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Kata Pengantar

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LkjlP) Badan Kepegawaian Daerah DIY

Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Badan

Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari

pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian

kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melaiui pengukuran dan evaluasi

kinerja serta pengungkapan ldisclosurel secara memadai atas hasil analisis

pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberlkan gambaran

tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP lnl dapat menjadi bahan evaluasi untuk

perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan

berkelanjutan di masa mendatang.
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lkhtisar Eksekutif

capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Dry tahun 2019 daram
mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Dry adarah ,,Meningkatnya
Kualitas Manajemen Aparatur secara Efisien dan Efektif dalam pelayanan publik
secara Profesional,,:

- Diukur dengan indikator persentase kuaritas manajemen sDM aparatur
(Jumlah formasi jabatan vang terisi dibagi jumrah kebutuhan pegawai dikari
100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh
kompetensi individu dibagijumlah formasi yang sudah terisi dikali 100% dibagi
Cua).

- capaian indikator dimaksud didukung oreh kinerja 5 (rima) program, yakni
Program perencanaan, pengadaan pegawai dan pengeroraan Data
Kepegawaian; program peningkatan Kuaritas sDM dan pengembangan Karier
Pegawai; program pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan pegawai;
Program peningkatan penatausahaan Kepegawaian Daerah; dan program
Pengelolaan pengukuran (ompetensi pegawai.

Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 7g,s96, sampai dengan
bulan Desember 2019 terearisrr gg,4r%. Dengan demikian capaian ini terah
melampaui target. prosentase rearisasi terhadap target (capaian dibagi target
di kalikan lO0%ol mencapai tlt,2l%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 201g sebesar gs,3s% terjadi
peningkatan sebesar l,lg%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa
tantangan yang perru menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian Daerah Dry ke
depan, sebagai berikut:

1' lmplementasi Performonce Bosed orgonizotion terus memerlukan
pendampingan dan evaluasi, termasuk merespon kebijakan pemerintah pusat
yang berkaitan dengam penyederhanakan birokrasi;



Era industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan internet untuk segara hal
dan kecerdasan buatan di bidang ekonomi, sosiat budaya maupun poritik
menuntut pemerintah bergerak serba cepat dalam menyelenggarakan
pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Berakhirnya Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional periode 2ars - 2org
menuju diberlakukannya Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional periode 2o2o _
2024.
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BABI

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) merupakan bentuk pertanggung-

jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah

Daerah yant menyusun Perjanjian Kinerja, atas

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD

dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan nieliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanJlan Kinerja, Pelaporan KinerJa dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2015

tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi

1.1 Cascading Kineria sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based

Oigonization) yangditerapkan Pemerintah Daerah DtY, setiap Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2OL7 2022. Badan

Kepegawaian Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:
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1.2 Mandat Kineria, Peta Proses Bisnis dan Strulrtur Badan Kepegawaian Daerah

DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi

Badan Kepegawaian Daerah DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Klncrla Peta Proses Bisnls dan Struktur Badan

Kepegawalan Daerah DIY
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1.3 Tugas, Fungsl dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam

RPJMD, Badan Kepegawaian Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian

menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:
Gambar 1.3. Tugas, Fungsl dan Peta Jabatan pada organisasl Badan Kepegawalan Dly

Tugx drn Fun3rl Badan Xepcgawaian Dty:
!.. pcrumusan kebilr&an teknis bidang kcpcga,,vaiarr;
2. pcnyelcngguam prmerintahan dacratr di bidurg kcpegawalur;
3. pcmbinaur dan prlaksanaan tugas di bidmg kcpcga,vaian;
4. pcngukurur dan scrtiftkasi kornprtrrrsi pc gawai;

5. pcmbcrianfasilitasi penyrlrnggaram kepegarvdm pemrrintah
Kabup*cn/Xota;

6. pcmantaum. pengcvduasran dan pclaporan pelalsanaur kebijakur
bidurg kcpega.vaian;

7. faClitas kcsckrctridm Dervan Pengurus KORpRt Dly;
8. prtiksuram dckonsrntrasi dan tugas pcmbiltuil;
9. pclaksurur koordinag. pembinam du pcnganasan fung$

pcnunjmg urusan p:merintahan bidurg kcpcaauvdur yurg mcnjadi
kc we nan gur kabup ate nikota.
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PETA JABATAN:
KepalaBadan
Sekretaris
KepalaBidang
KepalaBalai
Analis Kepegawaian
Arsiparis
Penata Laksana Barang
Pranata Komputer
AssessorSDM Aparatur
Pengelola Sistem dan Jaringan
Penyusun Program Anggaran Pelaporan
Bendahara
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1.4. lsu-lsu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu

menemukenali dan merespon isu strategis dengin berbagai kebijakan dan tindakan

yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan ekternal

maupun lingkungan internal. lsu-isu strategis yang melingkup! Badan Kepegawaian

Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memlllkl tujuan "menJadi

institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan

yang demokratls melalui reformasi birokrasi", antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Tenvujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan

harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya

membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerantah; baik menyangkut

aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja,

monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat

dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi,

kolusidan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab

melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara

efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena

itu diperlukan desain kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-

undangan, manajemen SDM aparatur, dan budaya kerja yang berdaya guna
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dan berhasil guna sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih efektif,

efisiensi dan tepat sasaran.

3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas

dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung

sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan

inovasi dalam pelayanan publik.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada

tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel !.l tumlah Pegawal Menurut KuallfikasiJabatan, dan Jenis Kelamin

Badan Xepegawalan Daerah DIY

No Jabatan
Formasl Petawal yanS ade Jrnlr f.lamln

』m: κuailflkasi 』m: I Auなi'■
3_.51

Lakl Percmp

3

た Jabaten Strultunl
Kepala Eadan 1 S2,Sl 1 1

Sekretaris 1 S2,Sl

Kabid. Perencanaan, Pengadaan dan

Sistem lnformasi Pegawai

1 S2,Sl

Kabld. Pengembangan Pcgawai 1 S2,Sl 1

Kabid.   Kedudukan   Hukum   dan
KeSelahteraan pegawal

1 S2,Sl 1

Kabid. Tata Usaha (epcgawalan 1 S2,Sl 1

Kepala Balai Pengukuran l(ompetensi

Pegawai

1 S2,Sl 1

Kasubbag. Program 1 1

Kasubbag, Umum 1 1 1

Kasubbag. Keuangan 1 1

Kasubbid. Perencanaan dan Pengadaan

PeSawai

1 1 1

Kasubbid.'Sistem lnformasl Kep€garxalan 1 1 1

Kasubbid.MutasiJabatan 1 1 1

Kasubbid Pengembangan Kornpctensi 1 1 1

Kasubbid. Kesejahteraan Pegawai 1 1

StJmber Dota Kepegamio■ 8″o D6ember201'



N0 Jabatan
Formasl Perawal yam eda lcnls l(elamln

tml Kuaiiflkasi Jmi Kua!:■ kasi trkl Pa,!mp
3 4 , 8

Kasubbid. (edudukan Hukum Pegawai 1 1 1

Kasubbid. Mutu Layanan dan

Dokumentasi
1 1 1

l(asubbid, Kenaikan Pangkat dan Pensiun 1 1 S2 1

Kasubbag. Tata Usaha Balai 1 1 I

Kepala Scksi Pengukuran dan Pengujian 1 1 I

Kepala Seksi Hubungan Antar tembaga
dan Sertifikasi Kompctensi

1 1 I

Jabatan Struktural Furgslonal

Analls l(epcgawaian 7 sl, s2 5

Arsiparis 1

Penatalaksana Banng I
Pranata Komputer 1

Assessor SDM Aparatur 3 s1, s2 3

Q 』abatan Pe!a麟 na Substantlf

Penyusun Program Anggaran dan

Pelaporan
3 3 I 2

Pengclola Slstem dan Jarlngan 2 1 1

Bcndahara 2 2 SMA" D3 1 1

Pengadmlnlstmci l(euangan 2 D3 1 D3 1

Pengclola Gaji 1 D3 1 SMA 1

Pengelola Akuntansl 2 D3 1 1

Verifikator Oata Laporan Keuangan 1 D3 1 D3 1

Pengadministrasi Umum fubbagian

Umum

1 D3 2 SD, SMA 1

Pengadmlnlstrasi Pcrsuratan 1 D3 2 SMA 4

Pranata Kearsipan 1 D3 1 SMA 1

Pengadministrasi Kepegawaian 1 D3 1 SMA 1

Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3 1 1

Pengelola Barang Millk Ncgara 2 D3 3 51, SMA 3

Pengemudi 1 SMA 1 SMA 1

Pengadministrasi Umum Subbidang

Perencanaan dan Pengadaan Pegawai

1 D3

Analis Perencanaan Sumber Daya

Manusia Aparatur
4 3

Pengelola Sistem lnformasi Manajemen
Keoelawaian

3 3 1

Analis PengembanSan Kompetensi 3 1 D3

Pengadministrasi Subbidang Mutasi 1 D3 1 SMA 1

Penyusun Rencana Mutasi 4 4 51, 52

Pengadministrasi Umum Subbidang

Kedudukan Hukum Pegawai

1 D3 1 SMA

Pengelola 0isiplin Pegawai 3 1 1

I



No Jabatan Formasl Pegawai yang ada Jenls Kelamln
Jml Kua:iflkasi Jm: Kualinkasi takl Peremp

5
Analis Kesejahteraan Sumber Daya
Manusia Aparatur

3 2 1 1

Pengadministrasi -Umi6--IEEi&il
Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi

1 D3 1 SMA 1

Pengelola (epegawaian D3 2 SMA,51 1 1
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur SMA, 51
Pengadministrasi persuratan Subbagian
Tata Usaha Balai pXp

D3 1 SMA 1

Pranata Kearsipan D3 SMA 1
Penyusun niogram--ffiaran dan
Pelaporan

1

Pengadministrasi Kepegat ralan D3 1 SMA 1
Pengelola Barary Millk Negara 1 D3 1

Bendahara I
Pengadminlstrasi l(euangan

34. Pengelola Gaji D3

Pengelola Akuntansi 1 D3

Verifikator Data Laporan (euangan I D3

Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3
pengeloia Bimbingan da「

Konse:ing 3 I
Konselor

40. Penyusun Promosi dan Xcrjasama sl, s2
Analis Penjamin Mutu

』umiah
96 48 48

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan sDM Badan
Kepegawaian Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara iaki-laki dan perempuan,
didominasi oleh jenjang pendidikan sx. sebanyak 42 orang (42,7L%,), ciisusul oleh
jenjang pendidikan s2 sebanyak 2g orang l2g,r7%1, SLTA 17 orang ltl,7l%1, D3 s
orang (5,21Yo1 dan sD 1 orang (r,04%1, Komposisi pegawai perempuan sama
banyaknya dengan pegawai laki-laki. Jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-
laki sesuai dengan tingkat kesesuaian kualifikasijabatan dan kompetensi.

Masih terdapat ketidaksesuaian nomenklatur jabatan yang ada dengan
jabatan yang ada saat ini. Ada kekurangan pegawai pada jabatan tei.tentu dan ada
kekurangan, pegawai dalam jabatan yang lain. Banyak jabatan yang diisi tidak sesuai
dengan kualifikasi yang semestinya.



Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No Kiasrikasi Jumlah Barang N:iai Aset〔 RP)。

１
．
２
．

３
．
４

５
．
６
．
７
．

８
．

Aset Tetap

Tanah

Alat-alat Besar

Alat-alat Angkutan

Alat Bengkeldan Alat Ukur

Alat Pertanlan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat Kedokteran

1

5

13

8

1

3.046

262

1

400.000.m′∞

4331699.000′ 00

1.450。 403.650′ ∞

7.800.000,00

3.240.000′ 00

10.419.912.253′ 00

1.694.798。 149′00

2.000.m′00

９
．

１０

Gedung dan Bargunan

Bangunan

Monumen

７

　

３

12.662.034.278′ 00

15.790.000,00

11.

12.

13.

Jalan, lrlgasi dan Jarlngan

Jalan dan Jembatan

lnstalasl

Jaringan

81.668.290,00

646.432.283,00

43。 937.831,00

14.

15.

AsetT€t plalnnya
Buku Perpustakaan

Barang Berconk Kebudayaen

1.729

32

100.546.300,00

26.240.000′00

15.

Aset■ dak Be―lud

Aset ndak Berwujud 59 1。275。425。200,00

Jumlah 29。 263.927.234′ 00

Sumber : Buku lnventosi BKD DIY 2019

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 6

(enam) unit kendaraan dinas operasional, dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua.

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat,

ruang pengelola keuangan, ruaitg arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang,

ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja,

kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruan6an, alat pemadam kebakaran dan lain-

lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personol computerflaptop dibanding

jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan

prasarana sudah memadai.

I J
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Tabe:l.3 perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah DIY berasal dariAPBD Daerah lstimewa Yogyakarta dan Dana

Keistimewaan. Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2018

terdapat kenaikan anggaran belanja langsung yang cukup signifikan sebesar

Rp3.047.909.951,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk

membiayai program/kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DlY.

Tahun Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

2018 Rp182.933.780.912,00 Rp16.702.466.810,0O Rp199.635.247.722,O0

2019 Rp181.024.187 .673 ,OA Rp21.559.970.0q),00 Rp202,684.157.673,OO

1.6 Tindak laniut atas teporan Hasi! Evaluasi SAKIP 2018

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut

Surat lnspektur DIY

Nomor : 7@lOt342 tanggal 6

Mel 2019, perihal Laporan Hasil

Evaluasl lmplementasi Sistem

AKIP Badan Kepegawaian

Daerah DIY

Rekomendasi:
1. Lebih optimal dalam

melakukan tindakan
perbalkan terkait
Pencapaian Sasaran/Kineria
Organlsasi yaitu Kinerja
yang dilaporkan (output,

outcome,dan IKU);

2. Meningkatkan kualitas
penyaJian Laporan Kinerja

lnstansl Pemerintah pada

tahun yang akan datang

sehlngga tidak lagi terdaPat
salah hitung maupun salah

lnput data.

Upaya untuk lebih optimal dalam melakukan tindakan
perbaikan capaian klnerJa dan penlngkatan kualitas
penyajlan laporan, maka akan dllakukan dengan
langkah-langkah berikut:
1. Mencari cara untuk dapat memenuhi kebutuhan

pegawai dengan tidak hanya mengandalkan
Formasl CPNS yanS sangat tergantunt dari
persetujuan Pemerintah Pusat, namun dilakukan
penguatan landasan hukum untuk penambahan
pegawal dengan seleksl tenaga bantu;

2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan keglatan yang dilaksanakan secara

rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan;
3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

DIY Tahun 2Ot2-2O17 yang telah ditetapkan dalam
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah DIY Nomor O501035t612018 Perubahan

kepada tolok ukur kinerja kegiatan.
4. lebih mengoptimalkan koreksi berjenjang atas

laporan yang sudah dibuat untuk meminimalisir
kesalahan vang ada.



Bob 2 Berisi :

7. Tujuon, Sasoron don

BAB 2

Perencanaan
dan Perianjian Kinerja

Tahun zOLg merupakan tahun pertama
lndikotor Kinerjo penerapan organisasi Berbasis Kinerja (performonce
OPD

2. Strategi dan Arah :':O 
Orlonization)' Melalui Peraturan Daerah

Kebijokan lstimewa Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor l Tahun

3. Struktur Progrom 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah
don Kegiotan 2079 Daerah lstimewa yogyakarta, kelembagaan

4. Perjanjian KlnerJa pemerintah Daerah Dly didesain paralel (inline)
Tahun 2079

5, lnstrumen pendu- dengan alur (cascoding) kineria visi, misi, tujuan,

kung Copolan Klner- sasaran, progarm Pemda, dan program OPD yang
jo OPD diamanatkan dalam dokumen RPJMD ZOLT -ZO2Z.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Dly yang merupakan penjabaran

operasional RPJMD 20L7 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan

selama kurun waktu 20tl - 2022. Renstra ditetapkan dengan peraturan Gubernur
Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana strategis
Perangkat Daerah rahun 2ot7 - 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 109 Tahun 201g.

2.1. Tujuan, Sasaran dan lndikator Kinerja OpD

Sesuai cascade kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Dly mendukung
pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola
pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan.

Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Dly
selama lima tahun adalah :

"Mewuiudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan
Efektif dalam pelayanan publik Secara profesional,,

Adapun sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam waktu lima tahun sebagai

berikut:

-



Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 201g dan 2019
Tahun Belanja Tidak langsung Eelanja Langsung Jumiah
2018 Rp182.933.780.912,00 Rp16.702.456.810,00 Rp199.635.247.722,0O
2019 Rp181.024.187.573,oo Rp21.559.970.000,00 Rp202.684. 15 7 .673,O0

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah DIY berasal dariAPBD Daerah lstimewa yogyakarta dan Dana
Keistimewaan, Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 201g
terdapat kenaikan anggaran belanja langsung yang cukup signifikan sebesar
Rp3.047.909.951,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk
membiayai program/kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Dly.

1.6 Tindak tanfut atas Laporan Hasil Evaluasi SAt(tp 201g

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut

l1
I Surat lnspektur Dly

I ttomor : 7OOlOt342 tanggal 6

I Mel 2019, perihal Laporan Hasil

I Evaluasl lmplementasi Sistem

I arre Badan Kepegawaian

I Daerah DIY

I Rekomendasi:

I I tebih optimal dalam

I melakukan tindakan
I perbaikan terkait

Pencapalan Sasaran/Klnerja 
I

Organisasl yaitu Xineria I

yant dilaporkan loutput, I

outcome,dan IKU); 
I2. Meningkatkan kualitas 
!

penyajian Laporan Kinerja I

lnstansi Pemerintah pada 
I

tahun yang akan datane I

sehlngga tidak lagi terdapat 
I

salah hitung maupun salah 
I

input data. I

Upaya untuk lebih optimal aaUm mitatutanJinaaf*
perbaikan capaian klnerJa dan penlngkatan kualltas
penyajlan laporan, maka akan dilakukan dengan
langkah-langkah bertkut:
1. Mencarl cara untuk dapat memenuhi kebutuhan

pegawai Cengan tidak hanya mengandalkan
Formasl CPNS yang sangat tertantung dari
persetujuan Pemerintah pusa! namun dilakukan
penguatan landasan hukum untuk penambahan
pegawai dengan seleksl tenata bantu;

2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
protram dan kegiatan yant.dilaksanakan secara
rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan;

3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah
DIY Tahun 20t2-20tl yang telah ditetapkan dalam
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah DtY Nomor 05010351612018 perubahan
kepada tolok ukur klnerja kegiatan.

4. Lebih mengoptlmalkan koreksi berjenjang atas
laporan yang sudah dibuat untuk meminimalisir
kesalahan yang ada.



Tabel ll.1 Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah DlY,2Ot7-2O22

2.2. Strategi dan Arah Kebifakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan rjan sasaran jangka menengah,

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas
manaJemen aparatur
secara efisien dan
efehif dalam
pelayanan publik
secara profeslonal

Tabel ll.2 Strated dan Arah Kebiiakan

MenlnSkatnya kualltas
manajemen aparatur
secara eflsien dan
efektlf dalam pelayanan
publlk secara
profeslonal

Menglrlm PNS dalam
pendldlkan dan pelatihan;

Mengembangtan manalemen
tolent pl untuk menuru ,rr?rrt
system pengelolaan

Membangun sumber daya
aparatur yang kompeten,
profeslonal, berklnerJa tlnggl,

Mengcmbangkan potensl
aparatur agar leblh kompeten
dan memlllkl daya bersalng.

berlnteSrltas, kompeten,
profeslonal, berklnerla tln6gl,

Perencanaan pegawal

Melaksanakan publlkasl data
dan lnformasl sesuai dengan

Menlngkatkan kinerja dan
penyaJhn hasil pengukuran

sebagal bahan pengambilan

Mendukung pelaksanaan

manajemen talent dengan
menyajlkan data hasll
pengukuran sebagai bahan
pengambllan keputusan dan

Pelaksanaan sistem promosl
terbuka

∫

・・

・

・



dan klnerla

Menlngkatkan klnerJa dengan
senantlasa menlngkatkan mutu
layanan

Penerapan Manajemen K,lnerja

Pengeuaan daご kepegawal百F
dengan  memanfaatkan  dan

mengant:sipasi perkembangan

rknob」 hforma釧

MewuJudkan ------6yanan
kepegawaian secara less poper

Penlngkatan tapasitas eruS

dalam pengembangan Balai
PKP untuk meralh pasar

Menlngkatkan mutu--Eyanan
publik dengan menerapkan
Pelayanan Xepegawalan
Terpadu

Pemanfaatan dan distribusi pNS

secara tepat
Penataan personll sesual
kompetensl dan kelembagaan
baru
Penglrlman pNS dalam
pendldlkan dan pclatihan yang
relevan dalam pengembangan
dan pelestarlan budaya
ManaJemen penglrlm-n-TN5-
dalam dlklat berdasarkan hasll
analisl kebutuhan diklat yang
akurat
Pengembangan slstem
lnformasi kepegawaian
menglkutl perkembangan
teknologl lnformasl
Penyusunan pedoman prl.
karlr sebagal pedoman
pengembangan pegawal yang
profeslonal dan berinterrltas

I Rekomendasi pengut<uran
kompetensl sebagai bahan
pengirlman dlklat pNS untuk
meningkatkan kompetensl
Meningkatkan kesEihGraan
PNS untuk mendukung
reformasl blrokrasl bldang SDA
Menhgkatkan mutu¬avanan
3aial PKP untuk menumbuhkan

J,va Salng



2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya

sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan

pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.3.1. Struklur Program dan (e$atan terkah Langsung Pencapalan Sasaran Tahun 2019

Sasaran Program/Keglatan lumlah Anggaran (Rpf

1. Meningkatnya kualltas

manajemen aparatur

secara eflsien dan

efektr

pelayanan publlk

secara profeslonal

1. Program Percncanaan, Pengadaan Pegawal

dan Pengelolaan Data Kepctawalan

4.218.825.8qr,q'

1.1. Keglatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber

Daya Aparatur

2.806.993.000,00

1.2. Keglatan Pengelolaan Slstem lnformasi

Kepegawaian

1.411.832.800,00

2, Prognm Penlngkatan Kualltas SDM dan

Pcngcmbangan lbrler Pegawal

6.013.843.@0,00

2.1. Kegiatan Pengembangan Prcfesionallsme

Aparatur

4.587.558.(x)0,@

2.2. KeSlatan Pengelolaan Jabatan dan

Perplndahan Aparatur

1.486.285.fi)o,00

3. Prqnm Psngclolaaen Keduduken ]lukum dtn
!(cscldrtcnen Pqawal

2.732.682.@O,00

3.1. Xeglatan Pengelolaan KeseJahteraan dan

Penghargaan Aparatur

2.508.123.q)0,00

3.2. Xeglatan Penegakan Disiplln Aparatur 224.559.0(x),00

4. Pto3nm Pcnatausahean l(cpegawalrn Decrah 1.433.302.560,00

4.1. Keglatan Pengelolaan XepanSkatan dan

Penslun

811.222.0q),00

4,2. Keglatan Pengelolaan Mutu [ayanan dan

Dokumentasi Xepegawaian

622.080.560,00

5. Program Pengelolaan Pengukuran Xompetensl

Pegawal

3.114.406.500,00

5.1. Keglatan Pengukuran Kompetensi Pegawai 2.528.012.叫 00

5.2. Keglatan Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan

Pengukuran Kompetensi Pegawal

586.394.500,00

Total Belanla LangsungTahun 2019 17.573.059.800,@

Sumler:DPPA θκD D′γ2019
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Tabel 11.3.2. Strultur Program dan Kegiatan Pendulung Pencapalan Sasaran Tahun 2019

No。 Program/l(eglatan Jumlah Argaran (Rp!

1 3

1. Prognm Admlnlstrasl Perkantoran 2.005.415.150,0

1.1. PenyedlaanJasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.223.105;154fi)

1.2. Penyediaan lasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 382.310.m0,00

1.3. Penyedlaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasl 400.000.@0,00

2. Prottam Peningtatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.874.495.(n0,00

2.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 296.030.000,00

2.2. Pemellharaan Gedung/Kantor Tempat kerJa 1.188.623.m0,00

2.3. Pemellharaan Kendaraan Dlnas/Operasional 157.875.000,00

2.4. Pemellharaan Peralatan dan Perlengkapan 231.957.m0,00

3. 3. hogrrn Pcnftqlatan Pcngcmbangan Slstcm Pclaporan

Cepehn llncrle dm Pclryoran l(cuaqnn

207.(xx).(Do,(xt

3.1. Peyusunan laporan Klnerja SKPO 26.300.000,00

3.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 24.354.750,00

3.3.Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan lnformasi

1tt4.345,250,m

3.4. Monltorlng dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Xeglatan SKPD 12.000.000,00

Total Anggaran Pcndukung 4.086.910.150,00

Surflberr DP麟 ,O Dlγ ″ 19

2.4. Perlaniian Klneria Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penutasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansiyang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY yang

merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

I

Tabel ll.4 Perianiian Kinerja Kepala Badan (epegawaian Daerah DlYTahun 2019

kualias manajemen
aparaUrr secar:l
efisien dan efektif
dalam pehyanan
publik secara

Persentase Kualitas
Manalemen SDM
Aparatur

■●: Tartet

MeningkaEnya % 79,5 Triwulan I

Triwulan ll

Triwu:an:‖

Triwulan lV 79,50



2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kineria

lnstrumen pendukung sasaran strategis di Badan Kepegawaian Daerah DIY

adalah sebagai berikut:

1. aplikasi website yang beralamat di bkd.jogjaprov.go.id yang menampilkan

informasi terkait dengan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

DIY baik itu dari bidang kepegawaian maupun informasi-informasi yang

mendukung ketercapaian sasaran strategis.

2. Penllaian manajemen mutu ISO 9001:2015. Penilaian manajemen mutu ini

dibuktlkan 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 kenaikan Pangkat 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 iiin belajar PNS

← ‐CO  ● 3・ o"…
…

圭 い oσ
=

Su m be r :bkd, logiap rov. go. ld /

・　
　
　
で

，Ｆ
（

一■
■

a-

I -l- -'*\
-,- i"-r ,..i.,,r,

Ъ
‐
軸



0 Layanan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pNS

B) 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

AplikasiE-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 instansitersebut. Pengguna e-sKp adalah seluruh pegawai

Negeri sipil di mulai dari struktur tertinggi instansi Jpr sebagai level tertinggi
sampai pada pelaksana sebagai level terbawah. penilaian kinerja yang

diterapkan di Pemda DIY adalah dengan melakukan penilaian kinerja individu
dan instansi setiap tiga bulan (Triwulanan) yang dijadikan dasar datam

pemberian tambahan penghasilan pegawai (Tpp).

I
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S: SEKSi PER:NTAH SiSTER iS:STEM SELEKSi PECAWA:PEMER:NTAH BERBASiS

KOMPUTER〕

Merupakan sistem seleksi pegawai pemerintah berbasis komputer. Hal ini

berkenaan dengan program percepatan reformasi birokrasi vang ke 3 vaitu sistem

seleksi dan promosi secara terbuka mengandung maksud bahwa seleksi tersebut
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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 tidaknyp calon

aparatur dimaksud. Profesional diartikan bahwa seluruh proses rekrutmen

dilaksanakan sesuai standar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

serta berlangsung jujur. Sesuai kebutuhan, maksudnya, seleksi dilaksanakan sesuai

analisis kebutuhan pegawai yang dilakukan secara obyektif.

Pada Tahun 2017, sistem inijuga 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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Akuntabi!itas Kinetta

3.1. Capaian Kineria Tahun 2019

Badan Kepegawaian Daerah DIY telah melaksanakan

pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan Bapak

Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 85 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai

peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabe:l‖ .l Skala N‖ al peril18kat Kinerla

* Sumber: Permendagri Nomor 36Tohun 2077

=●
■ユ■■■■■|

':● 11■ || ‐
'  . . =  | ,

91≦ 100 Sangat Baik

2. 76≦ 90 Tinggi

3. 66≦ 75 Sedang

4. 51≦ 65 Rendah Kurrlng Muda

Ｅ
０ ≦50 Sangat Rendah
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Meningkatnya
kualitas
manajemen
aparatur secara

efisien dan efektif
dalam pelayanan
publik secara
profesional

|:ndlkatOn    ~
persentase kua!itas

manaiemen sDM
Aparatur

Meta indihtor:

Jumiah Formasi labatan

yang   terisi   dibagi

lumial   kebutuhan
pegawal  dikali  looM

%

|

8535 725

1鴫
41 111,21

Tab€l lll.2 Capalan l(lnerra Tahun 2Ot9

Adapun analisis

berikut:
capaian kinerja stategis diuraikan sebatai

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif
dalam pelayanan publik secara profesional

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien
dan efektif dalam petayanan publik secara profesional diukur dengan menggunakan
meta indikator Jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan
pegawai dikali 100% ditambah Junrlah Pemenuhan Kriteria dalam Analisis Jabatan
oleh Kompetensi rndividu Dibagi Jumrah Formasi yang sudah Terisi Dikari roo %
dibagi dua. Tahun 2019 capaian kinerja sasaran ini adalah (14.gg41t5.905) x 100%
= 94.27%l + {.937a/fi.3471x r0o% = g2.6ryol/2 = 88.4t%. sumber data diolah dari
hasil evaluasi atas indikator program yang mendukung kinerja dari sasaran yang
terdiri sebagai berikut:

l' Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan sasaran dari
program perencanaan pengadaan dan pengelolaan informasi kepegawaian
dan memilikidua indikator program, yang pertama persentase pegawaisesuai
kebutuhan pegawai (formasi dan bezzeting). Meia indikator ini adalah jumlah
formasi jabatan yang terisi dibagi jumrah kebutuhan pegawai dikari 100%.

Ｔ
ヨ



2.

Formasi CPNS Tahun 2019 adalah 7Ll orang. Telah dilakukan seleksi

adminlstrasi terhadap 8.888 orang pelamar GPNS dengan hasil MS sebanyak

5.188 orang yang lolos seleksi administrasi. seleksi Naban tahap 1 adalah

untuk Naban lama dengan hasil kelulusan 2.035 orang, Naban tahap 2 adalah

dari seleksi umum 235 orang dan Naban tahap 3 adalah prr/grr sgbanyak

1.367 orang. Seleksi TKD dan TKB untuk CPNS formasi 2019 akan dilaksanakan

di 2020 sesuai dengan instruksi dari pusat/Kemenpan RB. capaian kinerja

untuk indikator ini capaian kinerjanya adalah 14.984/15.905 x 100% = 94.2tyo

dari target sebesar 79%.

lndikator program yang kedua adalah persentase pegawai perangkat daerah

dengan data kepegawaian terintegrasi, valid dan update, dan meta
indikatornya adalah . jumlah pegawai perangkat daerah dengan data
kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan update dibagi Jumlah
perangkat daerah keseluruhan dikali 10CI6. pengelotaan sistem informasi
kepegawaian dengan melakukan updating data setiap saat, melakukan
integrasi sistem kepegawaian dalam rangka percepatan sistem meri! dan
pemeliharaan dan pengembangan aplikasi presensi online untuk menunjang
penilaian kinerja individu. capaian kinerja indikator ini adalah 9.9gg/Ll.34l x
100% = 88.02% dari target 80,88%. Kekuranglengkapan data meliputi diklat
yang sudah diikuti namun belum update, dan juga alamat rumah.
Menlngkatnya kompetensi pegawai 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 ]:oo%. capaian indikator program ini
adalah 9.374111.347 x t}o% = 82,6r/o dari target g2,oo%. peningkatan

kompetensi SDM aparatur sudah difasilitasi dengan adanya pengiriman
aparatur dalam tugas belajar, ijin belajar serta diklat-diklat teknis maupun
fungsional baik di dalam maupun ke luar negeri dan juga diklat kepemimpinan.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepastian hukum pegawai merupakan
sasaran program kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai. lndikator
program ini adalah persentase sK kepegawaian yang terselesaikan tepat
waktu. Meta indikatornya adalah jumlah sK kepegawaian yang diproses tepat
waktu dan akurat dibagijumlah sK kepegawaian yang dikeluarkan dikali 100%.

capaian indikator kinerja program ini adalah adanya deviasi kesalahan

I ―鵬



7712.435 x roo% = 3,t6/o. Jadi surat Keputusan yang sudah benar adalah

96,84% dari target yang ditetapkan sebesar 89%. Keterlambatan sK khususnya

sK kenaikan pangkat dan pensiun dikarenakan untuk pegawai dengan
Golongan lV/c ke atas harus ada rekomendasi dari pemerintah pusat,

kesalahan tulis, salah NIP maupun adanya perubahan alamat terakhir yang
seringkali tidak dilaporkan kembali pada saat pengurusan pensiun.

Meningkatnya kualitas pelayanan penatausahaan kepegawaian merupakan
sasaran strategis dari program peningkatan penatausahaan kepegawaian
daerah, yang memiliki indikator nilai kepuasan dari pelayanan kepegawaian.
Meta indikator kinerjanya adalah nilai survei kepuasan pelayanan

kepegawaian. Tahun 2018, capaian kinerja dari indikator ini adalah 7g,00 dari
75,00 yang sudah ditargetkan. sasaran dari program ini adalah aparatur
Pemda DIY maupun masyarakat umum yang menggunakan layanan
kepegawaian dari BKD DlY. Tahun 2019, nilai IKM BKD Dty adalah 91,00 dari
target 78,00. Nilai IKM ini mengalami kenaikan 3,00.

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 pegawaipada kriteria tertentu dikali 100%. capaian kinerja program ini
tahun 2019 adalah 2.29111L.347 x 100 9i = 24,60g6, dari target yang ditetapkan
sebesar 23,09%. Pengukuran kompetensi telat dilakukan untuk seluruh
pegawai fungsional auditor dari lnspektorat Dly, seleksi Jabatan pimpirran

Tinggi Pratama, pemetaan potensi dan kompetensi pegawai, seleksi tes
pendampingan haji, psikotes untuk pegawai mutasi antar daerah, dan seleksi
komisioner Komisi Penyiaran lnformasi Daerah. Telah dilakukan promosi
pengukuran kompetensi pegawai ke Bontang. pengukuran pemda Kabupaten
Bantul.

3.2. Evaluasidan Analisis Ketercapaian Xineria Tahun 2019

Berdasarkan Tabel lll.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis
sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualias manajemen aparatur secara efisien dan efekif
dalam pelayanan publik secara profesional
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- Tercapai 88,4L%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target
=LLI,ZLYo, maka target tahun 2019 tercapai.

- Dlbandingkan realisasitahun lalu, terdapat kenaikan sebesar L,7g%.
- Dibandingkan dengan target akhir RpJMD, diproyeksikan sasaran akan

berhasil tercapai sesuai dengan target yang direncanakan yaitu g5%.

- Keberhasilan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ,,Meningkatnya

kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan
publik secara profesional" disebabkan oleh adanya koordinasi dengan
pihak-pihak terkait khususnya Kemen-pAN&RB terkait dengan usulan
formasi cPNs. Kerjasama semua pihak datam petaksanaan seleksi
administrasi cpNS, dan terselenggarakannya seleksi tenaga bantu baik
seleksi khusus untuk yang sudah lama maupun seleksi umum untuk tenaga
bantu baru mampu memberrkan dukungan atas kekurangan pegawai yang
menjadi masalah bagi semua OpD.

sementara itu, faktor yang menghambat tercapainya kinerja sasaran
tersebut adalah Kebijakan pemerintah pusat terkait adanya moratorium
penerimaan GPNS, penundaan pelaksanaan TKB dan TKD cpNs Formasi
2019 oleh Kemen-pAN & RB dari rahun 2019 menjadi rahun 2020 sehingga
belum ada penambahan pegawai dari cpNS sampai seleksi tersebut
dilakukan. Seleksi CPNS formasi 2019 baru akan dilakukan di Tahun 2020,
sehingga penambahan pegawai untuk Tahun 2019 berasal dari
pengangkatan tenaga bantu.

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel lll.5 Ang3aran dan Realisasi Belanja langsung per sasaran Tahun 2019

r
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Berdasarkan tabel lll.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang

terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp17.573.059.860,00, terealisir

Rp14.885.412.939,00 atau 84,7L/o. Sisa anggaran sebesar Rp2.685.646.921,00 atau

L5,29% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa

- Efisiensibelanjaperjalanandinas

- Efisiensi honor narasumber

- Efisiensi honor nonPNS sebagai akibat dari kebijakan

- Belanja-belanja lain yang direalisasikan sesuai dengan standar belanja yang

ada.

Nriesi.lpun belanja tidak terserap tOO% namun keseluruhan sasaran strategis

OPD tercapai 88,41% atau 111,21% dari target sebesar 79,50yo, sehingga dengan

demi kian terdapat ef is iensi bela nja sebesa r Rp2. 686.646.92 1,00 (15,29%1.

3.4. lnovasi

lnovasi ,-ang saat ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY

dalam menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat meliputi:

1. SITAMU (Sistem Survey Pelanggan dan Buku Tamu)

Merupakan buku tamu elektronik yang ada di Layanan Satu Pintu BKD DlY.

Program aplikasi ini memungkinkan pengunjung yang datang ke BKD DIY tidak

lagi mengisi buku tamu secara konvensional, tapi data pengunjung bisa

langsung diisi petugas. Apabila sewaktu waktu dimintai laporan data Tamu

beserta layanannya di BKD DlY, maka petugas bisa langsung diprint out pada

Aplikasi Buku Tamu. Aplikasi ini sekaligus merupakan aplikasi survey kepuasan

pelanggan secara elektronik, jadi pelanggan tidak periu lagi menuliskan hasil

survey sampai berlembar-lembar, namun cukup dengan menggunakan aplikasi

inl. Data hasilsurvey juga langsung bisa diketahui.

2. Bimtek Pembekalan Keistimewaan kepada PNS Mutasi

Bimtek ini berbasis budaya lokal agar PNS yang baru mutasi ke Pemda DIY

lebih memiliki kepekaan, kejelian dan kecerdasan pikiran dalam pelaksanaan

tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Bimtek ini merupakan implementasi



dari keistimewaan Dry yang mendukun! kinerja kerembagaan sebagaipenguatan kapasitas sumber daya aparatur pemda Dly.
Form lsian pegawai(Flp) Online
Merupakan Sistem pemerintahan Berbasis Erektronik (spBE), menjadi suatukewajiban daram sistem tata kerora pemerintahan untuk menggunakan sistemInformasifeknorogi rnformasi (sr/t'r) sebagai pendukung daram perayanankepada masyarakat. Dengan pemanfaatan srfl, daram pemerintahan tentudiharapkan dapat memperbaiki proses pelayanan kepada masyarakat ataupengguna rayanan dari masing-masing instansi pemerintah, yaitu menjadiefektif dan efisien. sarah satu bentuk perbaikan tayanan kepada penggunalayanan' dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dly membuat proses penginputan datapegiwai baru (cpNS dan pNS mutasi dari ruar pemerintah Daerah Dry)menggunakan aplikasi online.

E-Mutasi(Semut)

Merupakan sistem dan mekanisme perayanan administrasi pemindahan antardaerah, mutasi internar dan promosi. petayanan adrninistrasi meriputiprosedur mutasi bagi pNS Luar Daerah dan penempatan pNS daiam jabatanagar menjadi valid tidak bertubrukan, benar datanya, cepat, rangsung darambentuk RSK dan tepat sesuai kualifikasi yang diharapkan.

r
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Penutup

Bob 4 Bcrlsl :
7. Keslmpulon
2. Rekomendosi

Peningkotan kinerio

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY

tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja

utama adalah sebagai berikut.

l. Formasi pegawai belum terpenuhi karena banyaknya pegawai pensiun

sehingga terjadi kekurangan pegawai hampir di semua OPD.

2. Kebutuhan pegawai yang banyak tidak sebanding dengan pemberian formasi

CPNS dari Kemenpan RB sehingga komposisi pegawai tidak seimbang dengan

kebutuhan.

3. Pengembangan kompetensi pegawai kurang menyeluruh dan menyentuh

seluruh aparatur yang ada.

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 aCministrasi

CPNS di Tahun 2019, memanfaatkan tenaga bantu, 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.

3. Melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD dalam rangka mencari solusi

bersama permasalahan yang ada seperti dalam hal mengembangan kompetensi

sesuai kebutuhan.

4. Memberikan beasiswa ijin belajar bagi ASN Pemda DIY untuk meningkatkan

kompetensinya dengan tetap melakukan tugas di OPD masing-masing.
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Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai

berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD dan Pemerintah Pusat.

2. lmplementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasisecara berkala agar

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan rneningkat pada

periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkin.

3. Koordinasi dan komurrikasi internal Badan Kepegawaian Daerah DIY secara

lebih intensif
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ムamρttα″1.i哺υαn dan sasaran 3KDD′ γ

Tuluan dan sasaran Badan Kepegawalan Daerah Daerah:st:mewa Vogvakarta

Tahun 2017‐2022

Sumberf RPJMD 2017‐ 2022

No. Tuluan Sasaran :nd:kator

Target capaian Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

〔1) 12) {3) 〔4) 〔5〕 〔6) 〔7} 〔8)

Mewujudkan
Penlngkatan

Kualitas
ManaJemen
Aparatur
Secara
Efisien dan
Efektif dalam
Pelayanan
secara

Profesional

Meningkatn
ya kualitas
manajemen
aparatur
secara

efisien dan

efektif
dalam
pelavanan
publik
secara
profesional

Persentase

Kualitas

Manajemen
SDM Aparatur

78.00 79.50 81.50 83.00 85.00
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Lompiron 2. Perjanjian Kinerjo Tohun 2019
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PERJANJ:AN KINERJA TAHUN 2019

Dalam ran9ka 
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Pin… ma pada"hun 2019 i雨 bori81i akan―ludkan br9et師 翻賦口 yan9

90mm"Hual!am口 ran poOanlian ini,da:om rangka FrlenCapai tar9et kinα ia langka
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btt mo可adl ten99un9,awab

ka耐 .

Pihak kedua 8kan IVle:akukan supeMsi yang diperukan 3em akan melakukan evalua31

terhadap capaian kine98 dan pelanllan :n dan mengambli undakan yang dipertukan

dJ3m mnoka pem“ Man tthargean dan sankJ

Yogyakarta. Jan画 2019
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Nornor 1O0/Ot)4L
Sifat Biasa
Lampiran
Hal Laporan Hasrl Evaluast atas

lmplementagr Sirt€m AKlp
Badan Kepegawaian Oa€rah
DIY Tahun Anggaran 2018

Yogyakarta, 0b -Og- -ZOtg

Kapada
Yth. Gubcmur

Daarah lgltma$re Yogyaktria
di -

Yogyak.rt.

Oalam rarEka p€laksangan poraiuren pemenrrlah Nomor g Tahun

2006 teniang Pelaporan Keuangrn dan Kincna tnltensi pam.rintth, prfaturan

Presrdan Rl Nomor 29 Tahun 2Ot4 tentar€ Sistem Akuniabit(as Kin€ria

ln3lan3i Pcmcnntah, Peraluran Mcnten pcndayagunlan Aparatur NGga6 drn
Roformasi Birokrasi Noflror 12 T.hun 2O1S tcntang podoman Ev.tu.si ata3

lmpl€menlasi S'siem AKIP, kami 3ampaikan hel-hal sebagai bGrikut:

L Kamr telah melakukan evatuasi etas Sislem Akunlabrlitas Kina4a dcngen

tuluani

a. Memp€roloh Inlomasi tcntang lmplamantasi Sistem AKlp:

b. Monilet akuntabilitas linaia inrtand pmarintrhi
c M€mberikan 3aran perbaikan untuk pcningkatan kine4s den pariguatan

akunlabilttas instansi.

2 Dalam molakukan Evaluasr alas lmptemanial Srstem Akuntabl(es Kincqa

lnElansa P€merintah (SAX|P) untuk Satuan Koq. pcrangkst Oaorah

(SKPO) di Lingkungan Pomerinteh Oaoreh Oecrah lstimeifla yogyaksda,

Tim Evaluasi (Evalualor) lnspotitord Oe€fah lstimewa yogyBkarta

melakukan p€nilaian tarhadap esprk-aspok 3€bagai b€nkul:

a. Asp€k Perencanaan Kinarje mcltpuli:

1) Perencanran Strategis, meliMi sub komponen pemenuhen Renstra,

Xualilas Renstra dan lmplemeniasi Ronslra.

2) Perencanaan Kineria Tahunan dan Perlaniian Kinerja, molipuli sub

komponen Pemenuhan Perencanaan Kineda Tahunan dan

Perlaniian Kine0a, Kualnas p€rencanaan Kinerja Tahunan dan

Pe0aniian Kinerla serla hplomenta3a perencanaan Kin€4a Tahunan

dan Pcrlaniian Kinerla Tahunan;

b. Aspek Pengukuran Kinena meliputi:

1) Pemenuhan Pengukuran.

2) Kualilas Pengukuran.

澤



3) lmplamanf a3i Pcngukuran

c. AsP€k Pelsporan Kineqa m€lrputl

1) Pemcnuh'n PclaPoran:

2) Penyailan |trformasr Kinerla:

3) Pemantaaran lnlorma3i Kinorla

d. Evaluasl lntamal mel'Pulr'

1) Pemenuhan Evaluasr'

2) Kualltas Evaluasi;

3) Pem.ntaaian Evaluasr'

6. P€ncapaian Sa3er'rvKin€qa Organisasi melipuli;

1) Kinoria Ysng Oilagorkan (Outpu')'

2) Kinsqa Yang Drlaporkan (Ou'co'no)'

3) Kinsrls Yem Oilaporkan (lKU);

4) Kinorla deri Prnilaian Slakeho'dar

3. Hasil evaluasi yang dltuanglen dalam b€nluk nrlai dengan kisaran mulal

deri O lampai (rcngan lO0' Badan Kepegawaian Oaerah OIY memperoi€h

nila sobaiar &4'07 Kategori A dengan inlerPreslast memuaskan'

mamimPin gcrubehtn o''krncria t'n99r' dan 3angat akuntabGl

4 Nilai 3aba0aman' t"!€but dr als3 merupakan akumulasr p€nrlaran

t.fisdgpscluruhkomponenmaneJcm.nkincqeyangdievaluasld|Badan

Kepagaraign Oa'rah OIY dcngan nncien sebaga' b€rikul'

a. PGGncan'an Kin€4a memPeroleh nila' 27'14 atau 9O'45% d'n bobot

lcbcaar 30%;

b Pcngukuran Kin'qa memPcroloh nilsi 21'04 atau 84"t7% dari bobot

3eb$at 25%'

c. Polsporan Kin€tla memp€roEh nilai 1'l'83 atau 7885% dati bobot

lGb.3at t5%'

d Evaluasi lnicmd m€mP€rolch nrlai 9 58 atau 95 83o/o dan bobcl sebesar

10%;

..Panc.p.i.ns.!.'en,Klnaqao'g.nEaslmemPorolehnllal14'48alau
72.llo% OaA Oouot !'bG3ar 20%'

5. Talhadap r'kom'ndeo y'ng dibcriktn d€f lNp'ktotat Ot'rah lstimax'

'Yogyakflt' Ptd3 Evatua3i atas lmpLmenla3i SAKIP Tthun 2017 yottg

lcu' tlatr dilind'kl'quti tott'ii dtman pGtbeikan dan peninckaltn

tsrnadep k6bm'h8n lctt(an p'nc'pa6n ra3aran/tin€rla organ'asr yeiiu

kinstla yang dilaporkan loulpul' oolcottts dan IKU)' Tindak laniut yang

dilekukan berupa:

a. Molakl{€n koordinasi dengan Komenlsnan PAN d3n RB dan Badan

Kcpogawaian Ncgara takait dongan sahksr CPNS 2018

b. Penataan p6gawal sebagal \pu'tJd p€laksanaan penataan kelembagaan

baru:



,/
c' i/biahr€n pam.ta.n pegirwa caram rangka ,nan i6men rarof,r untut

par€clolean manajGman ASN yang prd*ioflat. cfbicn. &n afektir;d. lrahkukan !aht* pegamr non pNS kontrak dehm r.ngk pomrnuhrt
kcutrrr.n pcgskai

8. S€hubungan dGngon hasrt Evaluasr atas lmpl€mente8t SAKIP Tahun 2oig
sepgrtt lorsobul peda angka 4 dr atds, kami merekomendsstkan lrprde
Kepala gaden Xopegawaran Oaarah Oty b€sona 3cturuh iai.r.nnya ag..:a Lctih oplim.t dalam mctakukan tindakan porb.iken t ita[ prncapaaan

Sa3ar.ivKineqa Organrsaei yarru l(rneqa yang ditapofian (oulput
outcoma, d.n tXU),

b M€nirEkattan hurlil.s panya.x'n Laporan Kinao8 rnltami pafrafinrah
pada tehun y.ng lkan dei.ng sehm?ga ndsl l.gi tcrd.pat $t.h hitung
maupun talah rnpul data

Ocmikhn Lapor.n Ha3il Evatuar alai tmpbm.nta3i SAKIP p.d. B.dan
Kepeg.weian Dacrah Oty Tahun Anggaran 201g. .gar dapat dipcrgun.k.n
sAbaga,msna .nerlinya

lNSPEKTuR
DAERAH:ST:MEWA YOGYAKARTA

Tembugan

Kepala Badan Kep€gawaian Oaoreh Oly



Lompiran 5. Tonggapan/Tindok Lonjut Evoluosi LH lP Tohun Sebelumnya
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Lompiran 5. Penghargaan BKD DlYTohun 2079

NO
NAMA

PENG…

TGVBLNrTAHUN
PEMBERIAN

PENGHARGAAN

PEMBER:
PENGHARCAAN

KHIRANGAN
(PENGHARmN

DIBCR:MN
■ RKArAPAD

FOTOSEmFOMTrnA― ′

PIALA

1

B(N Award
Tahun 2019

untuk kategorl
V yaitu
l(omitmen
Pengawasan

September 2019 BKN
Xomltmen
Pengawasan

juara lll
Monltoring dan

Evaluasl

Keterbukaan
lnformasl Publlk

29 September

2019

Komlsi
lnformasl
Daerah DIY

Monltorlng dan
Evaluasl
(eterbukaan

lnformasl Publlk

Sertiflkas“ 50
2009:2015

Tahun 2019 WQA
Sertlflkasi untuk
pelayanan publlk
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