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REKOMENDASI HASIL EVALUASI BESERTA 

TINDAK LANJUT 

Perihal : Penegasan Hasil Evaluasi atas Implementasi 

Sistem   Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Malang Tahun 2020 

Hari / Tanggal : Senin, 14  Juni 2021 

Jam Rapat : 08.30 s/d Selesai 

Acara : 1. Rapat dipimpin oleh Camat Wonosari 

2. Peserta rapat terdiri dari Sekcam,  Kasubbag, Kasi dan 

Staf Kecamatan Wonosari 

Kegiatan Sidang 

/ Rapat 

: Melakukan koordinasi internal terkait t indak lanjut 

evaluasi Kinerja 2021 dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 

Wonosari Tahun 2020 

 
Berdasarkan Surat dari Bupati Malang Nomor : 

X.714/4387/35.07.050/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penegasan Hasil 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonosari 

kabupaten Malang tahun 2020 dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemerintah. Maka kami dari Tim SAKIP 

Kecamatan Wonosari akan melakukan langkah – langkah perbaikan SAKIP yang 

telah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah dimana ditahun 2020 Kecamatan 

Wonosari menunjukkan kategori peringkat B (Baik) dengan nilai 64,19. Berikut 

kami sampaikan rekomendasi dan tindak lanjutnya : 
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1. Terhadap Target Kinerja  yang belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik, 

target jangka menengah dalam Renstra yang belum dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, Rencana Aksi atas kinerja 

yang belum mencantumkan target secara secara periodik atas kinerja, belum 

dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, serta 

Rencana Kinerja Tahunan yang belum dimanfaatkan  dalam penyusunan 

anggaran,  antara lain : 

a. Menetapkan target kinerja dalam Renstra yang memenuhi kriteria 

target  kinerja yang baik, antara lain ; 

1. Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya 

dicapai; 

2. Selaras dengan RPJMD; 

3. Relevan dengan indikator SMART; 

4. Beradasarkan basis data yang memadai; 

5. Berdasarkan argumen dan penghitungan yang logis. 

 

Jawaban / Tindak lanjut : 

Bahwa kami akan berusaha semaksimalnya untuk memperbaiki dan 

menetapkan  target kinerja yang semakin terarah dan terukur,  selaras 

dengan RPJMD Kabupaten Malang, Relevan dengan Indikator 

SMART, berdasarkan basis data yang memadai,   rasional dan logis. 

 

b. 1.  Menyusun jadwal, SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring 

Renstra secara periodik; 

2. Menunjuk dan menetapakan pihak/bagian yang bertanggungjawab 

untuk melaporkan serta yang memonitor kinerja secara periodik; 

3. Menyusun dokumentasi hasil monitoring /capaian kinerja jangka 

menengah  dan dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja. 

 

Jawaban / Tindak lanjut : 

1. Bahwa kami akan membuat jadwal, SOP yang jelas tentang 

mekanisme monitoring Renstra secara periodik 

(bulanan/triwulan/semesteran/tahunan); 

2. Menunjuk dan menetapkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Kecamatan Wonosari sebagai pihak yang bertanggung 

jawab untuk melaporkan serta yang memonitor kinerja secara 

periodik dengan berkoordinasi dengan yang lainnya. 

3. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar menyusun 

dokumentasi hasil monitoring /capaian kinerja jangka menengah  



dan dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja 

bulanan/triwulan/semesteran dan tahunan. 

 

c. Menetapkan target kinerja  dalam rencana aksi berdasarkan target 

kinerja dalam perjanjian kinerja tahunan. 

 

Jawaban / Tindak lanjut : 

Bahwa kami akan menetapkan target kinerja  dalam rencana aksi 

berdasarkan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahunan dengan 

tahapan triwulanan sehingga capaian kinerja dapat terealisasi. 

 

 

2. Terhadap pengumpulan data kinerja atas rencana aksi yang belum 

dilakukan secara berkala, pengukuran kinerja yang belum dikembangkan 

menggunakan teknologi informasi serta pengendalian dan pemantauan 

kinerja secara berkala, IKU yang belum dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja secara berkala dan dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen 

perencanaan dan penganggaran, serta hasil pengukuran kinerja belum 

dikaitkan dengan reward and punishment, maka diminta Saudara 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Melakukan pengukuran realisasi target kinerja yang ada dalam 

Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran); 

b. Melaksanakan Pengukuran Kinerja secara berjenjang mulai dari staf, 

manajerial hingga pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan 

pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi agar capaian 

kinerja dapat di identifikasi secara lebih cepat dan tepat; 

c.  Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur pencapaian 

sasaran dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran 

dan Perjanjian Kinerja  

d.  Memberikan reward dan punisment kepada pejabat eselon IV ke atas  

berdasarkan capaian kinerjanya. 

 

Jawaban/Tindak lanjut : 

 Baik kami akan melakukan pengukuran realisasi target kinerja yang 

ada dalam Rencana Aksi secara berkala 

(bulanan/triwulan/semesteran) pada tahun berjalan; 

 Baik kami akan melaksanakan Pengukuran Kinerja secara berjenjang 

mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi dan tingkat 

instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi 

agar capaian kinerja dapat di identifikasi secara lebih cepat dan 



tepat; 

  

3. Terhadap Laporan Kinerja yang belum menyajikan informasi 

tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi 

dan Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan 

perencanaan, penilaian, perbaikan pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi, serta penilaian kerja, terhadap hal berikut: 

 a. Menyajikan Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan 

sumber    daya dan informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinerja instansi dalam laporan kinerja 

agar dapat memberikan informasi tentang efisiensi yang telah 

dilakukan dan seluruh pencapaian sasaran (outcome) dapat 

terkait langsung. 

 b. Menindaklanjuti informasi kinerja yang disajikan dalam 

Laporan Kinerja dengan perbaikan perencanaan kinerja dan 

peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. 

Jawaban/Tindak lanjut : 

 Kami akan memperbaiki dengan Rencana Program, Kegiatan, 

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Kecamatan Wonosari yang telah kami tetapkan di tahun 

berjalan 

 

4.  Terhadap pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja dan 

evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi yang belum dilakukan, 

Hasil evaluasi yang belum disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta Evaluasi program 

yang belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan 

program dan belum memberikan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan perencanaan kinerja, serta peningkatan kinerja yang 

dapat dilaksanakan, diminta Saudara melakukan hal-hal sebagai  

berikut: 

 a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dengan 

hasil evaluasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Capaian hasil-hasil rencana/agenda; 

2) Simpulan keberhasilan/ketidak berhasilan rencana/agenda; 

3) Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah 

dilaksanakanya suatu rencana/agenda; 

4) Menetapkan ukuran yang memadai tentang keberhasilan 

rencana/agenda. 



Jawaban/Tindak lanjut : 

Baik, kami akan melaksanakan  pemantauan mengenai kemajuan 

pencapaian kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi  

secara berkala dan menyampaikan serta berkoordinasi atas hasil 

evaluasi yang belum mencapai target dan yang sudah memenuhi 

taget sehingga bisa diketahui faktor pendorong dan penghambat 

serta memberikan rekomendasi untuk   perbaikan perencanaan 

kinerja, serta peningkatan kinerja.   

 

   b. Menyampaikan dan menginformasikan hasil evaluasi kepada 

pihak yang berkepentingan untuk menetapkan kesepakatan 

mengenai  tindak lanjut hasil evaluasi; 

  c. Menentukan simpulan mengenai keberhasilan program secara 

jelas, dan menentukan rekomendasi pada evaluasi pada 

program perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja; 

  d. Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi secara triwulan agar 

dapat memberikan penilaian atas seluruh aksi dan alternatif  

perbaikan yang dilaksanakan; 

  e. Memerintahkan kepada pihak/bagian yang berkepentingan 

untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi program 

berupa perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja; 

 Jawaban/Tindak Lanjut : 

 Baik akan kami laksanakan melalui evaluasi di rapat-rapat 

internal kami serta bahan masukan dalam Pengerjaan 

Rencana Aksi di Tahun 2021 mendatang agar lebih baik. 

 baik akan melakukan Laporan Kinerja Tahunan dalam 

penyusunan anggaran di tahun yang akan berjalan maupun 

Perubahan anggaran keuangan dengan memperhatikan 

aturan alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output dan 

outcome) yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan 

anggaran di maksudkan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya dengan menggunkan sumber daya yang 

efisen. Dalam hal ini program/kegiatan harus diarahkan untuk 

mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalan 

rencana kerja. 

 

 5. Terhadap target capaian kinerja tahun 2020 yang telah tercapai 

melebihi capaian kinerja tahun 2019, maka diminta Saudara 

meningkatkan  capaian kinerja sehingga dapat  menunjukkan 



hasil yang lebih baik pada tahun selanjutnya. 

 

 Jawaban/Tindak Lanjut : 

 Bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan capaian kinerja pada tahun berjalan (2021) 

dengan memenuhi kekurangan  dan kelemahan sesuai 

dengan petunjuk.  

 

 
 

           Wonosari,  14 Juni 2021 

 
 CAMAT WONOSARI 

 
 
 
 
 

 
 

Drs. AHMAD MUWASSI ARIF,M.Si 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19690131 198903 1 003 
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NOTULEN 
 

Sidang/Rapat  : Penegasan Hasil Evaluasi atas Implementasi 

Sistem   Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Malang Tahun 2020 

Hari/Tanggal  : Senin, 14 Juni 2021 

Waktu Panggilan  :   - 

Waktu sidang/rapat  : 08.30 s/d Selesai 

Acara  : 1.  Pembukaan   

  2.  Sambutan Camat Wonosari 

4.  Evaluasi Capaian SAKIP Tahun 2020 dan Rencana 

Tindak Lanjut 

5.  Lain-lain 

6.  Penutup  

Pimpinan Sidang/Rapat Ketua :  Camat Wonosari (Drs. AHMAD MUWASSI ARIF M.Si) 
Sekretaris  :  - 

Pencatat  :  SUPENO 

Peserta Sidang/Rapat  :  1.   Sekretaris Camat  ( 1 orang ) 

  2.   Kasubbag ( 0 orang ) 

3.   Kasi-Kasi ( 4 orang ) 

4.   Staf  ( 12 orang ) 

  

Kegiatan Sidang/Rapat  : Melakukan koordinasi internal terkait t indak lanjut  

evaluasi Kinerja 2021 dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 

Wonosari Tahun 2020 

 

1. Kata Pembukaan  :   Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.   

2. Pembahasan  :   Bpk. CAMAT WONOSARI  

1. Camat Wonosari mengingatkan kembali kepada seluruh 

pegawai Kecamatan Wonosari, untuk lebih teliti dan 

cermat, lebih kritis dan berlaku lebih tegas dalam 

melaksanakan seluruh tugas terutama menyangkut 

pemeriksaan, verifikasi dan menganalasis tahapan-

tahapan perencanaan yang kita laksanakan sesuai 

dengan tahapan-tahapan dalam rencana aksi yang telah 

ditetapkan dan disepakati. 

 

2. Untuk capaian SAKIP Tahun 2020 Kecamatan Wonosari 

menunjukkan nilai sebesar 53,97 dengan kategori 

peringkat CC (Cukup) dan capaian SAKIP Tahun 2021 

menunjukkan kategori peringkat B (Baik) dengan nilai 

64,19 ada peningkatan sebesar 10,22. 
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3. Kecamatan Wonosari harus berusaha semaksimalnya 

untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan sesuai 

petunjuk/arahan dari Tim Inspektorat Kabupaten Malang 

sehingga SAKIP Kecamatan Wonosari di Tahun 2022 

dapat lebih baik. 

 

4. Pada Tahun 2021 untuk Kecamatan Wonosari ada 5 

rekomendasi dari Tim Inspektorat Kabupaten Malang 

yang harus disegera ditindaklanjuti oleh Kecamatan 

Wonosari sehingga dapat mencapai nilai SAKIP yang 

lebih baik. 

 

5. Diharapkan Tim SAKIP Kecamatan Wonosari terus 

dapat meningkatkan sinergitas, koordinasi dan 

komunikasi, sehingga target kinerja dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditetapkan. 

 
` 

  
 Plt. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Malang 

 
 
 

 
 

SUPENO,S.Sos 

Pengatur 
NIP. 197403012010011 002 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI  

 
RAPAT KOORDINASI INTERNAL TERKAIT TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA 

2021 DAN MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN WONOSARI TAHUN 2020 

Senin, 14 Juni 2021 
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BERITAACARA 

EVALUASI KINERJA 2021 DAN MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI ATAS 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN WONOSARI 

TAHUN 2020 

 

Pada hari ini Senin,Tanggal Empat belas  Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh 

satu, bertempat di Kantor Kecamatan Wonosari telah dilaksanakan Rapa Evaluasi Kinerja 

2021 Dan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kecamatan Wonosari Tahun 2020.    

Rapat tersebut diatas dihadiri oleh : Camat Wonosari, Sekretaris, Kasubbag, Kasi-

Kasi dan  Staf Kecamatan Wonosari, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

 

Kesimpulan  rapat Evaluasi Kinerja 2021 Dan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonosari Tahun 2020, antara lain: 

1. Kepada seluruh pegawai Kecamatan Wonosari, untuk lebih teliti dan cermat, lebih 

kritis dan berlaku lebih tegas dalam melaksanakan seluruh tugas terutama menyangkut 

pemeriksaan, verifikasi dan menganalasis tahapan-tahapan perencanaan yang kita 

laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rencana aksi yang telah ditetapkan 

dan disepakati. 

2. Untuk capaian SAKIP Tahun 2020 Kecamatan Wonosari menunjukkan nilai sebesar 

53,97 dengan kategori peringkat CC (Cukup) dan capaian SAKIP Tahun 2021 

menunjukkan kategori peringkat B (Baik) dengan nilai 64,19 ada peningkatan sebesar 

10,22 dan diharapkan tahun 2022 bisa masuk kategori peringkat BB. 

3. Diharapkan bagi semua pegawai segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi 

dan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kinerjai yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor 

pendukung. 

 

 Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan. 

 

  Wonosari, 14 Juni 2021 

 

CAMAT WONOSARI 

 

 

 

 

Drs. AHMAD MUWASSI ARIF M.Si 

Pembina Tingkat I 

Nip. 19690131 198903 
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                   Wonosari, 11 Juni 2021 
  

Nomor : 005/ 211 /35.07.32/2021  Kepada 

Yth. Sdr. Semua Pegawai Kecamatan 

Wonosari          

       di - 

                      T E M P A T 

Sifat : Penting 

Lampiran : - 

Perihal : Rapat Evaluasi Kinerja dan  

Tindaklanjut Hasil Rekomendasi  

SAKIP Tahun 2020 

 

 

Dasar Surat dari Bupati Malang Nomor : X.714/4387/35.07.050/2021 

tanggal 31 Mei 2021, bersama ini diharap atas kehadirannya besuk pada: 

Hari : SENIN 

Tanggal : 14 Juni 2021 

Jam : 08.30 WIB s/d selesai 

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Tindaklanjut 

Hasil Rekomendasi SAKIP Tahun 2020 

Tempat : Kantor Kecamatan Wonosari 

 

Demikian atas perhatian serta kehadirannya disampaikan terima kasih. 

 

  
 
    CAMAT WONOSARI 

 
 
 
 

Drs. AHMAD MUWASSI ARIF, M.Si 
Pembina Tk.I 

NIP. 19690131198903 1 003 
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