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KATA PENGANTAR
Target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan Barat pada

Tahun 2020 tidak tercapai secara optimal, refocusing anggaran yang dilakukan berkalikali untuk menangani Covid-19 berpengaruh besar terhadap pencapaian kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Disisi lain, perjanjian kinerja antara
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan Barat dengan Gubernur

Kalimantan Barat merupakan sesuatu yang harus dicapai karena pada dasarnya
perjanjian kinerja tersebut merupakan janji untuk mensukseskan Visi dan Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui program dan kegiatan yang dianggarkan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun
Anggaran 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan
penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan
kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa
mendatang.

Pontianak,

2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650602 198603 1 018
Kata Pengantar
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BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM
A.1. Pendahuluan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga
teknis dari perangkat Pemenerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas
membantu Gubernur untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian,
yang

ditetapkan

pembentukannya

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 123
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas utama
dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, menciptakan
aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, dan menjadi
perekat persatuan dan kesatuam bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

A.2. Susunan Organisasi
Berikut struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar
berdasarkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
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A.3. Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang kepegawaian daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah
mempunyai fungsi antara lain :
a. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara,
pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur
Sipil Negara;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara,
pengembangan Aparatur Aipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur
Sipil Negara;
d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
e. Penyelenggaraan

unsur

penunjang

urusan

pemerintahan

di

bidang

kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;
h. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur
di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
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Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi
sebagai berikut :
1.

Kepala Badan
Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan
badan di bidang kepegawaian sesuai peraturan perundangundangan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Penetapan program kerja di bidang Kepegawaian Daerah;
b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil
Negara, pengembangan

Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan

KORPS Aparatur Sipil Negara;
c.

Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi
Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data,
disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;

d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi
Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data,
disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil
Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan
KORPS Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan;
f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan
pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan
di Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan
Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil
Negara;
i.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang Pengadaan Dan Mutasi Aparatur Sipil
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Negara, Pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, Disiplin dan
KORPS Aparatur Sipil Negara;
j.

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian
Daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

2.

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian,
pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
a.

Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b.

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta
pengelolaan keuangan dan aset;

c.

Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan
keuangan dan aset;

d.

Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan
keuangan dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

e.

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
Badan

Kepegawaian

Daerah

sesuai

ketentuan

peraturan

perundangundangan;
f.

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan
keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g.

Pelaporan

terhadap

pelaksanaan

reformasi

birokrasi,

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
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h.

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat;

i.

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

k.

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :
Subbag Rencana Kerja, Keuangan, dan Asset yang bertugas mengumpul
dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi,

pengelolaan

keuangan

dan

aset

serta

mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Rencana Kerja, Keuangan,
dan Asset mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan
Aset;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan
keuangan dan aset dilingkungan badan;
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta
pengelolaan keuangan dan aset;
e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan
perundang-undangan;
f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
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g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
i.

pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang
diserahkan oleh sekretaris.

Subbag Umum dan Aparatur yang bertugas mengumpul dan mengolah
bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Aparatur
mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan Badan;
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang umum dan aparatur;
e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan
perundang-undangan;
f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
i.

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan
oleh sekretaris.
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3)

Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang

penyusunan,

penetapan

kebutuhan,

pengadaan,

mutasi

dan

pemberhentian, kepangkatan serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi
pendidikan kedinasan serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengadaan dan mutasi
aparatur sipil negara.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di Bidang penyusunan, penetapan kebutuhan,
pengadaan, mutasi dan pemberhentian;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepangkatan
Wilayah I;
c.

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepangkatan
Wilayah II;

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis kegiatan di bidang pengadaan
dan mutasi aparatur sipil negara;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara sesuai peraturan
perundang-undangan;
f.

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara serta fasilitasi seleksi
penerimaan

siswa/siswi

pendidikan

kedinasan

sesuai

peraturan

perundang-undangan;
g. penyelenggaraan

kegiatan

pelayanan

dan

administrasi

di

bidang

pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara sesuai peraturan perundangundangan;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil
negara;
i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara;
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j.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara sesuai peraturan perundangundangan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengadaan dan
Mutasi ASN membawahi :
Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Mutasi dan
Pemberhentian yang bertugas mengumpul, mengolah dan merumuskan
bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan,
pengadaan, mutasi dan pemberhentian serta fasilitasi seleksi penerimaan
siswa/siswi pendidikan kedinasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Penyusunan, Penetapan,
Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Penyusunan, Penetapan,
Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara
serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penyusunan, Penetapan,
Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian aparatur sipil negara serta
seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di

bidang

Penyusunan,

Penetapan,

Pengadaan,

Mutasi,

dan

Pemberhentian aparatur sipil negara serta fasilitasi seleksi penerimaan
siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang Penyusunan, Penetapan, Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian
serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang Penyusunan, Penetapan, Pengadaan,
Mutasi, dan Pemberhentian serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi
pendidikan kedinasan;
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g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Penyusunan, Penetapan, Pengadaan, Mutasi,
dan Pemberhentian serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi
pendidikan kedinasan;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang p Penyusunan, Penetapan, Pengadaan,
Mutasi, dan Pemberhentian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I yang bertugas mengumpul, mengolah
dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kepangkatan wilayah I
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kepangkatan Wilayah I

mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang kepangkatan wilayah I;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kepangkatan

wilayah I;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kepangkatan wilayah I sesuai peraturan perundangundangan;
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kepangkatan wilayah I;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kepangkatan wilayah I;
g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kepangkatan wilayah I;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kepangkatan wilayah I yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II yang bertugas mengumpul, mengolah
dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kepangkatan wilayah II
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II
mempunyai fungsi :
LKj BKD Prov. Kalbar Tahun 2020
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a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang kepangkatan wilayah II;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kepangkatan

wilayah II;

d. Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang kepangkatan wilayah II sesuai peraturan perundangundangan;
e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kepangkatan wilayah II;
f.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kepangkatan wilayah II;

g. Pelaksanaan

monitoring

dan

penyusunan laporan

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepangkatan wilayah II;
h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kepangkatan wilayah II yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
4)

Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang

pengembangan

potensi,

jabatan

pimpinan

tinggi

dan

jabatan

administrasi, jabatan fungsional serta bertanggungjawab memimpin seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan aparatur sipil
negara
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Aparatur Sipil
Negara mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Aparatur Sipil
Negara;
b. penyiapan

bahan

dan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pengembangan potensi;
c.

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan
pimpinan tinggi dan jabatant administrasi;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan
fungsional;
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e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan
aparatur sipil negara;
f.

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundangundangan;

g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang undangan;
h. penyelenggaraan

kegiatan

pelayanan

dan

administrasi

di

bidang

pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang undangan;
i.

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan aparatur sipil negara;

j.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
bidang pengembangan Aparatur Sipil Negara;

k.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang undangan.

Dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, Kepala bidang Pengembangan

Aparatur Sipil Negara membawahi:
Sub Bidang Pengembangan Potensi yang bertugas mengumpul, mengolah
dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Potensi
mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Potensi;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengembangan potensi;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan potensi;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang pengembangan potensi, analis kebutuhan diklat sesuai
peraturan perundangundangan;
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e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan potensi;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi;
g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi;
h. pelaksanaan

fungsi lain

di

bidang

pengembangan

potensi

yang

diserahkan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang
bertugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di
bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Jabatan Pmpinan Tinggi
dan Jabatan Administrasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi
dan Jabatan Administrasi;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jabatan pimpinan tinggi
dan jabatan administrasi;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sesuai
peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan
administrasi;
g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan
administrasi;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan
administrasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Sub Bidang Jabatan Fungsional yang bertugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang jabatan fungsional serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Jabatan Fungsional
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Jabatan Fungsional;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang jabatan fungsional;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jabatan fungsional;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang jabatan fungsional dan assesment sesuai peraturan perundang
undangan;
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang jabatan fungsional;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang jabatan fungsional;
g. pelaksanaan

monitoring

dan

penyusunan laporan

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan fungsional;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang jabatan fungsional yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.
5)

Bidang Data, Disiplin dan Korps Aparatur Sipil Negara
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang data, sistem dan informasi aparatur sipil negara, disiplin, kedudukan
hukum dan kesejahteraan aparatur sipil negara, korps aparatur sipil negara
serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
serta administrasi di bidang data, disiplin dan korps aparatur sipil negara. Untuk
melaksanakan tugas, Bidang Data, Disiplin dan Korps Aparatur Sipil Negara
Untuk melaksanakan

tugas dimaksud, Bidang

Data, Disiplin dan Korps

Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di Bidang Data, Disiplin dan Korps Aparatur
Sipil Negara;
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b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data, sistem
dan informasi aparatur sipil negara;
c.

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin,
kedudukan hukum dan kesejahteraan aparatur sipil negara;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang korps aparatur
sipil negara;
e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang data, disiplin dan korps
aparatur sipil negara;
f.

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang data, disiplin dan korps aparatur sipil negara sesuai peraturan
perundang-undangan;

g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang data,
disiplin dan korps aparatur sipil negara sesuai peraturan perundangundangan;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di data, disiplin dan
korps aparatur sipil negara sesuai peraturan perundangundangan;
i.

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang data, disiplin dan korps aparatur sipil
negara;

j.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
bidang data, disiplin dan korps aparatur sipil negara;

k.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang data,
disiplin dan korps aparatur sipil negara sesuai peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Data, Disiplin dan
Korps Aparatur Sipil Negara membawahi:
Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum, dan Kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara yang bertugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan teknis di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan
aparatur sipil negara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Disiplin, Kedudukan

Hukum, dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi;
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a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum
dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan aparatur sipil
negara;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang disiplin, kedudukan hukum
dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan aparatur
sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan aparatur sipil
negara;
f.

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan
kesejahteraan aparatur sipil negara;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan
aparatur sipil negara;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang disiplin, kedudukan hukum dan
kesejahteraan aparatur sipil negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Korps Aparatur Sipil Negara yang

bertugas mengumpul,

mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan
mental, pembinaan etika dan jiwa korps aparatur sipil negara serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Korps Aparatur Sipil
Negara mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Korps Aparatur Sipil
Negara;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pembinaan mental, pembinaan etika dan jiwa korps aparatur sipil
negara;
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c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan mental,
pembinaan etika dan jiwa korps aparatur sipil negara;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pembinaan mental, pembinaan etika dan jiwa korps
aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang korps aparatur sipil negara;
f.

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang korps aparatur sipil negara;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang korps aparatur sipil negara;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang korps aparatur sipil negara yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Data,

Sistem dan Informasi Aparatur Sipil Negara

yang

bertugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan data, sistem dan informasi aparatur sipil negara di
lingkungan

pemerintah

provinsi

Kalimantan

barat,

kepegawaian

kabupaten/kota, kepegawaian guru SMA/SMK, dan sektor kehutanan serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Data, Sistem dan
Informasi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Data, Sistem dan Informasi
Aparatur Sipil Negara;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan data, sistem dan informasi aparatur sipil negara;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan data, sistem
dan informasi aparatur sipil negara;
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pengelolaan data, sistem dan informasi aparatur sipil
negara di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan barat, kepegawaian
kabupaten/kota, kepegawaian guru SMA/SMK, dan sektor kehutanan
sesuai peraturan perundang-undangan;
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e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengelolaan data, sistem dan informasi aparatur sipil negara;
f.

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data, sistem dan
informasi aparatur sipil negara;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data, sistem dan informasi
aparatur sipil negara;
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang data, sistem dan informasi aparatur sipil
negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

6)

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam
jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan
keterampilan tertentu. Dipimpin oleh pejabat fugsional yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi
melalui analisis jabatan. Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, sampai dengan saat ini ada 4 (empat) jenis jabatan
fungsional, yaitu jabatan fungsional analis kepegawaian, jabatan fungsional
assesor, jabatan fungsional pranata komputer dan jabatan fungsional
arsiparis.
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A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA)
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian
didukung oleh kondisi sumber daya aparatur,sebagai berikut :

TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BKD

ESELON
NO

1

BIDANG

PANGKAT/GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN

JMLH

BKD
JUMLAH

II

III

IV

I

II

III

IV

S2

S1

D3

SMA

SMP

SD

80

1

4

11

0

7

58

15

14

26

10

14

0

0

80

1

4

11

0

7

58

15

14

26

10

14

0

0

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2020.

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah
Kalimantan Barat sebanyak 80 orang, dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi
(D3 – S2) sebesar 80%, Pendidikan Menengah Atas(SLTA) sebesar 20%, dengan
demikian secara tingkat pendidikan pada dasarnya telah cukup memadai untuk
mengemban

tugas

pokok

dan fungsi yang diamanatkan

terutama

dalam

mengembangkan kepegawaian daerah.

A.5. Sumber Daya Keuangan
Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2020 menerima anggaran
bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Total belanja dengan uraian tersebut yaitu :
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TABEL 2 A NGGARAN DILINGKUNGAN BKD P ROVINSI KALBAR TA. 2020
KODE

ANGGARAN

INSTANSI DAN ORGANISASI

REKENING

BELANJA

TOTAL BELANJA

14.295.273.369,-

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.789.756.299,-

BELANJA LANGSUNG

6.505.517.070,-

3.14.01.01

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI

6.505.517.070,-

KALIMANTAN BARAT
Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2020.

A.6. Sarana Dan Prasarana
Dari sisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah menempati salah
satu gedung dalam lingkup Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan menempati 2
(dua) lantai yaitu lantai 1 dan lantai 3 pada gedung sayap kanan lingkup Kantor
Gubernur Kalimantan Barat.
TABEL 3 K ONDISI SARANA DAN P RASARANA BADAN
K EPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR TAHUN 2020

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AC Split
Gambar Presiden/Wakil Presiden
Brankas
Chairman/Audio Comference
Delegate Unit
Dispenser
Facsimile
Gorden
LCD Projector/Infocus
Kaca Hias
Camera Digital
Kipas Angin/Regency
polaris / kursi rapat susun merah
Kursi Kerja Pejabat Eselon II
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31
2
2
1
15
6
2
7
6
1
2
2
50
1

Unit
Buah
Buah
Unit
Unit
Unit
Unit
Paket
Unit
Buah
Buah
Unit
Buah
Buah
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NO

NAMA BARANG

JUMLAH

1

2

3

15
16
17
18

6
10
31
2

Buah
Buah
Buah
Buah

3

Buah

5

Buah

3

Buah

22

Kursi Kerja Pejabat Eselon III
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Eselon II
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Eselon III
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Eselon IV
Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat
Eselon II
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II

1

Buah

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
Kursi Tamu
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III
Lambang Garuda Pancasila
Lemari Kaca
Lemari Kayu
Lemari Display
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
Meja Kerja Eselon II
Meja Kerja Eselon IV
Meja Kerja Pegawai Non Struktural
Meja Komputer
Meja Rapat Pejabat Eselon II
Meja Rapat Pejabat Eselon III
Alat Penghancur Kertas
Mesin Ketik Elektronik
Mesin Ketik Manual
Microphone Floor Stand
Monitor
PC Unit
Pesawat Telepon
Printer
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
Partisi Ruangan
Server
Tangga Aluminium
Televisi
Uninterruptible Power Supply (UPS)
Wireless

16
1
1
6
3
1
11
1
3
2
4
38
15
1
12
7
1
6
1
6
65
14
65
7
1
2
3
8
50
2

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Buah
Unit
Buah
Unit
Unit
Unit

19
20
21
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NO

NAMA BARANG

JUMLAH

1

2

3

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Sepeda Motor
Station Wagon
Mesin Calculator
Filling Besi/Metal
Papan Visuil
Mesin Absensi
Check Writer
Tikar
Mesin Penghisap Debu
Mesin Pembersih udara/ air purifier
Lemari Es
AC Unit
Amplifiler
Megaphone
Mainframe
Lap Top
Note Book/NetBook
External
Mouse
Router
Compact Disc Player
CCTV - Camera Control Television System
Speaker
mirado / jam elektronik
prolink / Keyboard/mouse
Mic Conference
Bak/Wastafel Cuci Tangan
Kamar/Bilik Disinfektan
Thermo Gun
TOTAL

4
3
8
14
14
2
1
11
1
2
2
2
1
2
3
44
10
12
3
8
1
1
25
10
10
1
2
1
4
744

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
unit
unit
Set
unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
unit
unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2020.
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B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa
permasalahan yang ditemu serta perlu untuk segera diatasi dalam antara lain :
1)

Pengembangan karier jabatan fungsional berkaitan dengan pelaksanaan diklat
dan uji kompetensi baik untuk pengangkatan maupun kenaikan jabatan
fungsional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak
mempunyai anggaran yang memadai untuk mendukung pengiriman peserta
dalam mengikuti diklat dan uji kompetensi sedangkan beberapa Perangkat
Daerah belum memiliki pos anggaran untuk memfasilitasi pengiriman diklat dan
uji kompetensi tersebut;

2)

Kurang informatifnya Instansi Pembina Jabatan Fungsional dalam memberikan
informasi aktual kepada Pemerintah Daerah yang menyulitkan BKD dalam
menerima informasi maupun peraturan terbaru tentang jabatan fungsional;

3)

Sulitnya melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Kalbar dimana tidak memiliki data nomor telepon Guru SMA/SMK/SLB
yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Adapun penyampaian informasi
dilakukan lewat Kepala Sekolah;

4)

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan SKP PNS adalah jumlah PNS
yang banyak dan tersebar di wilayah Prov. Kalbar yang sangat luas dengan
keterbatasan sarana transportasi dan jaringan informasi yang tersedia
beberapa Kabupaten dan Kota;

5)

Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapatnya perbedaan
persepsi antara pimpinan OPD/Unit Kerdi di lingkungan Pemprov Kalbar
sehingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS belum dapat
dijalankan secara maksimal. Selain itu minimnya pengetahuan tentang
mekanisme penanganan pelanggaran disiplin PNS dan tata cara penjatuhan
disiplin PNS yang berimplikasi pada pembiaran pelanggaran disiplin PNS
dilingkungannya sehingga akibat dari pembiaran tersebut, maka kasus-kasus
yang semula berdampak ringan berkembang menjadi rumit dan kompleks
sehingga sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu yang relatif lebih
lama;
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6)

Terlambatnya

proses

penetapan

Keputusan

Presiden

tentang

Tanda

Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS). Hal ini, dapat
berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan Tanda Kehormatan
Satya Satya Lancana Karya Satya (SLKS) yang telah disusun sebelumnya dan
tentunya akan berdampak pada serapan anggaran kegiatan. Lebih lanjut,
masih sering terjadinya penggandaan nama penerima Satya Lancana Karya
Satya dan salah dalam pengetikan pada Piagam;
7)

Dalam hal pemberian pertimbangan untuk melakukan perceraian PNS, harus
dilakukan upaya pembinaan/merukunkan oleh pejabat, sering terkendala
permasalahan

penyesuaian

jadwal

merukunkan dengan Pegawai

antara

Pejabat

yang

berwenang

Negeri Sipil dan/atau Istri/Suami yang

bersangkutan disamping domisili istri/suami PNS yang berada di luar daerah;
8)

Minimnya

ketidaktersediaan

dokumen

pendukung

data

yang

akan

dimutakhirkan sehingga membutuhkan waktu yang Panjang untuk verifikasi
data dalam hal pemutakhiran data yang ada pada aplikasi kepegawaian;
9)

Adanya keterlambatan pengusulan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing
terutama fungsional guru SMA/SMK yang berada dipedalaman.
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
A.1 Visi dan Misi Gubernur Kalbar

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan
periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa
visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025
adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode
2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD
tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah
diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang
tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi
pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada
percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan
dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan,
meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan
pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan
rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi),
menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain.
Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
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Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan
akan

menjadi

landasan

utama

bagi

keseluruhan

pelaksanaan

program

pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu
rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam
lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam
suasana

yang

aman

dan

damai.

Kesejahteraan

rakyat

seperti

ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata,
dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1.

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat
penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih,
menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan
meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat
berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan
masyarakat.

2.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip
Good

Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual

maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan
akuntabel

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan
internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.
Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan
diwujudkan

melalui

pemekaran

daerah

yaitu

dalam

jangka

pendek

terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas
Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan
Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian
selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
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3.

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan
dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan
dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

4.

Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah
terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung,
menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspekpelayanan sosial, dan
mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor
pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri
Pengolahan.

5.

Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan
masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

6.

Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa
kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara
penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya
konservasi.

A.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan
strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah
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dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan
yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka
waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai
dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun
pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke
dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TABEL 4 TUJUAN DAN SASARAN K EPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR

TUJUAN STRATEGIS
1 Meningkatnya kualitas tata kelola

SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya

pemerintahan daerah

Profesionalisme

Aparatur

Sipil Negara

A.3. Strategi dan Arah Kebijakan OPD
Arah tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terangkum dalam beberapa
kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur.
2. Menyelenggarakan sistem rekrutmen, Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur serta informasi kepegawaian yang obyektif, transparan dan
akuntabel.
Upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan memerlukan strategi yang
tepat dengan memperhatikan lingkungan strategis yang didasarkan pada analisis
kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta diselaraskan dengan peluang dan
ancaman dari sisi eksternal. Rumusan strategi yang digunakan untuk mencapai
tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, yaitu :
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1.

Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

bidang

kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang
dapat

dikembangkan

dalam

penataan

personil

yang

profesional

dan

proporsional;
2.

Penerapan sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang terintegrasi
untuk mendukung koordinasi dan pelayanan yang prima, cepat, dan tepat;

3.

Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan
dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi
msayarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional;

4.

Menggunakan produk hukum daerah untuk membuat standar pelayanan publik
yang transparan;

5.

Penetapan dan Penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan
kepegawaian yang selaras antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Pusat;

6.

Peningkatan efektifitas dan selektifitas proses rekrutmen serta pendayagunaan
Pegawai Negeri Sipil yang ada dengan penempatan yang tepat sesuai
kompetensi yang dimiliki;

7.

Peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang selaras dengan arah
pengembangan dan jalur karier yang sesuai;

8.

Peningkatan proporsionalitas upaya peningkatan kesejahteraan dengan
peningkatan kinerja dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9.

Peningkatan komitmen dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian
berbasis standar pelayanan prima;

10. Memanfaatkan fasilitasi Teknologi Informasi untuk meningkatakan pelayanan
Kepegawaian;
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B.

PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 antara Kepala Badan

Kepegawaian Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat Terpilih mengacu pada
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.
Terdapat perubahan indikator yang dibebabkan hasil evaluasi SAKIP yang
telah

dilaksanakan

OPD

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat

bersama

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI
yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan nilai SAKIP
Kalbar. Namun dalam pembahasan LKj Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020
dialokasikan masih menggunakan indikator sebelum perubahan yaitu:

T ABEL 5 I NDIKATOR DAN T ARGET KINERJA T AHUN 2020

Target
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

SATUAN

Kinerja
2020

1

1

2

Meningkatnya

3

4

5

1.1 Persentase Aparatur

%

79,00

Profesionalisme Aparatur

sesuai dengan

Sipil Negara

Standar Kompetensi
Jabatan

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2020.

Sebagai langkah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
sebagai Indikator Kinerja Utama tersebut, telah disusun program kegiatan yang
mengacu pada peningkatan profesionalisme ASN serta program dan kegiatan
lainnya yang mendukung pengembangan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dengan alokasi anggaran setelah adanya sebelum adanya
perubahan anggaran adalah sebagai berikut :
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T ABEL 6 PERJANJIAN KINERJA T AHUN 2020

NO

PROGRAM

ANGGARAN

1

2

3

1

Program Pengambangan dan Peningkatan Kapasitas

4.207.853.300,-

SDM Aparatur Sipil Negara
2

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

630.737.500,-

3

Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur

1.642.890.500

Sipil Negara
4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

2.392.309.000,-

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
TOTAL

8.873.790.300,-

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2020.
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2018-2023 sebagai
penjabaran terhadap visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat terpilih. Untuk
merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai
dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan
sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan
eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam
memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam
konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan programprogram pembangunan.
Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis,
dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana dan komitmen
kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran,
seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen
bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.
Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program,
kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai
keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan
dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator
kinerja, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah
ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis.
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A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2020 serta
perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada matrik di
bawah ini :
TABEL 7 CAPAIAN KINERJA IKU TA. 2020

No

Sasaran Strategis

1

1

Indikator Kinerja Utama

2

3

Meningkatnya

1.1

Persentase Aparatur

Profesionalisme

sesuai dengan Standar

Aparatur Sipil

Kompetensi Jabatan

Negara

Capaian Kinerja

Tingkat

Tahun 2020

Kemajuan

Target

Realisasi

(%)

4

5

6

79,00

64,5

81,65

RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1

81,65

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2020.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada
Renstra Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya Profesionalisme ASN dimana telah
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Aparatur Sesuai
Dengan Standar Kompetensi Jabatan, untuk target kinerja ditahun pertama pada
Renstra BKD adalah 79,00% dengan realisasi sebesar 64,5%. Capaian kinerja untuk
indikator tersebut pada tahun 2020 tidak mencapai hasil sesuai dengan yang
diharapkan

yang

disebabkan

oleh

merebaknya

Pandemi

Covid-19

yang

meyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan baik di Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah Pusat.
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Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
T ABEL 8 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Sasaran
Strategis

Capaian

Anggaran

Kinerja

Program

Meningkatnya

Program Layanan

Profesionalisme

Administrasi Dan

Aparatur Sipil

Informasi Aparatur

Negara

Sipil Negara
Program

Target

Realisasi

%

(%)

1.318.854.000

1.301.550.000

98,69

81,65

256.458.300

253.258.300

98,75

2.647.550.928

2.490.888.214

94,08

4.222.863.228

4.045.696.514

95,80

Tingkat
Efisinesi

n/a

Pembinaan
Aparatur Sipil
Negara
Program
Pengambangan
Dan Peningkatan
Kapasitas Sdm
Aparatur Sipil
Negara
TOTAL

Apabila dibandingkan antara persentase total realisasi anggaran sebesar
95,80% (yang diemban oleh seluruh bidang) dan realisasi capaian kinerja
sasaran sebesar 81,65%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan
sumber daya tidak dapat dihitung (n/a) dikarenakan capaian kinerja yang
diperoleh lebih kecil apabila dibandingkan dengan realisasi penganggaran.
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Analisis

Program/Kegiatan

Yang

Menunjang

Keberhasilan

Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian berbagai indikator capaian
juga merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari seluruh bidang
yang saling terkait berkenaan dengan kesesuaian penempatan Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ada pada lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegagalan pencapaian kinerja pada
Tahun 2020 lebih disebabkan oleh banyak dibatalkannya Pendidikan dan
Pelatihan serta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional yang dilaksanakan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Daerah. Selain hal tersebut, adanya pengurangan
anggaran yang dilakukan beberapa kali selama masa Pandemi Covid-19
menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan terutama dalam rangka
mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk melihat pencapaian target tahunan dari 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada
tabel berikut :
T ABEL 9 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN T ARGET T AHUNAN 2018 – 2020 (SS1)

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

SAT

1

2

3

1

Meningkatnya

1.1

Persentase Aparatur

Profesionalisme

sesuai dengan

Aparatur Sipil

Standar Kompetensi

Negara

Jabatan

Realisasi

Target

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

%

54,00

62,65

64,50

67,00

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2020.

Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, Indikator
tersebut merupakan penjabaran dari misi ke 2 Kepala Daerah terpilih periode 20182023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip
Good Governance” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya
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yang disebabkan oleh hasil dari evaluasli SAKIP yang telah dilaksanakan antara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kegagalan pencapaian indikator tersebut tidak lepas dari adanya Pandemi Covid-19
yang merebak di seluruh Indonesia sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Kegagalan pencapaian
indikator tersebut sejalan dengan kegagalan dalam meningkatkan jumlah jabatan
yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan baik pada jabatan struktural
maupun jabatan fungsional. Rumus perhitungan dari indikator tersebut diperoleh
melalui persentase perbandingan antara jumlah ASN yang ditempatkan sesuai
dengan standar kompetensi jabatan (struktural dan fungsional) dibandingakan
dengan jumlah ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Adanya kegagalan dalam meningkatkan jumlah ASN yang sesuai dengan
standar kompetensi jabatan menyebabkan kegagalan dalam mencapai target
indikator kinerja pada tahun ini. Terdapat beberapa kendala utama dalam
pencapaian target kinerja pada Tahun 2020 antara lain :
1.

Adanya penundaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional serta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh
semakin meningkatnya Pandemi Covid-19 di berbagai daerah sehingga
menyebabkan

terhambatnya

keikutsertaan

ASN

untuk

mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi
Jabatan

Fungsional

dimana

hal

tersebut

merupakan

salah

satu

persyaratan dalam pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional.
2.

Adanya relokasi anggaran Pada masa pendemi covid-19 selama tahun
2020 dimana alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk mengatasi
merebaknya pandemi tersebut. Relokasi anggaran yang dilaksanakan
beberapa kali tersebut menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan
kegiatan khususnya dalam langkah untuk meningkatkan aparatur yang
sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
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3.

Masih kurang menariknya Formasi Jabatan Fungsional bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baik yang disebabkan
oleh kurangnya informasi terkait dengan Jabatan Fungsional, sulitnya
pencapaian

angka

kredit

Jabatan

Fungsional,

maupun

minimnya

anggaran instansi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional serta Uji Kompetensi dalam rangka pengembangan karir
jabatan fungsional.



Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang
dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas
diantaranya mensosialisasikan Jabatan Fungsional dalam pengembangan karir
ASN, mendorong OPD untuk mengalokasikan pengganggaran dalam rangka
pengembangan karir jabatan fungsional, serta mendorong ASN untuk mengikuti
diklat serta beralih menjadi pebajat fungsional dimana pada akhirnya diharapkan
dapat meningkatkan persentase aparatur yang sesuai dengan standar
kompetensi jabatan pada lingungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Jumlah ASN dalam Jabatan Fungsional kedepannya diperkirakan akan semakin
meningkat dimana akan segera diberlakukannya penghapusan Jabatan
Administrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana Jabatan Eselon IV
yang akan dihapus selanjutnya diarahkan menjadi Fungsional Tertentu. Selain
itu

penerapan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan

hasil analisa jabatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat juga semakin meningkatkan minat ASN untuk beralih
dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
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B. REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah
Prov. Kalbar apat dilihat pada tabel di bawah:
T ABEL 10 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN I NTI TA. 2020

KODE REKENING

1
4.03.4.03.01.01.15

4.03.4.03.01.01.15.01
4.03.4.03.01.01.15.02
4.03.4.03.01.01.15.03

4.03.4.03.01.01.15.05

4.03.4.03.01.01.15.06

4.03.4.03.01.01.15.09

4.03.4.03.01.01.15.10
4.03.4.03.01.01.15.11
4.03.4.03.01.01.15.12
4.03.4.03.01.01.15.16
4.03.4.03.01.01.15.17

4.03.4.03.01.01.15.18
4.03.4.03.01.01.15.19

4.03.4.03.01.01.15.20

4.03.4.03.01.01.15.21

INSTANSI DAN ORGANISASI

2
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SDM
APARARATUR SIPIL NEGARA
Pelaksanaan Baperjakat
Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas
Belajar
Penyelesaian Administrasi PNS
Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.
Kalbar
Pelaksanaan Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Struktural
Penyelesaian Administrasi dan
Koordinasi Pengembangan Jabatan
Fungsional
Penyelesaian Administrasi PNS Ijin
Belajar Dilingkungan Pemprov.
Kalbar
Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi
Korpri Kalbar
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar
Seleksi Penerimaan Calon Praja
IPDN
Pelaksanaan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan Fungsional
Penyelesaian Administrasi
Peningkatan Pendidikan PNS
dilingkungan Pemprov. Kalbar
Seleksi CPNS Pemprov.Kalbar
Perumusan Kebijakan
Pengembangan Kelembagaan Korp
ASN
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi
dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan
IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar
Seleksi, penetapan dan
pemberangkatan PNS untuk tugas
belajar
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%

3
2,647,550,928

4
2,490,888,214

5
94.08

129,977,000
8,412,200

111,177,000
8,412,200

85.54
100.00

69,741,162

69,309,988

99.38

244,166,000

229,566,000

94.02

93,357,000

93,357,000

100.00

108,457,000

108,457,000

100.00

33,685,900

32,965,900

97.86

504,413,000

449,248,700

89.06

92,581,000

92,061,000

99.44

46,348,000

44,934,000

96.95

34,221,400

33,871,400

98.98

546,455,766
40,319,600

526,390,726
39,679,600

96.33
98.41

11,364,000

11,364,000

100.00

20,085,000

20,085,000

100.00
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ANGGARAN
BELANJA

KODE REKENING

INSTANSI DAN ORGANISASI

1
4.03.4.03.01.01.15.22

2
Penyelesaian Administrasi Diklat Pim
Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar
serta Pengiriman Peserta Pendidikan
dan Pelatihan Kepimpinan Tk II
Inventarisasi dan Pemetaan Potensi
PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan
Jabatan Fungsional
Penyelesaian Administrasi
Peninjauan Masa Kerja PNS
dilingkungan Pemprov. Kalbar
Penyusunan Standar Kompetensi
jabatan
Penyusunan Formasi ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat

3
400,623,000

4
358,722,800

5
89.54

87,337,500

86,937,500

99.54

55,213,000

53,955,000

97.72

28,078,000

28,078,000

100.00

35,185,000

34,785,000

98.86

57,530,400

57,530,400

100.00

PROGRAM PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
Penanganan Kasus Pelanggaran
Disiplin
Penertiban Disiplin Aparatur
Pemerintah Daerah
Penyelesaian LHKPN
Penyelesaian Permohonan Izin
Perceraian PNS dilingkungan
Pemprov. Kalbar
Perumusan Kebijakan Peningkatan
Kesejahteraan PNS

256,458,300

253,258,300

98.75

50,387,100

49,747,100

98.73

46,836,300

46,196,300

98.63

50,739,700
44,143,000

50,099,700
43,503,000

98.74
98.55

64,352,200

63,712,200

99.01

1,318,854,000

1,301,550,000

98.69

119,036,000

118,076,000

99.19

111,075,400

110,085,400

99.11

59,968,000

59,968,000

100.00

64,413,000

64,413,000

100.00

16,075,000
7,673,000

16,075,000
7,673,000

100.00
100.00

62,585,000

62,585,000

100.00

113,389,000

112,099,000

98.86

116,126,500

115,166,500

99.17

4.03.4.03.01.01.15.23
4.03.4.03.01.01.15.24
4.03.4.03.01.01.15.29

4.03.4.03.01.01.15.31
4.03.4.03.01.01.15.32

4.03.4.03.01.01.16
4.03.4.03.01.01.16.04
4.03.4.03.01.01.16.05
4.03.4.03.01.01.16.06
4.03.4.03.01.01.16.08

4.03.4.03.01.01.16.09

4.03.4.03.01.01.17

4.03.4.03.01.01.17.01
4.03.4.03.01.01.17.02

4.03.4.03.01.01.17.03
4.03.4.03.01.01.17.04
4.03.4.03.01.01.17.05
4.03.4.03.01.01.17.06
4.03.4.03.01.01.17.07
4.03.4.03.01.01.17.08
4.03.4.03.01.01.17.09

PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM DAN LAYANAN
ADMINISTRASI APARATUR SIPIL
NEGARA
Penyelesaian Kenaikan Pangkat
PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab
Pelayanan Administrasi Kenaikan
Pangkat Pengabdian dan
Pemberhentian dengan Hak Pensiun
Pengelolaan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Penyelesaian SKP PNS dilingkungan
Pemprov.Kalbar
Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg
Pembuatan Profil Kepegawaian
Dilingkungan Pemprov. Kalbar
Pemuktahiran Data Simpeg
dilingkungan Pemprov.Kalbar
Penyelesaian Mutasi Pindah PNS
dan Alih Jenis Kepegawaian
Penyelesaian Administrasi Kenaikan
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KODE REKENING

INSTANSI DAN ORGANISASI

1

2
Gaji Berkala
Penataan Naskah dan Pemeliharaan
Dokumen PNS
Penyelesaian Administrasi Kenaikan
Pangkat PNS dilingkungan
Pemprov.Kalbar
Pemberkasan dan Penetapan NIP
CPNS pemprov.Kalbar
Penyelesaian Administrasi
Karis/Karsu PNS dilingkungan
Pemprov.Kalbar
Sistem Pelayanan Kepegawaian
Berbasis Elektronik
Perubahan Status CPNS Menjadi
PNS
Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg)
PNS Prov. Kalbar

4.03.4.03.01.01.17.10
4.03.4.03.01.01.17.11

4.03.4.03.01.01.17.12
4.03.4.03.01.01.17.13

4.03.4.03.01.01.17.14
4.03.4.03.01.01.17.15
4.03.4.03.01.01.17.16

ANGGARAN
BELANJA

REALISASI

%

3

4

5

108,576,000

108,576,000

100.00

193,933,500

185,732,500

95.77

11,890,000

11,890,000

100.00

58,469,600

57,829,600

98.91

232,358,000

228,095,000

98.17

23,286,000

23,286,000

100.00

20,000,000

20,000,000

100.00

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2020.

Sedangkan rekapitulasi realisasi anggaran Program pada BKD Prov. Kalbar baik
belanja langsung maupun tindak langsung dapat dilihat pada table berikut :
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T ABEL 11 REKAPITULASI BELANJA BKD PROV. KALBAR TA. 2020

REALISASI
KODE
REKENING

1

INSTANSI DAN
ORGANISASI

ANGGARAN
BELANJA

2

3

REALISASI
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG

PEMELIHARAAN

BARANG DAN
JASA

4

5

6

JENIS BELANJA

TOTAL BELANJA

14,295,273,369

7,676,801,801

160,292,600

BELANJA TDAK LANGSUNG

7,789,756,299

7,676,801,801

-

BELANJA LANGSUNG

6,505,517,070

-

160,292,600

5,737,490,046

6,505,517,070

-

160,292,600

5,737,490,046

3.14.01.01

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

5,737,490,046

-

%

MODAL

TOTAL
REALISASI
BELANJA

7

8

9

421,521,000
421,521,000
421,521,000

13,996,105,447

97.91

7,676,801,801

98.55

6,319,303,646

97.14

6,319,303,646

97.14

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2020.
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“MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA”
Sasaran strategis (SS) 1 terdiri dari 1 indikator kinerja utama (IKU) yang
direalisasikan pada tahun 2020 melalui 3 (tiga) program antara lain :


Program Pengambangan Dan Peningkatan Kapasitas Sdm Aparatur Sipil
Negara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.647.550.928,- dan realisasi pada
akhir tahun anggaran sebesar Rp. 2.490.888.214,- (94,08);



Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 256.458.300,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran

sebesar Rp.

253.458.300,- (98,75);


Program Layanan Administrasi Dan Informasi Aparatur Sipil Negara dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.318.854.000,- dan realisasi pada akhir tahun
anggaran sebesar Rp. 1.301.550.000,- (98,69);

Apabila dijumlahkan total keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
bidang untuk mencapai Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara” memiliki anggaran sebesar Rp. 4.222.863.228,- dengan
realisasi sebesar Rp.4.405.696.514,- (95,80%).
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BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke-2 dari
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar Tahun 2018-2023.
Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk targettarget yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Laporan Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen
pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap
organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi
dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah
daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong
akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan
penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKj bagi BKD Prov.Kalbar juga menjadi punya makna strategis, sebagai
bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi BKD, LKj juga menjadi bagian dari
pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun
sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran
kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai
bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat trend
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir
periode Renstra.
Selanjutnya beberapa tantangan lain yang perlu menjadi fokus bagi
perbaikan kinerja BKD Prov.Kalbar kedepannya yaitu Pertama, persoalan-persoalan
di Aparatur yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangantantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan
disiplin, kualitas dan kesejahteraan ASN yang belum merata, hingga mendorong
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penurunan kinerja. Peran BKD Prov. Kalbar diperlukan untuk memastikan kualitas
Aparatur Pemerintah Daerah, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas
berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan SDM
Aparatur. Kedua, sebagai bagian dari perbaikan kinerja BKD yang menjadi tujuan
dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan
oleh instansi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang
akan datang. Ketiga, pentingnya merumuskan dan menerapkan inovasi yang dapat
dilakukan dan diterapkan terutama ditengan pendemi Covid-19 yang saat ini sedang
mebawah dimana hal tersebut berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan
Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara langsung mempengaruhi pencapaian
kinerja BKD Prov. Kalbar.
Permasalahan dan solusi yang telah dirumuskan akan menjadi tidak
bermakna apabila hanya menjadi laporan saja, namun juga perlu upaya konkret
untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem
monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan
perbaikan layanan publik yang semakin baik.
Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat
pencapaian indikator Badan Kepegawaian Daerah dapat dikatagorikan TIDAK
BERHASIL. Selanjutnya langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:
1)

Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk
mengalokasikan pengganggaran dalam rangka mendukung pengiriman peserta
untuk mengikuti Pendidikan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional. Selanjutnya selalu aktif berkomunikasi dengan instansi Pembina
jabatan fungsional sehingga selalu dapat informasi terbaru terkait dengan
jabatan fungsional.

2)

Melakukan pendataan lengkap termasuk nomor handphone terhadap guru
SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Yang selalu
diperbaharui selama periode waktu tertentu. Hal tersebut berlaku juga dalam
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rangka pembaharuan data pegawai yang selama ini terkendala ketersedian
datanya.
3)

Meningkatkan sosialiasi terkait dengan pelaporan SKP secara online. Hal
tersebut sejalan dengan penerapan pelaksanaan pelaporan SKP secara online
yang pada tahun 2021 untuk periode SKP Tahun 2020 untuk seluruh ASN di
Lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat

melalui

bit.ly//PPKPNSPemprovKalbar2020.
4)

Meningkatkan koordinasi secara intensif serta mengadakan pertemuan/rapat
bersama tim peningkatan kesejahteraan PNS dengan Tim Anggaran dan atau
Unit Kerja yang membidangi dalam penyusunan evaluasi jabatan di lingkungan
Pemprov. Kalbar dan melibatkan unit kerja terkait. Dari pertemuan tersebut,
diharapkan akan disepakati pemberlakuan TPP sesuai rencana aksi KPK
dimaksud, dan terkait hal minimnya anggaran maka pemberian TPP dapat
dilakukan secara bertahap.

5)

Meningkatkan pemahaman serta komitmen bersama seluruh OPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap penerapan PP
Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selanjutnya juga diberikan
pemahaman agar tidak lagi adanya pembiaran terhadap pelanggaran disiplin
pegawai yang terjadi dimana penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
perlu diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada Tim Pemeriksa yang
dibentuk secara ad hoc (kasus per kasus) sehingga dengan mekanisme ini
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan kasus-kasus
dugaan pelanggaran disiplin yang terjadi.

6)

Perlu dilakukan langkah penyegaran kembali terhadap para PNS khususnya
para

pengelola

aparatur kepegawaian baik dalam

bentuk sosialisasi,

penyebaran leaflet/brosur, atau melalui Surat Edaran yang disampaikan kepada
seluruh OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
terhadap mekanisme/prosedur dan kewenangan pemberian ijin perkawinan/
perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya manakala salah
satu pihak baik suami/istri PNS yang akan melakukan perceraian berhalangan
hadir pada saat jadwal pemanggilan, maka upaya merukunkan kembali
pasangan suami istri tersebut tetap dilakukan dengan cara dimintai keterangan
secara terpisah sebagai dasar pemberian pertimbangan ijin perceraian PNS
tersebut, sehingga tidak menjadi kendala bagi penyelesaian selanjutnya.
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7) Meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi bersama para pengelola
penghargaan di pusat, yaitu di Sekretariat Militer dan Kepmendagri
sehingga

tidak

terjadi

lagi keterlambatan pelaksanaan

kegiatan

penyerahan Tanda Kehormatan Satya Satya Lancana Karya Satya
(SLKS).

Pontianak,

2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650602 198603 1 018
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LAMPIRAN 1 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
OPD

: Badan Kepegawaian Daerah

Tahun Anggaran : 2020

No

Sasaran Strategis

1

1

Indikator Kinerja Utama

2

MENINGKATNYA

SATUAN

3

1.1

Persentase Aparatur

PROFESIONALISME

sesuai dengan Standar

APARATUR SIPIL

Kompetensi Jabatan

Capaian Kinerja

Tingkat

Tahun 2020

Kemajuan

Target

Realisasi

(%)

4

5

6

7

%

79,00

64,50

81,65

NEGARA
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1

Jumlah Total Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2020

81,65

: Rp. 6.505.517.070,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2020 : Rp. 6.319.303.646,-

Pontianak,

2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650602 198603 1 018
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LAMPIRAN 2 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
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