
2ilIr {illll7llllifrl:lt Ir\ II IllrrhIIl ItC

I
-gf
-.--

:=i--Jl-' _-

----..........ll-l- -----....'-

LAPORAN HASTL EVALUASI

ATAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANS! PEMERINTAH

KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 20{7

Nomor LHE : 70011161427.312018
Tanggal : 08 Oktober2018

INSPEKTORAT

r-)rI ,,ll

I\SPl:tit t)R t l K l t' t I t,\ t_t v t,t t\G
,ll. lri4 Ro(h rut l lu Li ttr .\o. I 1i4lt. 0.l-i1-88 l J85 l iLt. 0.l.l.l-89J 1 26

Lt.v.ti t\(;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTORAT
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp.(0334) 881485

Fax.(0334) 894i25
LUMAJANG

\omor . 7oO/ 1161427.3/2018
Sifat : Penting
lampiran : 1 (satu) berkas
Erillal : Hasil Evaluasi

Implementasi

r-uBq.iars, 0B 0c1 2018

Kepada
YtI. Bapak Bupati Lumajang

di
LUMA.'AIfGatas

Sistem
Akuntabilitas Kinetja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan
E,on,t!,^s^ r10}r! r ^aran r t,r-a;ond

Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah,

g'p.;,lan 
^l^m^. 

,O To}tttn Cnta ranlonn C;srpln

A.kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagaimana pasal
5 Peraturan Menteri Peodayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birolaasi Republik Indonesia Nomor 12 T6hun 2015
Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sigtem Akuntabilitas
tlina;a rna+6nci Da'na;-+oL l,lrt,-t,sn!ro Dosol < o!,o+ ,tl hoLlna

"Setiap pimpinan instansi pemerinta-h melakukan evaluasi atas
implementasi SAKIP di:' lingkunganrya setiap tahun". Tim
Inspektorat Berdasarkan Surat Tugas Nomor: O94 / 36 / 427.3 I 2018
tanggal 19 Februari 2018 telah melakukan evaluasi atas
imnlcmoni-.i ot!rnral-!;liro. l,ina;a na,{o l/p--ti-r-n ponr,t,^o^

Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoEan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara darr Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Taiun 2015 tentang PedoEan Evaluasi atas
tmplementasi Sistem Akuntabilitas Kioerja lnstansi Pemerintah dan

El!!-or; Itrtnoiond n^r^r nA +aLrin tnlT +an+and

Petunjuk evaluasi sistem akuntabilitas kineda Instansi Pemerintah
Organisasi Perangkat Daerai di Lingkungan Pemerintalt Kabupaten
Lumajang.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk Memperoleh Informasi
ian+nnd rfr nramcnl-s; qar/rp h.nilai +indlzo+ .l,rrnratrilifa< l,inari.

atau pertanggungiawaban atas hasil (outcome) terhadap



penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang berorientasi kepada hasil (result oriented govemment),
meEberikan saran perbaikan yang diperluksn sebeluE dilakukan
evaluasi oleh pihal berkompeten, serta qleEonitor tindak lanjut
rekoEendasi evaluasi periode seb€lumnya termasuk dapat s€bagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi oleh Kepala Daerah
kcpada OPD atas dasar hasil cvaluasi sistcm al<untabilitas kincrja
OPD selama 1 (satu) tahun dan diiseraikan pada tahun
berikuturya.

Ruang lingkup evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP
meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kineria daD
pedanjian kinerja, termasuk penerap.rn anggaran berbasis kinerja,
p€laksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kineia, dan hal lainnya.
Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi
SANIP adalah prosedur prosedur lainnya karena disesuaikan
dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan
mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso
Kabupaten Lumajang memperoleh nilai 54,30 atau predikat "CC".
Penilaian tersebut menunjukkan kinerja Cutup {Memadai),
Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi in-forErasi
kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak
mendasar.

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi mandiii adalal sebagai
berikut:
l. Secara umum terdapat sedikit kenaikan nilai akuntabilitas

Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Walaupun telah

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

XoEponetr
Ya.ng Dlatlal

2017
Bobot I{lld

a. Perencanaan Kinel]a 30 2r,13

b. Pengukuran Kinerja 25 8,44

c, PeLaporan Kinerja 15

d. Evaluasi Intemal 10 4,50

e. Capaian Kinela 20 1o,29

!{ ilai llasll Eveluq3l 100 54,30
Tilgkat Atuatab[ttas
Binedq CC l>5O r.d 6()l



4) Terkelt E rel'Jasr lx&rral gge::
a) Melakutan Evaluasi atas pela.ksalraan rencana atsi

dan melengkapi dengan lapora! evaluasi interim;
b) Menyanpaikaa dan mengkoounikasikan hasil evsluasi

kepada pihak-pihal yang berkepentingan, dan
lcelengkepi Cengan lqpora.,r intedrc;

c) Melalsalakan evaluasi program dalam rangka menilai
keberhasilian progralr, memberikan rckomendasi_
rekoEendasi perbaikan peBencanaan kinetja,
memberikan rekomendasirekomendasi peningkatar
Hne{e CC'Jk'.:nS Cenger Col].lmen SAKIP I,ang
memadai;

d) Melalsana-kan pemantauan Rencans Aksi dalam
rangka mengendalikan kiaeda dan Eemberikan
altematif perbaikan yarg dapat dilalsanakan; dan

e) Lfebigkepi dokJmen S.^J p jrerig lcercadai a+.es Hasi!
evaluasi prograD telah ditirdatdaDjuti untuk perbaikan
pela-kssnaan program di Dasa yang a.kan datang.

5) Terkait Pencapaian Sasaran/ Kineda Orga,nisasi agar
a) Terget i,exg sudsh di+€+.apkan dapat dicapei secara

keseluruban;
b) Mengupaya-kan capajan kinorja lebih baik dari tahun

s€beluEnya; dsrr
c) Menyajikan informasi kinerja secara andai/ valid.

DeciHan Csenpeiken hssil evaluasi etas ileplementasi
Sistem AKIP paala OPD Keca-matan Ranuyoso Kabupaten Lurxajang
sebagai penerapa.n manajemea kinerja. Kami mcnghargai upaya
Saudara bes€rta s€turuh jiiJaran rtatam menerapkan Sistem AKIP di
lingkur8an OPD Saudara,

Ferwakilan Provinsi Jawa Timur, di Sidoarjo
rtu-r hovinsi Jawa Timur-

Fs]Iulroso (ab. L.u!!ajlag.
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tumt l.h o.mboakan reko

rerah m.nurukkan paE i;

.: i :-:!:,:r.ar]Ielah

laik d*i tahun a.bar;G


