
 

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 

BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 
 

1. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah 

No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

a. Penjelasan Umum tentang 
Sasaran dan Indikator, SERTA 

RUMUSAN PENGHITUNGAN 

Penjelasan Umum : 
Meningkatnya kualitas pengelolaa arsip daerah adalah upaya mewujudkan tertib 

arsip yang bernilai guna sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan 
pemerintahan dan jatidiri daerah.  

Indikator : 
a. Pengelolaan arsip secara baku 

Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase pengelolaan arsip dinamis 

inaktif di lingkungan Pemkab Banjarnegara 
- Rumusan perhitungan :  

Jumlah Perangkat Daerah yang melaksakanan pengelolaan arsip dinamis aktif 

secara baik / (dibagi) Jumlah perangkat daerah x 100% 
 

b. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif 
secara baik 
Indikator ini dipilih untuk mengetahui Perangkat Daerah yang melaksanakan 

pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik 
- Rumusan perhitungan :  

Jumlah perangkat daerah yang dikelola arsipnya / (dibagi) Jumlah perangkat 
daerah x 100% 
 

c. Persentase pengelola arsip di unit pengolah arsip yang memiliki kompetensi 
Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase pengelola kearsipan di masing- 
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No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

masing unit pengolah 

- Rumusan perhitungan :  
Jumlah pengelola arsip di unit pengolah arsip yang memiliki kompetensi / 
(dibagi) Jumlah  unit pengolah arsip yang ditargetkan x 100% 

b. Kinerja nyata dengan kinerja 
yang direncanakan (target).  

a. Pengelolaan arsip secara baku 
- Target Tahun 2018 : 8,33% 

- Realisasi s/d Triwulan II : 6,25% 
- Capaian    : 75,00% 

 

b. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif 
secara baik 

- Target Tahun 2018 :  52,08% 
- Realisasi s/d Triwulan II :  41,67% 
- Capaian    :  80,01% 

 
c. Persentase pengelola arsip di unit pengolah arsip yang memiliki kompetensi 

- Target Tahun 2018 :  20,00% 
- Realisasi s/d Triwulan II :  10,00% 
- Capaian    :  50,00% 

c. Kinerja nyata dengan kinerja 
tahun-tahun sebelumnya. 

a. Pengelolaan arsip secara baku 
- Realisasi s/d Triwulan II : 6,25% 

- Capaian Tahun sebelumnya:  
Tahun 2014 : 5,36%;  
Tahun 2015 : 5,36%;  

Tahun 2016 : 17,86% dan  
Tahun 2017 : 14,58% 

 
b. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif 

secara baik 



No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

- Realisasi s/d Triwulan II :  41,67% 

- Capaian Tahun sebelumnya:  
Tahun 2014 : - %;  
Tahun 2015 : - %;  

Tahun 2016 : - % dan  
- Tahun 2017 : 52,08% 

 
c. Persentase pengelola arsip di unit pengolah arsip yang memiliki kompetensi 

- Realisasi s/d Triwulan II :  10,00% 

- Capaian Tahun sebelumnya:  
Tahun 2014 : 12,45% (30/241)  
Tahun 2015 : 29,05% (70/241)  
Tahun 2016 : 35,27% (85/241) dan  

- Tahun 2017 : 17,84% (43/241) 

d. Kinerja suatu instansi dengan 

kinerja instansi lain yang 
unggul di bidangnya ataupun 
dengan kinerja sektor swasta. 

Dan atau kinerja nyata dengan 
kinerja di negara-negara lain 
atau dengan standar 

internasional. 

 

e. Out Come dan Out Put 

Program dan Kegiatan serta 
Penyerapan Anggaran 

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 

Output : Jumlah lembaga daerah yang ditangani arsipnya : 4 lembaga 
Anggaran : Rp. 80.000.000,00 

Serapan : Rp. 55.110.850,00 
Serapan :  68,89%  

f. Faktor Pendukung Capaian 

Kinerja 

a. Tersedianya SDM yang kompeten 

b. Tersedianya anggaran 



No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

c. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan 

d. Koordinasi dengan lembaga terkait 

g. Faktor Penghambat Capaian 

Kinerja 

a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani kearsipan 

b. Terbatasnya anggaran 
c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan 
d. Masih rendahnya atensi lembaga terhadap pengelolaan kearsipan  

h. Solusi/Rekomendasi perbaikan 
kinerja Triwulan / Tahun yang 

akan datang  

a. Mengusulkan penambahan personil/ tenaga teknis kearsipan 
b. Mengusulkan anggaran yang ideal 

c. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana kearsipan 
d. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kearsipan 

 

2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 : Meningkatnya minat baca masyarakat 

No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

a. Penjelasan Umum tentang 

Sasaran dan Indikator 

Penjelasan Umum : 

Terwujudnya masyarakat kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan.  
Indikator : 
a. Persentase Pengunjung perpustakaan per tahun 

Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase jumlah pengunjung 
perpustakaan Kab. Banjarnegara 
- Rumusan perhitungan :  

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun / (dibagi) Jumlah masyarakat 
yang harus dilayani x 100% 

 



No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

b. Persentase Perpustakaan yang terbina 

Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase jumlah perpustakaan yang telah 
dibina di Kab. Banjarnegara 
- Rumusan perhitungan :  

Jumlah perpustakaan yang terbina / (dibagi) Jumlah perpustakaan yang 
ditargetkan x 100%  

b. Kinerja nyata dengan kinerja 
yang direncanakan (target).  

a. Persentase Pengunjung perpustakaan per tahun 
- Target Tahun 2018 : 19,44% 
- Realisasi s/d Triwulan II : 12,41% 

- Capaian    : 63,84% 
 

b. Persentase Perpustakaan yang terbina 
- Target Tahun 2018 :  20,00% 
- Realisasi s/d Triwulan II :  10,00% 

- Capaian    :  50,00%  
c. Kinerja nyata dengan kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. 

a. Persentase Pengunjung perpustakaan per tahun 

- Realisasi s/d Triwulan II : 12,41% 
- Capaian Tahun sebelumnya:  

Tahun 2014 : 4,00% (40.800/1.093.119);  

Tahun 2015 : 5,13% (51.106/996.572);  
Tahun 2016 : 4,09% (40.760/996.872) dan  

Tahun 2017 : 5,85% (45.225/772.786) 
 

b. Persentase Perpustakaan yang terbina 

- Realisasi s/d Triwulan II :  10,00%% 
- Capaian Tahun sebelumnya:  

Tahun 2014 :   1,94 %;  
Tahun 2015 :   5,72 %;  
Tahun 2016 : 11,15 % dan  



No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

- Tahun 2017 :   4,85 %  
d. Kinerja suatu instansi dengan 

kinerja instansi lain yang 
unggul di bidangnya ataupun 

dengan kinerja sektor swasta. 
Dan atau kinerja nyata dengan 
kinerja di negara-negara lain 

atau dengan standar 
internasional. 

 

e. Out Come dan Out Put 
Program dan Kegiatan serta 
Penyerapan Anggaran 

Kegiatan Layanan dan pengolahan buku 
Output : Jumlah pengunjung perpustakaan : 35.000 orang 
Anggaran : Rp. 50.000.000,00 

Serapan : Rp. 13.817.465,00 
Serapan : 27,63%  

f. Faktor Pendukung Capaian 
Kinerja 

a. Tersedianya SDM yang kompeten 
b. Tersedianya anggaran 
c. Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan 

d. Terlaksananya Koordinasi, konsultasi dan promosi minat dan budaya baca 

g. Faktor Penghambat Capaian 

Kinerja 

a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani pengambangan minat dan budaya 

baca 
b. Terbatasnya anggaran untuk pengembangan minat baca masyarakat 

c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perpustakaan daerah 
(gedung bekas, sarana perpustakaan kurang memadai) 

d. Masih rendahnya minat baca masyarakat, meningkatnya kemudahan dalam 

mengakses informasi melalui teknologi  

h. Solusi/Rekomendasi perbaikan 

kinerja Triwulan / Tahun yang 
akan datang  

a. Mengusulkan penambahan personil/ tenaga teknis perpustakaan 

b. Mengusulkan anggaran yang ideal 
c. Mengusulkan pembangunan gedung perpustakaa, peningkatan sarana dan 

prasarana 



No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

d. Meningkatkan koordininasi, konsultasi dan promosi perpustakaan 

e. Inovasi layanan perpustakaan (digitalisasi system, launching perpustakaan digital) 
 

 

3. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat 

No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

a. Penjelasan Umum tentang 

Sasaran dan Indikator 

Penjelasan Umum : 

Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 
Terwujudnya layanan perpustakaan dan kearsipan yang profesional.  

Indikator : 
Nilai IKM 
Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

layanan perpustakaan dan kearsipan 
- Rumusan perhitungan :  

Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
b. Kinerja nyata dengan kinerja 

yang direncanakan (target).  
Nilai IKM 

- Target Tahun 2018 : 74,85 

- Realisasi s/d Triwulan II : - 
- Capaian    : 0,00%  

c. Kinerja nyata dengan kinerja 
tahun-tahun sebelumnya. 

Nilai IKM 
- Realisasi s/d Triwulan II : - 

- Capaian Tahun sebelumnya:  
Tahun 2014 : 78,50;  



No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

Tahun 2015 : 78,92;  

Tahun 2016 : 79,35; dan  
Tahun 2017 : 79,69.  

d. Kinerja suatu instansi dengan 
kinerja instansi lain yang 
unggul di bidangnya ataupun 

dengan kinerja sektor swasta. 
Dan atau kinerja nyata dengan 
kinerja di negara-negara lain 

atau dengan standar 
internasional. 

 

e. Out Come dan Out Put 
Program dan Kegiatan serta 

Penyerapan Anggaran 

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
Output : Jumlah dokumen PEP  yang terpenuhi : 4 dokumen 

Anggaran : Rp. 25.000.000,00 
Serapan : Rp. 16.097.500,00 
Serapan : 64,39%  

f. Faktor Pendukung Capaian 
Kinerja 

a. Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan (persyaratan, 
prosedur, waktu, komitmen pelayanan) 

b. Inovasi layanan (aplikasi perpustakaan digital berbasis android/ windows) 
c. Penanganan pengaduan 
d. Pemilihan responden yang sesuai  

g. Faktor Penghambat Capaian 
Kinerja 

a. Gedung perpustakaan kurang representatif (bekas eks Deppen RI); 
b. Sarana  dan prasarana pengembangan minat dan budaya baca kurang memadai 

(ruang terbuka, ruang diskusi, kantin, tempat ibadah, kamar kecil dll); 

h. Solusi/Rekomendasi perbaikan 

kinerja Triwulan / Tahun yang 
akan datang  

a. Mengusulkan pembangunan gedung perpustakaan dan depo arsip yang 

representatif; 
b. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan; 
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. 

 



 

 

 

 

 

4. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

No. PENJELASAN URAIAN 

1 2 3 

a. Penjelasan Umum tentang 
Sasaran dan Indikator 

Penjelasan Umum : 
Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang 

profesional.  
Indikator : 

Nilai AKIP 
Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan 

- Rumusan perhitungan :  
Nilai AKIP  

b. Kinerja nyata dengan kinerja 
yang direncanakan (target).  

Nilai AKIP 
- Target Tahun 2018 : CC 
- Realisasi s/d Triwulan II : - 

- Capaian    : 0,00%  
c. Kinerja nyata dengan kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. 

Nilai AKIP 

- Realisasi s/d Triwulan II : - 
- Capaian Tahun sebelumnya:  

Tahun 2014 : -;  

Tahun 2015 : -;  
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1 2 3 

Tahun 2016 : -; dan  

Tahun 2017 : - (s/d Tahun 2017 Disarpus tdk termasuk 10 OPD sampel ev 
AKIP  

d. Kinerja suatu instansi dengan 
kinerja instansi lain yang 
unggul di bidangnya ataupun 

dengan kinerja sektor swasta. 
Dan atau kinerja nyata dengan 
kinerja di negara-negara lain 

atau dengan standar 
internasional. 

 

e. Out Come dan Out Put 
Program dan Kegiatan serta 

Penyerapan Anggaran 

  

f. Faktor Pendukung Capaian 
Kinerja 

a. Menyusun, mengelola dan penyimpan secara baik dokumen akuntabilitas; 
b. Meningkatkan jumlah dokumen pendukung penilaian AKIP; 

c. Meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja; 
d. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani dokumen akuntabilitas kinerja PD; 

e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan lembaga terkait 
akuntabilitas kinerja; 

f. Melakukan koordinasi internal dalam mennyusun, mengelola dan memanfaatkann 

dokumen kinerja  

g. Faktor Penghambat Capaian 

Kinerja 

a. Aplikasi SAKIP belum terbangun secara baik (belum mangakomodir program dan 

kegiatan yang ada); 
b. Aplikasi SAKIP belum terintegrasi dengan PD yang mengampu perencanaan dan 

keuangan; 

c. Mutasi/ rotasi pegawai 

h. Solusi/Rekomendasi perbaikan 

kinerja Triwulan / Tahun yang 

a. Melaksanakan rapat koordinasi internal untuk mendapatkan data dan capaian 

yang valid; 
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akan datang  b. Menyampaikan usulan program/ kegiatan dalam aplikasi SAKIP; 

c. Menyampaikan usulan agar Aplikasi SAKIP terintegrasi; 
d. Mengikuti rapat- rapat/ seminar/pelatihan terkait   

 

 



 


