerah lstimewa

Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 seperti dalam tabel berikut :

lllllllll

No. Keterangan

１
．

２

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

９
，

10.

11.

12.

13.

14.

Tanah

Aiat-ulat Besar

Alat-alat Angkutan

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-a lat Pertanian/Perternakan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat Kedokteran

Bangunan Gedung

Monumen

lnsta la si

Jaringan

Buku Perpustakaan

Bara ng Bercorak Kebudayaan

1

5

13

8

1

2.878

257

９

２

１

・

７２

３ ２

１

Jl Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta

54 Ruang (Gedung BKD dan

Balai PKP) dan 1 Gedung Arsip

Sarana dan Prasarana Jumlah



Tabel t.5
Jumlah idealsarana dan prasarana dibandingkan dengan beban

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

||.

1.

2.

3.

VI.

1.

2.

3.

St/mber σαιa r ρeraどυraη 6υわerη υr Dr/7VO.26 rattυη 2θ08
i I Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugasdan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah rstimewa yogyakarta pada tahun2018 berasar dariApBD Daerah rstimewa yogyakarta dan Dana Keistimewaan. padatahun anggaran 20r.g Badan Kepegawaian Daerah Daerah rstimewa yogyakarta
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1gg.536.2 47.722,- dengan rincianbelanja tidak rangsung sebesar Rp1g2.933.7g0.912,- dan beranja rangsung sebesarRp1'6'702'466'810,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan

pekerjaan

Kebutuhan Ruang Kantor Umum
Ruang Tamu
Ruang Rapat
R. P. Keuangan
R. Arsip
R, Perpustakan
R. Gudang
R. Komputer
R. Pos Keamanan
R. Kantirr

R. Mushola
Kamar Mandi/Toilet
R. Assesment
Perlengkapan R. Kantor Eselon ll
Ruang Kerja
Ruang Tamu
Ruang Rapat
Perlengkapan R. Kerja Eselon lll
Perlengkapan R. Kerja Eselon lV
Perlengkapan R. Kerja pejabat
Fungsional Umum/Staf
Kebutuhan Kendaraan :

Kendaraan Kepala Dinas/Badan
Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Roda 2
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program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun
program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari ApBD sebesar
Rp16.702.455.810- yang didukung oleh 8 program dan 21 kegiatan.

i-r Sistematika Laporan Kinerja tnstansi pemerintah

Sistematika penulisan Laporan (inerja lnstansi pemerintah (LKjlp) Badan
Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta tahun 20i.8 adalah sebagai
berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

l. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rerlcana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan
sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjlp/manfaat LKjlp, Struktur
organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah rstimewa
Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup Badan Kepegawaian Daerah
Daerah lstimewa yogyakarta dan sistematika penulisan LKj rp.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KIhIERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan
dan perjanjian kinerja. pada awal bab disajikan gambaran secara singkat
sasaran L'tama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta
bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secaia memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil.

lllllllll



Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula lnovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. lnovasi

dimaknai sebagai penernuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu

yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. lnovasi dianggap

mampu meningkatkan nilaitambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansiyang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN
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BAB 2

Perencanaa'n

& Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 21lg, Badan
Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegarvaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

Tahun 2077-2022. Renstra Badan Kepegawaian
Daerah Daerah lstimewa yogyakarta merupakan
manifestasi komitmen Badan Kepegawaian Daerah
Daerah lstimewa yogyakarta dalam mendukung visi
dan misi pemerintah Daerah Dly yang tertuang
dalam RPJMD Dty Tahun 2017_2022. Sebagai
bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah
lstimewa yogyakarta Tahun 2OLl_2022 tidak
terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
periode sebelum nya (20L2-2Ot7).

RP」 MD Pemerintah Daerah DIY rnerupakan dOkumen landasan atau acuan

pokok  penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  Peraturan  Daerah  lstirnewa

Yogyakarta No. 3 丁ahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah(RPJMD)Daerah lstimewa Yogyakarta ttahun 2017-2022.

Rencana strategis(Renstra)adalah dOkumen perencanaan Perangkat

Daerah periode‖ ma tahun.Renstra memuat tujuan′ sasaran dan strategi bagi
penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kepegawalan Daerah Daerah

lstirnewa Yogyakarta yang harus d‖ aksanakan secara terpadu′
 sinergis′  harmOnis

dan berkesinarnbungan. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa

‐ |｀

Bab 2 Berisi:

l. Perencaraan
Strategis

2, Perjanjian Kinerja
Tahun 2018

3. RencanaAnggaran

Tahun 2018

4. lnslntmen

Panclukung



Yogyakar(a Tahun 2077-2022 ditetapkan

lstimewa Yogykarta Nomor 20 Tahun 2018

Perangkat Tahun 2017 -2022.

I.l. Visidan Misi Kepala Daerah

melalui Peraturan Gubernur Daerah

Tentang Rencana Strategis Organisasi

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD Dly berupaya

untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-

2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi

Gubernur DIY pada perencanaan periode 2077-2022 berkesinambungan dan

melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode

sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna lstimewa tanggal 2

Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan femo ..Menyongsong

Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja',.

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2OL7-2022 seiring dengan

berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2072-2071. Tema visi dalam

pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek

kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (lndian Ocean Rim

Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project) serta Kemiskinan di

Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut,

Gubernur DIY menyampaikan misi "Lima Kemuliaan" atau "panca Mulia",
yakni:

l. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan

masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan

kemampuarr dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja

yang berdaya saing,

terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan

perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada

sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan

pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang

berkeadila n,

terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup

masyarakat maupun pada.lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang

rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
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4. terwujudnya tata dan periraku penyerenggaraan pemerintahan
demokratis, dan

5. terwujudnya periraku berrnartabat crari para aparatur sipir penyerenggara
pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung
tinggi kejujuran, nurani rasa maru, nurani rasa bersarah dan berdosa
apabila merakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

secara teknokratik, pidato visi Misi tersebut kemudian dituangkan
dalam RPJMD Dty 2Ot7-2O22 dengan Visi :

"Terwujudnya peningkatan Kemuriaan Martabat Manusia !ogja,,

serta dilaksanakan dengan 2 misiantara lain:
I . Meningkatkan Kuaritas Hidup, Kehidupan Dan penghidupan Masyarakat

Yang Frerkeadiran dan Berkeadaban, (misi tersebut merangkum panca
Mulia ke-1, 2 dan 3).

2. Mervujudkan Tata pemerintahan yang Demokratis, (misi terseb,rt
merangkum panca Mulia ke-4 dan 5).

Visi misi tersebut dijabarkan daram Tujuan dan sasaran pernerintah
Daerah yang selengkapnya dituangkan daram bagan arir coscode RPJMD Dry
20L7 -20D- sebaga i berikut,

lllllllll
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Tabe1 2.l Ringkasan VisI Misi RPJMD DIY 2017-2022

Visi: ..Terwujudnyi penirgf"tanErrii"rrl

-

No. I Misi

Martabat Manusia"

Ｔ̈ｕ‐ｕａｎr. I ueninskatkan Kuatitas I rvruningratny, frari,ji l-nn*f; rGr-
. 
I Hidun, Kehidupan Dan I niaup, kehidupan dan I fr,irt trorur
I Penghidupan I nenghidunan I meniadi 6.2

J 
MasyarakatYang I masyarakatdengan I ouzzl

I Eerkeadilan dan I trtanan sosial yang 
I

I 
Berkeadaban 

I meniamin ke_bhineka_ 
|

I I tunggat_ika-an datam 
I

I I kerangka Negara I

I I Kesatuan Repubtik 
I

I I tndonesia serta mampu 
I

I I menjaga dan I

Sasaran lndikator Sasaran

1.1. Meningkatnya

Derajat Kualitas SDM

lndeks Pembangunan

Manusia (tPM)

1.2. Meningkatnya

derajat ekonomi

masyarakat.

lndeks Gini

Pers€ntase Angka

Kemiskinan



Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia"

No. MiSi Tujuan lndikator
Tujuan

Sasaran lndikator Sasaran

mengembangkan

budaya Yogyakarta

1.3. MeninSkatnya

Derajat Kualitas hidup

sosial masyarakat

lndeks Pemberdavaan

Gender(lDG)

1.4. Terpelihara dan

Berkembangnya

Kebudayaan

Persentase Peningkatan

Jumlah Budaya Benda

dan Tak benda yang

diapresiasi

1.5. Meningkatnya

aktivitas

perekonomian yang

berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi.

IKLH(lndekS Kua!itas

Lingkungan Hidup)

Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang

Capaian Penataan

Ruang Pada Satuan

Ruang Strategis

Keistimewaan

1.5. Menurunnya

kesenjangan ekonomi

antar wilayah.

lndeks Williamson

Mewujudkan Tata

Kelola Pemeritttahan

yang Demokratis;

Terwujudnya Reformasi

Tata Kelola

Pemerintahan yang baik

(good governance).

2.1. Meningkatnya

kapasitas tata kelola

pemerintahan

Opini BPK

N‖ al akuntabi‖ tas

peme百ntah(AKIP)

2.2. Meningkatnya

Kapasitas Pengelolaan

Keistimewaan

Prosentase capaian

sasaran Pelaksanaan

Keistimewaan.

2.3. Meningkatnya

Pengelolaan dan

pemanfaatan tanah '

Kasrrltanan, Kadipaten

dan tarrah desa

bidang tanah

kasultanan, kadapaten

dan tanah desa yang

terfasilitasi untuk

dikelola serta

d im anfaatkan

Sυ mberf Perda D′ γ/Vο .3 raわυρ 2θ18

Reforma●

B:rokrasi

dengan n‖ ai

73,07{B8)

dalam

kategor,balk

(2016)

meniadi

Sangat Balk

dengan n‖ ai

76(A)(2022)



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan

sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Dly yaitu

lvleningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator capaian

sasara n N ilai akuntabilitas pemerintah (AKIP).

. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka

Tujuan Jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstlmewa

Yogyakarta selama 5 tahun anggaran adalah : Mewujudkan peningkatan

Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan

secara Profesional.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah Meningkatnya
kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan

publik secara profesional dengan penjabaran sebagai berikut:

rabel2.2 sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa

Yogyakarta

□

Baseline

2017
| .Target

ｈｉ

　

Ｓｔ

Ａ
　
Ｒｅ
・

2018, 2020 2021 2022

6 7 ‐3 91 | ‐10,i

Meningkatnya

kualitas

manajemen

aparatur secara

efisien dan efektif

dalam pelayanan

publik secara

profesional

Persentase

kualitas

manajemen

5DM

aparatur

Persen 80,88 79.50 81.50
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Strategi darr Arah kebijakan

setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya
perlu. ditentukan bagaimana tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat
dicapai. Berikut ini adalan cara mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
kemudia n disebut sebagai strategi organisasi.

Tabel 2.3 Strategi, Arah kebijakan

Meningkatnya kualitas
manajemen aparatur
secara efisien dan
efektif dalam
pelayanan publik
secara profesional

1. Mengirim PNS dalam
pendidikan dan pelatihan;

2. Membangun sumber daya
aparatur yang kompeten,
profesional, berkinerja tinggi,
efisien dan efektif;

3. Mewujudkan PNS yang

profesional, berkinerja tinggi,
sejahtera, efisien dan efektif;

4. Melaksanakan publikasi data
dan informasi sesuai dengan jenis
informasi;

5. Meningkatkan kinerja dan
penyajian hasil pengukuran
sebagai bahan pengambilan
kebijakan;

6. Fasilitasi penyelenggaraan

setifikasi jabatan fungsional;

7. Mendukung
manajeme,r talent dengan
menyajikan data hasil pengukuran
sebagai bahan pengambilan
keoutusan dan kebijakan;

8. Mengirim PNS dalam diklat
untuk meningkatkan kapasitas dan
kinerj;

1. Mengembangkan

manajemen talent pool

untuk menuju merit
system pengelolaan

kepegawaian;

2. Mengembangkan potensi

aparatur agar lebih

kompeten dan memiliki

daya bersaing;

3. Perencanaan pegawai;

4. Perbaikan sistem

rekruitmen pegawai;

5. Rightsizing;

6. Pelaksanaan sistem

promosi terbuka;

7. Profesionalisme PNS;

8. Penguatan

Fungsional;

9. Penerapan Manajemen

Kinerja;

10. Mewujudkan layanan

kepegawaian secara /ess
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9. Meningkatkan kinerja dengan
senantiasa meningkatkan mutu
layanan;

10. Mengelolaan data
kepegawaian dengan
memanfaatkan dan
mengantisipasi perkembangan
teknologi informasi;

11, Meningkatan kapasitas pNS

dalam pengembangan Balai pKp

untuk meraih pasar;

12. Memanfaatan dan distribusi
PNS secara tepat;

13. Menataan personil sesuai
kompetensi dan kelembagaan
baru;

14. Mengiriman pNS dalam
pendidikan dan pelatihan yang
relevan dalam pengembangan dan
pelestarian budaya;

15. Manajemen pengiriman pNS

dalam diklat berdasarkan hasil
analisi kebutuhan diklat yang
akurat;

16. Pengembangan sistem
informasi kepegawaian mengikuti

17. Penyusunan pedoman pola
karir sebagai pedoman
pengembangan pegawai yang
profesional dan berintegritas;

18. Rekomendasi pengukuran
kompetensi sebagai bahan
pengiriman diklat pNS untuk
meningkatkan kompetensi;

lg.Peningkatkan kesejahteraan
PNS untuk mendukung reformasi

poper;

11. Meningkatkan mutu
layanan publik dengan
menerapkan pelayanan

Kepegawaian Terpadu.

Ei



birokrasi bidang SDA;

20. Meningkatkan mutu laYanan

Balai PKP untuk menumbuhkan

daya saing;

21. MeningkatnYa jiwa

interpreneur aParatur daPat

ditunjang dengan adanYa

peningkatan komPetensi dengan

pendidikan mauPun Pelatihan;

22. Mewujudkan PNS Yang

berbudaya guna melestarikan

kebudayaan dan meningkatkan

kinerja pegawai;

23. Monitoring dan evaluasi

pengiriman PNS dalam dikalt

untuk mengoPtimalkan kinerja

pegawai;

24. Meningkatkan kinerja sistem

informasi kePegawaian untuk

meningkatkan mutu laYanan;

25. Menyusun Pedoma Pola karir

sebagai Penduan karir PNS

sehingga mamPu berkinerja secara

optimal;

26. Melakukan Percepatan alih

media sehingga Pengelolaan arsiP

bisa lebilr maksimal, efisien dan

efektif;

27. Pemberian kesejahteraan PNS

sebagai reword atas kinerja

pegawai;

28. Perubahan dan

pengembangan manajenren Balai

PKP untuk meraih keunggulan dari

pesaing;

29. Sistem informasi Yang

terintegrasi menghasilkan layanan

public yang lebih baik.



!. Perjanjian Kineria Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (pK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,
indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, lKU, dan anggaran atau DpA. perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Daerah lstimewa yogyakarta Tahun 201g adalah sebagai berikut:

□。Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Kepegawalan Daerah Daerah

lstimewa Yogyakarta melaksanakan keglatan dengan anggaran murni sebesar

Rp174.908.807.656′ 00   dengan   rincian   Belania   ttidak   Langsung

丁abe1 2.4 Perianilan Kineria ttahun 2018

Meningkat

nya

l<u.rlihs

rnanajeme

n aparahtr

secara

efisierr dan

efekrif

dahm

pehyanan

publik

secara

profesional

Persentase

kualitas

manajemen

SDM aparatur

Triwulan lV

□



Rp158.919.583.656,00 dan Belanja Langsung Rp15.989.224.000,00. Melalui

mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp199.636.247.722,00,-. dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp182.933.780.912,00 dan Belanja Langsung

Rp 16.702,466.810,00.

ll. Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta

Tabel ll.5 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa

l. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah

Daerah lstimewa Yogyakarta yang dialokasikan urrtuk pencapaian sasaran

strategis arla lah sebagai berikut:

|

:

ll.4 lnstrumen Pendukung

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan

sumber daya aparatur, maka Badan Kepegawaian Daerah Daerah

Yogyakarta mengembangkan beberapa kegiatan dan aplikasi, yaitu :

kapasitas

lstimewa

Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2018

Rp182.933.780.912,00

Rp16.702.466.810,00

Rp199.636.2 47 .722,00

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaratt Strategis

Meningkatnya

kualitas

manajemen

aparatur secara

efisien ctan

efektif dalam

pelayanan

publik secara

profesional

Rp13.152.301.910,00 78,00 (Jumlah fomasi
jabatan yang terisi
dibagijumlah
kebutuhan pegawai

dikali 100%

ditambah Jumlah

Pemenuhan Kriteria
dalam Analisis

labatan oleh

Kompetensi lndividu
DibagiJumlah
Formasi yang sudah

Terisi Dikali 100 %

dibagi dua)

, Uraian

Belanja Tidak Langsung 100°/6

Belanja Langsung 100%

Jumlah 100%

N9,. Sasaran prosentase

11 2 3 4‐



7. Penilaian manajemen mutu ISO 9001:2015. Penilaian manajemen mutu ini

dibuktikan dengan adanya sertifikasi ISO yang telah diterima oleh Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakrata. Sementara itu, bidang-

bidang layanan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO meliputi :

a) Layanan kenzrikan pangl<at PNS

b) Layanan pengukuran kompetensi pegawai

c) Layanan pengelolaan mesin presensi elektronik

d) Layanan pengelolaan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan kartu

peserta taspen

e) Layanan pemrosesan ijin belajar PNS

f) Layanan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

g) Layanan penilaian kinerja aparatur daerah

h) Layanan pengangkatan CPNS

i) Layanan Layanan pindah tugas PNS

j) Layanan surat menyurat Badan

k) Layanan pelaporan keuangan Badan

l) Layanan pelaporan kinerja Badan

Aplikasi E-SKP

E-sKP atau elektronik sasaran kinerja pegawai adalah sistem yang dirancang

untuk pengolahan data sKP serta penilaiannya. Dengan e-sKp ini, tiap instansi

dapat menyelenggarakan penilaian sKP secara elektronik dengan sasaran

Pegawai Negeri sipil instansi tersebut. Pengguna e-SKp adalah seluruh pegawai

2.

EN



Negeri sipil di mulai cari struktur tertinggi instansi sebagai level tertinggi
sampai pada staf sebagai level terbawah. penilaian kinerja yang diterapkan di
Pemda DIY adalah dengan melakukan penilaian kinerja individu dan instansi
setiap tiga bulan yang dijadikan dasar dalam pemberian tambahan
penghasilan pegawai (Tpp).
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3. Sl SEKSI PERINTAH SISTER (SISTEM SELEKST PEGAWAI PEMERTNTAH BERBASTS

KOMPUTER)

Merupakan sistem seleksi pegawai pemerintah berbasis komputer. Hal ini

berkenaan dengan program percepatan reformasi birokrasi yang ke 3 yaitu

sistem seleksi dan promosi secara terbuka mengandung maksud bahwa seleksi

tersebut harus dilakukan dengan prinsip terbuka, transparan, profesional, dan
sesuai kebutuhan. Terbuka bermakna setiap warga negara yang memenuhi
syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
Transparan berarti semua tahapan prosesnya bisa diketahui oleh setiap
peserta maupun publik, termasuk kriteria penilaian untuk menentukan
diterima atau tidaknya calon aparatur dimaksud. Profesional diartikan bahwa
seluruh proses rekrutmen dilaksanakan sesuai standar dan tidak melanggar
peraturan peruncang-undangan, serta berlangsung jujur. sesuai kebutuhan,
maksudnya, seleksi dilaksanakan sesuai analisis kebutuhan pegawai yang
dila kuka n secara obyektif.

Pada Tahun 201-7, sistem ini juga digunakan dalam rekruitmen dan seleksi
pegawai non PNS kontrak yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai
rekomendasi kebutuhan pegawai masing-masing sKpD di lingkungan
Pemerintah Daerah Dly.
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BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

l. Capaian Kinerja
Tahun 2018

U Capaian Kinerja Tahun 2018

Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa
Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja
dengan mengacu pada perjanjian Kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

tahun 20L8 yang telah disepakati. penilaian ini
dilakukan oleh tim pengelcla kinerja untuk
mengevaluasi dan mengukur dalam rangka
pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

_).

Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Sasaran
Strategis

Evaluasi dan

Anoli.ris Capaian
Kinerla Lainnya

Realisasi Anggaran

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta dilakukan dengan

r[]

2.

コ

コ

コ

コ

イ.

Tabel 3.1Skala Nilai peringkat Kinerja

Sumber; Permendagri Nomor 8G Tahun 2017
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membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. lndikator kinerja

sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian

Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci

sebagai berikut:

Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran strategis yang terbagi ke dalam satu

indikator sasaran. Pada tahun 201-8, indikator persentase kualitas manajemen SDM

aparatur telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (tercapai > LOO%I

85,35% dari total indikator, atau tercapai sebesar 1O9,42% dari target yang

ditetapkan yaituTS,OO%. Formula indikator kinerja utama iniadalah jumlah formasi

jabatan yanS terisi dibagijumlah kebutuhan pegarvai dikali 100% ditambah jumlah

pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi jumlah

formasi yang sudah terisi dikali 100% dibagi dua. (((L4.296115.905) x 100%) +

((e.203 / 1t.387) x 100%)l / 2 - 85,35%.

i Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta yang dicerminkan dalam

capaian' lndikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk

setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

TARCEI

4 5
，

■

Meningkabnya

kualitas

manajemeu

aparatur secara

efisien dan

efektif dalam

pelayanan

publik secara

profesional

PerSentase

kualitas

manajemen

SDM aparatur

Persen 78,00 85,3s tog,42 鈍
Ｂａ‐ｋ
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i sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

Mettingkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam
pelaya nan publik secara profesional.

Tolok ukur capaian sasaran strategis diukur dengan satu indikator yaitu
Persentase kualitas manajemen sDM aparatur diukur dengan meta indikator ,

yaitu jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai

dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh
kompetensi individu dibagijumlah formasiyang sudah terisi dikali 100% dibagi
dua. lndikator tersebut yaitu indikator Persentase kualitas manajemen SDM
aparatur mempunyai hubungan sasaran, indikator dan meta indikator yang
dijelaskan sebagai berikut:

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara

efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional dengan
indikator Persentase kualitas manajemen sDM aparatur pada tahun 201g
dapat digambarkan sebagai berikut:

llilillll

Tabel 3.3 Rumusan lndkator dan Formulasi perhitungan

Meningkatnya kualitas I persentase kujtitas
mana1emen aparatur secara I manajemen SDM aparatur
ensien dan efektr dalam   l         ´

pelayanan publik secara

profesional

Jumlah formasi jabatan

yang terisi dibagi jumlah

kebutuhan pegawai dikali

100% ditambah jumlah

pemenuhan kriteria dalam

analisis jabatan oleh

kompetensi individu dibagi
jumlah formasi yang sudah

terisi dikali 100% dibagi

Cua



Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

85′35=

{(14.296/15.

905)x

100%)+

((9.203/11.3

87)x

100%)ソ2

Realisasi indikator kinerja persentase kualitas manajemen SDM aparatur

pada Tahun 2017 adalah sebesar 80,88% atau sebesar 99,90% dari target yang

direncanakan sebesar 80,96%. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh adanya

kebijakan moratorium CPNS dari pemerintah pusat sejak Tahun 2015. Solusi yang

diambil dari permasalahan moratcrium tersebut adalah dengan melakukan

penerimaan pegawai nonPNS kontrak Tahutr 2016 dan Tahun 2017.

Realisasi indikator persentase kualitas manajemen SDM aparatur pada

Tahun 201885,35% atau sebesar t09,42% daritarget 78,00%. Dengan perhitungan

sesuai meta indikator Jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan

pegawai dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan

oleh kompetensi individu dibagijumlah formasi yang sudah terisi dikali 100% dibagi

dua, yaitu ((L4.2s6/15,905) x tOO%\ + ((9.203/t7.387)x L00%lll2 .

Keberhasilan dari capaian ini didukung adanya komunikasi serta koordinasi

dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB yang berhubungan dengan

formasi pegawai. Tahun 201-8, formasi yang diperoleh untuk CPNS adalah sebesar

766. Seleksi CPNS yang sudah dilaksanakan menghasilkan keterisian formasi

sebanyak 759, dengan penjelasan 5 formasi kosong dan 2 formasi mengundurkan

diri,
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sasaran strategis tersebut didukung oreh rima sasaran program yang
didukung oleh lima program utama yahg dikerola oleh Badan Kepegawaian Daerah
DlY, yang meliputi:

7. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan sasaran dari
program perencanaan pengadaan dan pengelolaan informasi kepegawaian
dan memiliki dua indikator program, yang pertama persentase pegawai sesuai
kebutuhan pegawai (formasi dan bezzeting). Meta indikator ini adalah jrrmlah
formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai dikali 100%.
Tahun 2018,, capaian kinerja sebesar gg,gg% dari target 77,ooyo, dengan
perhitungan jumlah formasi jabatan terisi sesuai bezzeting 14.296 dibagi
jumlah kebutuhan pegawai 15.905 dikali 100% sama denga n g9,gg%. Hal yang
mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut adalah adanya koordinasi
dengan pihak terkait, persetuajuan dari Kemenpan RB berkenaan dengan
formasi GPNS yang diusulkan serta adanya pengangkatan pegawai nonpNS
kontrak' Faktor penghambatnya adalah kebijakan moratorium CpNS dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2017.

lndikator program yang kedua adalah persentase pegawai perangkat daerah
dengan data kepegawaian terintegrasi, valid dan update, dan meta
indikatornya adalah jumlah pegawai pera.ngkat rlaerah dengan data
kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan update dibagi jumlah
perangkat daerah kesluruhan dikali 100%. Capaian kinerja indikator ini tahun
2018 adalah 1.747 dibagi L1.387 dikali 100% sama dengan 84,66yo dari target
61,60%. sistem informasi kepegawaian yang baru membutuhkan waktu dalam
perekaman data kembali, penataan pegawai sebagai akibat dari penataan

kelembagaan menyebabkan sistem belum bisa dipergunakan secara maksimal,
2, Meningkatnya kompetensi pegalvai adalah sasaran program peningkatan

kualitas sDM dan pengembangan karier pegawai. lndikator programnya adalah
persentase pemenuhan kompetensi pegawai, dengan meta indikator jumlah
pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi
jumlah formasi yang sudah terisi dikali tOO%. Capaian indikator program ini
adalah 9.203 dibagi 11.387 dikali 100% sama dengan BO,B2% dari target
79,00%. Peningkatan kompetensi SDM aparatur sudah difasilitasi dengan
adanya pengiriman aparatur dalam tugas belajar, ijin belajar serta diklat-diklat
teknis maupun fungsional dan juga diklat kepemimpinan.

□



3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepastian hukum pegawai merupakan
sasaran program kedudukarr hukum dan kesejateraan pegawai. lndikator
program ini adalair persentase sK kepegawaian yang terselesaiakn tepat
waktu. Nleta indikatornya adalah jumlah sK kepegawaian yang diproses tepat
waktu dan akurat dibagijumlah sK kepegawaian yang dikeluarkan dikali 100%.
capaian irrdikator kinerja program ini adalah 2.325 dibagi 2.66g dikali 100%
sama dengan 87,L5% dari target yang ditetapkan sebesar g7,oo%.

Keterlambatan sK khususnya sK kenaikan pangkat dan pensiun dikarenakan
untuk pegawai dengan Golongan lV/b ke atas harus ada rekomendasi dari
pemerintah pusat.

Meningkatnya kualitas pelayanan penatausahaan kepegawaian merupakan
sasaran strategis dari program peningkatan penatausahaan kepegawaian
daerah, yang memiliki indikator nirai kepuasan dari pelayanan kepegawaian.
Meta indikator kinerjanya adalah nirai survei kepuasan pelayanan
kepegawaian. Tahun 2018, capaian kinerja dari indikator ini arlalah 7g,00 dari
75,00 yang sudah ditargetkan. sasaran dari program ini adalah aparatur
Pemda DIY maupun masyarakat umrm yang menggunakan rayanan
kepegawaian dari BKD Dly.

5. Meningkatnya objektivitas dalam pengembangan karir pegawai merupakan
sasaran dari program pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai. lndikator
dari program ini adalah persentase kompetensi individu yang terpetakan,
sedangkan meta indikatornya adalah jumlah data kompetensi individu dibagi
jumlah pegawai pada kreteria tertentu dikali 100%. Capaian kinerja program

ini tahun 2018 adalah 5.522 dibagi 11.387 x Tooo/o sama denga n 4g,49%o. Masa
berlakunya hasil kompetensi adalah 2 tahun, dan setiap 2 tahun perlu

dilakukan uji kompetensi kembali untuk mengetahui perkembangan

kompetensi dari masing-masing indivldu.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaiari sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disedrakan untuk
pencapaian sasaran pembangunan tahun 20j.8 telah mencukupi.

Anggarar dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel
berikut:
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Tabel 3.5 Anggaran dan Rearisasi Beranja Langsung per sasaran Tahun

Meningkatnya

kualitas

manajemen

aparatur secara

efisien dan

efektif dalam

pelaya na n

publik secara

profesional

13152.301.91o 12.631236226

Tabei 3.6 Analisis ensiensi

Meningkatnya

kualitas

manajemen

aparat,Jr secara

efisien dan efektif

dalam pelayanan

publilt secara

profesional

Analisis Efisiensi

sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan
efektif dalam pelayanan publik secara profesional kinerjanya sudah sesuai atau
melebihi target. capaian kinerjanya adalah 95,3s% dari target 7g,oo%atau sebesar
109,42%. Efisiensi anggarannya adalah 3,g6yo atau sebesar Rp521.0G5.6g4,00.
Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses

lllllllll
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Persentase

kualitas

manajemen

SDM

apa ratur

/8,00 85′ 35 109,42
96,04

umlah 78,00 85,35 109,42 13.152.301.91o 12.631.236.226 96′ 04
Belanja Langsung 78′ 00 85′ 35 109,42 13.152.301.91o 12.631.236,226 96′ 04
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=k,11 11‐IEfisiensi

2 3 4 5

Persentase

kualitas

manajemen

SDM

aparatur

85,35 96,04 3,96%



bisnis, adanya perubahan mekanisme seleksi CPNS pada Tahun 2018 yang

sebelumnya pembiayaan dilakukan oleh Pemda DlY, namun untuk Tahun 2018 ada

cost sharing dengan BKN Rl dan Kabupaten/Kota.

!novasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk

bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus

dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat rnemberikan

manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untLrk mewujudkan

pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY

diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang alam

Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 0651t2O77 Tahun 2015 tentang lnovasi

Pelayanair Publik yang mendorong "one agency, one innovation". lnovasi yang

diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan

capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2018 ini, Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyal<arta Telah menginisiasi inovasi,

sebagai beriut:

l. lnovasi e-arsip.

Adanya aplikasie-arsip merupakan sebuah kemajuan dalam penyimpanan

arsip. Masalah keterbatasan ruang, peralatan serta mahalnya rak

penyimpanan arsip dan juga biaya pemeliharaannya menjadikan Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta mengambil langkah

untuk rnenyimpan arsip kepegawaian dalam file-file baik perorangan

maupun kelompok ke dalam bentuk softcopy. Penyimpanan ini juga

memudahkan dalam pencarian serta lebih merrghemat tempat atau ruang

penyimpana n.

Arsip kepegawaian akan discan satu persatu kenrudian disimpan dalam

benruk softfile sesuai dengan pengelonrpokkan data-data pegawai'

Puluhan arsip kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah

Daerah lstimewa Yogyakarta saat ini rnasih proses pemindahan ke dalam

sistem aplikasi e-arsip. Arsip kepegawaian bertambah dengan adanya

pegawai pelimpahan dari SMU/SMK Kabupaten/kota.



Bab 5 Berisi:

l. Kesimpulan

2. Rencano Tindak

Lanjut

BAB 4

Penutup

Perryelenggaraan kegiatan di   Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

pada Tahun Anggaran 201g merupakan tahun ke dua
dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Daerah lstimewa yogyakarta Tahun 2Ol7_2022.
Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan
partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat
dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu,
untuk target-target yang belum tercapai perlu
diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa yogyakarta
tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:
Dari analisis terhadap sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah
lstimewa Yogyakarta, terdapat satu indikator kinerja utanra yang dipilih sebagai
tolak ukur, yaitu persentase kualitas manajemen sDM aparatur. pada tahun 201_g,

indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar IOO % dari
target indikator yang direncanakan. pada tahun 201g, indikator yang telah
memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar tOO % dari total indikator. Faktor
yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya koordinasi dengan
pihak terkait dalam hal ini Kemenpan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pegawai.

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerj.r
utama adalah sebagai berikut.

I ' Formasi pegawai belum terpenuhi karena banyaknya pegawai pensiun
sehingga terjadi kekurangan pegawai hampir di semua OpD.

ul



2. Kebutuhan pegawai yang banyak tidak sebanding dengan pemberian formasi

CPNS dari Kemenpan RB sehingga komposisi pegawai tidak seimbang dengan

kebutuhan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

l. Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan

sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, pelaksanaan seleksi CPNS di Tahun

2018, memanfaatkan pegawai non PNS/kontrak, mengelola pindah pegawai ke

Pemda DIY secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai

ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Melakukan koordinasi dalam rangka penataan kelembagaan yang efektif dan

efisien.



LAMPIRAN:

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 201g

Lampiran 3. Tanggapanfindak Lanjut Evaluasi LKJ tp rahun sebelumnya
Lampiran 4. Capaian Kinerja Eselon ll dan Eselon lllTahun 2017
Lampiran 5. Capaian Kinerja Eselon ll dan Eselon lllTahun 201g
Lampiran 6. tndikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Dly sesuai RpJMD
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH iS'lMEWAYOGYAKARTA
BADAN KEPECAWA:AN DAERAH

出
躍

M°i°Ⅲl“'総    殿識践写
∞3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O{8

Dalam rangka mewujudkan manajemert pemerintahan yang efektil transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamlyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. AGUS SUPRIYANTO

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

:  HAMENGKU BUWONO X
: Gubernur Daerah islmewa Yogyakarten

selaku atasan pihak pertama, selaniutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berianji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran pedanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta,             Januari 2018

Guberrrur

Yogyakarta

BUWONO X

Pihak Kedua Pihak Pertama



Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

PERJANJ:AN KlNERJA

:Badan Kepegawaian Daerah DiY
:2018

Jumlah Anggaran
1. Program Persncanaan, Pengadaan pegawal

dan Pengelolaan Data Kepegawalan
2. Program Peningkatan Kualttas SDil dan

Pengembangnn Karlr pegawai
3. Program Pemblnaan Kedudukan Hukum dan

Kesejahteraan Pegawai
4. Program Peningkatan penatausahaan

Kepegawaian Daerah
5. Progmm Pengelolaan pengukuran

Kompetencl Pagawai
6. Program Admlnistrari perkantoran

Rp.15.989。 224.000,_

Rp. 2.587.265.000,‐

Rp. 5.612.686.210,―

Rp. 1.948.977.700,‐

Rp. 125.∞ 0.000,一

Rp. 2.246.937.500.‐

Rp.2.193.322.4001‐

Keterangan

Anggaran APBD:Rp.15。 980.224.0000‐

Anggaran Dekonsentrasir TP:Rp._

No Sasaran Strategis
Indlkator

Kineria
Satuan

Target
Tahunan Triwulan Target

(2) (3) {4) (5) (6) {7)
rv:cri:119｀alnya A」 alllas ManaJemen Aparatur

Secara Elsien dan Efektif dalam Pelayanan

Publik secara Prores,ona:

Persentase

kualttas

manalerDen

SDM aparatur

persen 78 TFiWulan i

T山田lan‖

TriwJlan i::

Tttwulan iV 78



７

　

　

８

Program Peningkatan Sarana dan prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Pelaporan Keuangan

Rp. 1.057.034.400,-

Rp. 217.500.750,-

Yogyakarta, Januari 2018

Pihak Kedua
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BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. KyaitJojo No. 56 Yogyal<afta55244,Te1p. (0274) 56a150 Psw. 290&2931

Fax.Pst.2903, TelP. P274't 512080
website : http://www. bkd.jogjaprcv. go. id; e-mait : bkd@ogjaprov. go. id
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Yogyakarta, 2@ Febuari 2019

: O61t ot444 t2o19

: Tanggapan atas Evaluasi LKi-lP Tahun 2017

Sehubungan dengan rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah

Daerah lstimewa Yogyakarla tahun 2018 dari lnspehorat Daerah lstimewa Yogyakarta sesuai

surat Nomor 700/0'1339, tanggal 24 April 2018, mengenai: Laporan Hasil Evaluasi atas

lmplementasi Sistenr AKIP Badan Kdpegawdian Daerah DlY, berikut ini kami eampaikan tindak

lanjut atas rekomendasi tersebut.

Saran/Rekomendarl

optimal dengan terkal.Sdeksi

melakukan tindakan perbaikan

terkait pencspaian

Sasaran/Kinerja Organisasi

yaitu Kinerja yang dilaporkan

(output, outcome dan IKU)

CPNS dikoordinasikan dengan Kamenpan RB dan juga

dengan BKN Rl dalam pelaktanaannya. dan tahun 2O1B

sudeh dlleksanakan geleksl CPNS untuk 766 formaci.

Penatran pcgawal sebagai wujud pelaksanaan ponataan

kelembagaan baru;

Melakukan pemetaen pegawal dalam nangka manajemen

talent untuk pengelolaan manajernen ASN yang profesional,

elisien dan elektf,

Melakukan seleksi pegawai nonPNS konbak di Tahun 20i6
dan Tahun 2017 dalam rangka pemanuhan kebutuhan

pegawal.

Demikian surat ini Kami buat, agar dapal dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daerah

No Tlndak lanfut



Pengukuran Kinerja
BADAN KEPEGA\IJAIAN DAERAH

Periode lV (2017)
Tahun Anggara n 2At7

ingkatnya Pemenuhan Kebutuhan
dengan Kompetensi Aparatur

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan dengan Kompetensi

Meningkatkan Capaian pelaksanaan

Program Pendukung Sasaran SKpD

Persentase Rata-rata Hasil

Ketercapaian Pelaksanaan

Program Dukungan Sasaran SKPD

1001 100

Keterangan Warna

(sumber: PermendagriS6 / 2OL7l

No Sasaran Strateeis lndikator Kineria Satuan Target Realisasi Prosentase

」 persen 80,9( 80,9[

一　

　

　

　

　

　

・

persen

ily'arna Prosentase Keterangan
I s/d 50 Sangat Rendah
i0.1sld 65 Rendah
65.1, s/d75 iedang
75.1, s/d 90 Iinggi
90.1 1ebih Sangat Tinggi



Pengukuran Kinerja

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Periode 2OL7-2A22
Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis lndikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase

Meningkatnya kualitas manajemen aparatur
secara efisien dan efektif dalam pelayanan
publik secara profesional

Persentase kualitas manajemen SDM

aparatur
persen 78 85,35

2
Meningkatkan capaian peiaksanaan
program pendukung sasaran SKpD

Persentase rata-rata hasil ketercapaian
pelaksanaan program dukungan sasaran

SKPD

persen 100 100

Keterangan Warna

6s.I sld 7S

(sumber : Permendagri 86 / 2OI7)

Warna Prosentase Keterangan

) s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

Sedang

75.1sld 90 Tinggi

90.1 1ebih Sangat Tinggi

16,I"-- -.


