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BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Tupoksi

BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga teknis yang

melaksanakan tugas-tugas fungsional tentang penelitian dan pengembangan, berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yaitu ; Membantu Gubernur dalam

melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan

pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijaksanaan pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi utama BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1) Penyusunan program dan merumuskan kebijaksanaan operasional penelitian dan

pengembangan.

2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Pembangunan,

Ekonomi Keuangan, Kemasyarakatan dan Sistem Informasi.

3) Melaksanakan pengembangan hasil-hasil penelitian dan teknologi tepat guna dalam

rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan.

4) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada instansi terkait dan pihak lain dalam

rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

5) Pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan.
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BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

Gambaran Singkat Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

A. Perencanaan Strategi

Perencanaan Strategi BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004-

2008 adalah suatu rangkaian yang berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

yang hendak dicapai oleh organisasi  selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Rangkaian

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi

yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus

menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten

dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja  yang

berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kalimantan Timur harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan

tentang ke mana Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur

akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi menurut pemahaman yang lazim adalah cita dan citra serta harapan dari

eksistensi yang ingin diwujudkan bersama dimasa depan; VISI BALITBANG

Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan derivat VISI Pemda Provinsi

Kalimantan Timur, yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok yang diemban

BALITBANG.   Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur , maka

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur bertekad untuk

turut serta mensukseskannya.  Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visinya adalah :
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Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keterkaitan antara Visi

pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.  Keterkaitan tersebut adalah dalam

rangka memberikan bahan masukan untuk penetapan kebijakan strategis Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengembangan

yang berkualitas.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  dan

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat

pada gambar berikut:

Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas
sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan strategis

penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Visi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur
sejahtera dan berkeadilan melalui pemerintahan
yang baik dengan bertumpu kepada pemanfaatan

sumber daya daerah secara efektif, efisien dan
berkesinambungan

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang
berkualitas untuk bahan masukan dalam penetapan

kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan
perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur
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b. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi

Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh   pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan

perannya

Untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang

perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh

jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur  sebagai

berikut :

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Teknologi Informasi.

b. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan baik

dilingkungan Pemda Provinsi dan pihak lain.

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan

pengembangan.

d. Sosialisasi dan pemanfaatan hasil-hasil Litbang.

e. Meningkatkan sumber daya manusia / sumber daya aparatur, agar lebih

profesional dan kompeten dalam menghasilkan rekomendasi dan perimbangan

strategis

c. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan pada perencanaan strategis yang ingin dicapai

diwujudkan dalam 5 tahun kedepan sebagai berikut :

 Meningkatkan kuantitas pelaksanaan dan kualitas output dan outcome

penelitian dan pengembangan.

 Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan, koordinasi perencanaan dan

pelaksanan kegitan penelitian dan pengembangan.
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 S – Specific
M – Measurable
A – Acceptable
R – Result
 T – Timeliness

 Meningkatkan peran dan fungsi lembaga BALITBANG Provinsi Kalimantan

Timur.

 Penyebaran informasi (pelayanan publik) terhadap stakeholder.

 Menjaring feedback (umpan balik) terhadap kegiatan dan outcome hasil

penelitian BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

 Meningkatkan mutu SDM / SDAP BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

 Terwujudnya suasana kondusif untuk peningkatan kesejahteraan karyawan

BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

d. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5

tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang

berfokus  pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas :

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur Kota  adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangna yang bermanfaat sebagai input

(masukan) pengambilan kebijaksanaan.
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2. Terwujudnya kerja sama sinergitas antar lembaga.

3. Mencegah / tidak terjadi duplikasi kegiatan dan hasil Litbang sejenis (kegiatan

yang sama).

4. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap lembaga BALITBANG

Provinsi Kalimantan Timur.

5. Terselenggaranya tugas Kesekretariatan dalam mendukung peran dan fungsi

lembaga BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

6. Tersedianya jaringan kerjasama antar lembaga terkait dan forum komunikasi /

sosialisasi.

7. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil (outcome) penelitian dan

pengembangan.

8. Tersedianya sarana dan kesempatan untuk mengikuti Diklat, Kursus-kursus dan

Seminar.

9. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

10. Tersedianya dana kesejahteraan  yang memadai.

B. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program.

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedomen, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi

pemerintah.

2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran

tersebut.
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Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN / APBD,

maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi

pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat

sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan

instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang

telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan

tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah

ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik kemudian

dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.

C. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di

dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalan tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan ; indikator kinerja sasaran, dan rencana

capaiannya ; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.
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Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran

sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran

mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan

rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Kinerja adalah suatu rencana yang disusun untuk menggambarkan

apa yang ingin dicapai dalam tahun 2004, adapun Rencana Kinerja disusun sebagai

berikut:

a. Sasaran 1 : Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang

bermanfaat sebagai input penetapan kebijakan.

Sasaran ini masih bersifat abstrak oleh karenanya diperlukan indikator

yang bersifat kuantitatif sehingga memudahkan untuk memberikan penilaian

apakah suatu sasaran dapat dicapai atau belum terhadap lebih jauh dapat

menilai sampai seberapa jauh sasaran tersebut dapat dicapai. Indikator dari

sasaran ialah apabila output dari hasil penelitian dapat digunakan oleh

stakeholder untuk perumusan kebijakan. Dalam tahun 2004 rencana tingkat

capaian sasaran 1 ditetapkan sebesar 25 % dari rencana strategik 100 %.

b. Sasaran 2.1 : Terwujudnya koordinasi antar lembaga.

Dengan indikator keberhasilan yaitu : Terdapatnya jaringan kerjasama formal

maupun informal .

o Yang dimaksud jaringan formal adalah suatu jaringan kerjasama yang

dilandasi dengan struktur formal, misal : ada struktur organisasi, mekanisme

kerja yang dilandasi pula oleh ketentuan-ketentuan yang mengikat antar

berbagai lembaga yang bekerjasama.

o Non Formal adalah kerjasama antar lembaga yang bersifat tidak terlalu

mengikat, hanya saja adanya saling kesepahaman, saling membutuhkan

dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugas  masing-masing ?.
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Sasaran 2.2 : Mencegah tidak terjadi duplikasi hasil litbang sejenis.

Dengan indikator tidak terjadi tumpang tindih judul dan tema penelitian.

Rencana tingkat capaian tahun 2004 terhadap sasaran 2.1 dan sasaran 2.2,

sebesar  40 % dari Rencana Strategis sebanyak 100 %.

c. Sasaran 3.1 : Meningkatnya pemahaman dan apresiasi terhadap

BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

Meningkatnya pemahaman dan apresiasi dapat dinilai dengan indikator

meningkatnya  apresiasi konsumen terhadap hasil penelitian dan

pengembangan. Konsumen yang dimaksud adalah semua pihak / stakeholder

yang merasa berkepentingan terhadap output yang dihasilkan oleh lembaga

litbang, misalnya bagi lembaga eksekutif hasil litbang merujuk informasi ilmiah

yang nilai kebenarannya dilandasi oleh nilai akademis sehingga lebih obyektif

dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Bagi masyarakat umum

output hasil litbang dapat digunakan untuk tambahan informasi tentang hal-hal

apa saja yang dapat mereka serap guna peningkatan pendapatan, peningkatan

ilmiah, pengetahuan, informasi teknologi.

Sasaran 3.2 : Terselenggaranya tugas kesekretariatan dalam mendukung

peran dan fungsi lembaga BALITBANG Provinsi

Kalimantan Timur.

Indikator sasaran 3.2 diatas yaitu apabila terdapat kelancaran dukungan

terhadap tugas pokok.

Tugas pokok BALITBANG seperti yang telah ditetapkan adalah membantu

Gubernur dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan

penelitian dan pengembangan untuk mencapai keberhasilan tugas pokok

tersebut tentunya diperlukan dukungan baik berupa dana, peralatan, personil

maupun perangkat lunak lainnya seperti peraturan, perundang-undangan serta

komitmen pimpinan.

Untuk tahun 2004 tingkat capaian kinerja sasaran 3.1 dan sasaran 3.2 sebesar

40 % dari 100 % dalam perencanaan strategik.
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d. Sasaran 4.1 : Tersedianya jaringan kerjasama antar lembaga terkait dan

forum komunikasi / sosialisasi.

Indikator dari sasaran 4.1 ini adalah terjalinnya hubungan formal dan non

formal.

o Yang dimaksud jaringan formal adalah suatu jaringan kerjasama yang

dilandasi dengan struktur formal, misal : ada struktur organisasi, mekanisme

kerja yang dilandasi pula oleh ketentuan-ketentuan yang mengikat antar

berbagai lembaga yang bekerjasama.

o Non Formal adalah kerjasama antar lembaga yang bersifat tidak terlalu

mengikat, hanya saja adanya saling kesepahaman, saling membutuhkan

dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugas  masing-masing.

Sasaran 4.2 : Peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil outcome

penelitian dan pengembangan.

Indikator dari sasaran 4.2 ini adalah meningkatnya frekuensi dan mutu

sosialisasi. Peningkatan frekuensi dimaksud adalah meningkatnya jumlah

kegiatan sosialisasi kelitbangan baik terhadap capaian penerimaan maupun

sebaran informasi yang disampaikan. Sedangkan mutu sosialisasi adalah

informasi yang disampaikan bermutu dan bermanfaat bagi konsumen.

Capaian kinerja terhadap sasaran 4.1 dan sasaran 4.2 adalah sebesar 40 % dari

100% yang terdapat pada perencanaan strategik.

e. Sasaran 5.1 : Tersedianya sarana dan kesempatan untuk mengikuti diklat,

kursus dan seminar.

Indikatornya yaitu meningkatnya jumlah peserta diklat.

Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Indikatornya yaitu meningkatnya dana dan prasarana kerja.

Sasaran 5.3 : Tersedianya dana kesejahteraan yang memadai.

Indikatornya yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai.
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Capaian kinerja terhadap sasaran 5.1, sasaran 5.2 dan sasaran 5.3 sebesar 30%

dari perencanaan strategik yang ditetapkan 100 %.

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang

berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi

yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi

dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan,

sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang berada di lingkungan kebijakan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur secara umum  tertuang dalam program PROPEDA Kalimantan

Timur yang mengacu  kepada program prioritas pembangunan Kalimantan Timur

tahun 2001-2005 dan 2003 dan 2008, yaitu :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia

- Peningkatan Infrastruktur

- Peningkatan Pertanian Secara Luas

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilaksanakan oleh BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam komponen kegiatan ini perlu

ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam tahun 2004 terdapat 38 kegiatan untuk menopang 8 program, yang

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran formulir Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) BALITBANG Provinsi  Kalimantan Timur.
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4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan  agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan

sebagainya.

b. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan /atau

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat.

d. Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan

langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat

diakses oleh publik.

e. Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan

atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap

indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan

ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi,

pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja

atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data

pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1)
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spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

D. Kaitan Sasaran dengan Visi dan Misi

Sasaran yang diuraikan dalam Rencana Strategis merupakan derivat dari tujuan

serta misi yang diemban oleh organisasi BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Perencanaan Strategik Tahun 2003-2008 visi BALITBANG akan ditempuh

melalui 5 (lima) misi utama, selanjutnya setiap misi mempunyai tujuan dan sasaran

yang disusun sedemikian rupa agar dapat dicapai sesuai dengan kemampuan yang ada.

Oleh karenanya keberhasilan pencapaian kinerja sasaran merupakan bagian yang

secara langsung menopang keberhasilan pencapaian misi dan visi. Sebaliknya visi dan

misi tidak akan dapat diwujudkan apabila sasaran tidak dapat dicapai sebagaimana

yang direncanakan.

Kebijakan program Pemerintah Provinsi dijabarkan dalam PROPEDA dan

RENSTRA Pemerintah Provinsi yang selanjutnya merupakan rujukan utama bersama

dalam penyusunan RENSTRA BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-

2008.  Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2004 sebagai cara untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program penelitian.

2. Program pengembangan.

3. Program koordinasi dan kerjasama.

4. Program peningkatan Sumber Daya Manusia / Sumber Daya Aparatur.

5. Program peningkatan peran dan fungsi kelembagaan.

6. Program sosialisasi.

7. Program pengadaan sarana dan prasarana.

8. Program kesekretariatan.
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BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran

dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah

masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan

data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja telah diuraikan

pada Bab II Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya

dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem

informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar

instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang

akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan

dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-

prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk ini perlu

dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan

unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem

informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan

laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.
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Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari

indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan

sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas

pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan

dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka

mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada

pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator

kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survei

sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat

yang dilayani dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator

kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang

merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing

indikator  sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil

pengukuran kinerja kegiatan.Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2004.

Kinerja kegiatan dapat diukur melalui indikator-indikator seperti indikator

input, output, outcome, benefit dan impact. Pengukuran indikator-indikator tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan  dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator itu terdiri dari :

Anggaran (dana), Sumber Daya Manusia yang terlibat langsung, Sarana dan

Prasarana yang digunakan maupun waktu yang dibutuhkan. Pengukuran kinerja

yang dilakukan atas indikator input adalah rencana pengalokasian anggaran

yang dilakukan dibanding dengan realisasi, baik dari ketepatan pengalokasian

maupun dengan ketepatan sumber daya yang tersedia.
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b. Indikator Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik, misal kegiatan fisik berupa

jaringan perangkat keras komunikasi yang terpasang atau jumlah peserta diklat

yang dikirimkan untuk kegiatan mengikuti diklat. Sedangkan kegiatan non fisik

dapat dicerminkan dengan berapa persen peningkatan keterampilan selama

mengikuti kegiatan.

c. Indikator Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Contoh : Berapa

persen hasil penelitian telah diserap sebagai bahan penetapan kebijakan, atau

Berapa persen peningkatan ilmu pengetahuan yang telah diserap dari hasil

penelitian sehingga dapat meningkatkan produksi efisiensi dan efektifitas

kegiatan masyarakat.

d. Indikator Benefit adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh

masyarakat ; dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik

atau iptek yang dapat diserap masyarakat.

e. Indikator Impact adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan

atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap

indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

menghasilkan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini

penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi,

pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja

/ ukuran keberhasilan kegiatan dari program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data-data

pendukung yang ada. Penetapan indikator kinerja kegiatan serta pengukuran kinerja

kegiatan tersebut termaktub dalam lampiran formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

(PKK) BALITBANG Prov. Kaltim Tahun 2004.
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2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran kinerja Pencapaian Sasaran mencakup :

a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target di masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan.

b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana

kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil

pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan awal dari pengukuran kinerja

Pencapaian Sasaran. Selanjutnya Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian berbanding rencana

capaian, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk formulir Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) BALITBANG Prov. Kaltim.

Hasil PPS BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang

bermanfaat sebagai input penetapan kebijakan.

Indikator sasarannya dapat digunakan oleh stakeholder untuk kebijakan. Pada

rencana tingkat capaian tahun 2004 ditetapkan sebesar 25 % ini mengandung

arti 25 % dari seluruh output penelitian dapat digunakan oleh stakeholder. Hasil

pengukuran pencapaian sasaran yang dinilai dari pengukuran seluruh indikator

kegiatan terutama impact yang ditimbulkan didapatlah realisasi rencana capaian

sasaran sebesar 22,10 %. Dari pengukuran tersebut dapat dihasilkan prosentase

rencana tingkat capaian sebesar 88,40 %.

b. Sasaran 2.1 : Terwujudnya koordinasi antar lembaga.

Dengan indikator sasaran : adanya jaringan kerjasama formal maupun non

formal.

Sasaran 2.2 : Mencegah tidak terjadinya duplikasi dan hasil litbang sejenis.
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Indikator sasarannya tidak terjadi tumpang tindih judul  (tema) kegiatan.

Pada rencana tingkat capaian tahun 2004 terhadap indikator-indikator sasaran

2.1 dan sasaran 2.2 sebesar 40 %. Sedangkan realisasi tingkat pencapaian

sasaran yang dihasilkan dari pengukuran kinerja kegiatan terdapat 30 %

sehingga    prosentase     pencapaian rencana tingkat capaian    diperoleh

sebesar 75 %.

c. Sasaran 3.1 : Meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap lembaga

BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan indikator : Meningkatnya apresiasi konsumen terhadap hasil litbang.

Sasaran 3.2. : Terselenggaranya tugas kegiatan kesekretariatan dalam

mendukung peran dan fungsi lembaga BALITBANG Provinsi

Kalimantan Timur.

Dengan indikator : Lancarnya dukungan terhadap tugas pokok.

Dalam tahun 2004 rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator-indikator

sasaran 3.1 dan sasaran 3.2 sebesar 40 %.

Realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator-indikator

tersebut diperoleh nilai 35 %, sehingga prosentase pencapaian rencana tingkat

capaian sebesar 87,30  %.

d. Sasaran 4.1 : Tersedianya jaringan kerjasama antar lembaga terkait dan

forum komunikasi sosialisasi.

Dengan indikator : Terjalinnya hubungan kerjasama formal maupun non

formal.

Sasaran 4.2 : Peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil outcome litbang.

Dengan indikator : Meningkatkan frekuensi dan mutu sosialisasi kelitbangan.

Rencana tingkat capaian (target) tahun 2004 terhadap indikator-indikator

sasaran 4.1 dan sasaran 4.2 sebesar 40 %. Realisasi tingkat capaian sasaran dari

hasil pengukuran terhadap indikator  sasaran 4.1 dan sasaran 4.2 diperoleh nilai
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28,75 % sehingga   prosentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar

71,87 %.

e. Sasaran 5.1 : Tersedianya sarana dan kesempatan untuk mengikuti diklat,

kursus dan Seminar.

Dengan indikator : Meningkatnya jumlah peserta diklat.

Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana dan prasarana kerja serta tersedianya

dana kesejahteraan yang memadai.

Dengan indikator : Meningkatnya ketersediaan dana dan prasarana.

Rencana tingkat capaian (target) tahun 2004 terhadap indikator-indikator

sasaran 5.1 dan sasaran 5.2 sebesar 30 %. Sedangkan realisasi tingkat capaian

sasaran dari hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut diperoleh

nilai 28,30 % sehingga prosentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar

94,40 %.

B. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan dalam formulir PKK, dilakukan evaluasi

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan

lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar dikatahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan  program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan  antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektifitas yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap)
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yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan

masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara :

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

 kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

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

internasional.

Evaluasi Kinerja  BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004.

1. Evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan

Dari hasil perhitungan pada formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap

pencapaian setiap indikator kegiatan. Evaluasi terhadap kinerja input sub indikator

keuangan secara administratif dihasilkan angka sebesar 100 % dari ke 38 kegiatan.

Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang indikator inputnya (dana) baru dapat

diselesaikan setelah melampaui waktu yang telah ditentukan untuk tahun anggaran

berjalan. Kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Peningkatan SDM / SDAP (SPSS), tertunda sebesar Rp. 30.000.000,-

2. Kegiatan Sewa Jasa Langganan Internet, Pemeliharaan dan Web Hosting,

tertunda sebesar Rp. 58.000.000,-

3. Kegiatan Publikasi Elektronik Kaltim Dalam Angka Tahun 2004, tertunda

sebesar Rp. 33.900.000,-

4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana (Pengadaan Buku Perpustakaan),

tertunda sebesar Rp.9.480.000,-

Hal ini menunjukkan pemanfaatan indikator input (dana) sudah direncanakan dan

dilaksanakan dan sesuai dengan besaran input yang dikehendaki meskipun terdapat
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kendala administratif yang mengakibatkan pembayarannya tertunda pada tahun

Anggaran 2005. Secara  umum indikator input menunjukkan kategori berhasil.

Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja output menunjukkan 100 % dari 38

kegiatan dengan capaian skor diatas 86 dengan kategori sangat berhasil.

Hasil evaluasi kinerja outcome menunjukkan 2 kegiatan atau 5,26 %

mendapat skor dibawah 55 dengan kategori tidak berhasil, 2 kegiatan atau 5,26 %

memperoleh skor antara 56 – 70  dengan kategori cukup berhasil, 8 kegiatan atau

21,06 % memperoleh nilai antara 71 - 85  dengan kategori berhasil dan 26 kegiatan

atau 68,42 % memperoleh skor diatas 86 dengan kategori sangat berhasil.

Hasil evaluasi terhadap indikator benefit menunjukkan 6 kegiatan atau

17,14 % memperoleh skor dibawah 55 dengan kategori tidak berhasil, kemudian 2

kegiatan atau 5,71 % memperoleh skor antara 56 – 70 dengan kategori cukup

berhasil. 6 kegiatan atau 17,14 % memperoleh skor 71 – 85 dengan kategori

berhasil dan 21 kegiatan atau 60 % memperoleh skor diatas 86 dengan kategori

sangat berhasil. Sedangkan 3 kegiatan tidak dapat dievaluasi karena tidak dapat

dinilai.

Hasil evaluasi terhadap indikator impact menunjukkan  4 kegiatan atau

12,12 % memperoleh skor dibawah 55 dengan kategori tidak berhasil dan 2

kegiatan atau 6,06 % memperoleh skor antara 71 – 85 dengan kategori culup

berhasil. 5 kegiatan atau 15,15 % memperoleh skor 71-85 dengan kategori berhasil

dan 22 kegiatan atau 66,66 % memperoleh skor 86 keatas dikategorikan sangat

berhasil.  Adapun 5 kegiatan lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dapat

dinilai.

Penjelasan angka-angka yang diuraikan tersebut dapat dilihat dalam lampiran tabel

Indikator Kinerja.

2. Evaluasi Pengukur Pencapaian Sasaran

EPPS dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Tingkat Capaian Sasaran

dengan Realisasi Capaian. Dari evaluasi terhadap Pengukuran Pencapaian Sasaran

didapat hasil :
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 Sasaran 1 dengan target sasaran 25 % realisasi 22,10 % sehingga prosentase

capaian 88,40 % dengan klasifikasi berhasil.

 Sasaran 2 dengan target tingkat capaian 40 % dan realisasi pencapaian 30 %

maka prosentase capaian 75 % dengan kategori cukup.

 Sasaran 3 dengan target capaian 40 % dan realisasi capaian 35 % menghasilkan

prosentase pencapaian 87,50 % dengan klasifikasi berhasil.

 Sasaran 4 target tingkat capaian sebesar 40 % serta realisasi capaian 28,75 %,

menghasilkan tingkat capaian 71,87 % dengan klasifikasi berhasil.

 Sasaran 5 target tingkat capaian sebesar 30 % realisasi 28,30 % sehingga

prosentase capaian 94,40 % dengan klasifikasi sangat berhasil.

3. Evaluasi Keuangan

Dalam tahun 2004 telah dimanfaatkan dana sejumlah Rp. 6.886.000.000,-

untuk dipergunakan pada 38 kegiatan. Realisasi dana yang dikeluarkan sebesar

Rp. 6.486.828.632,- atau 94,20 %. Hasil selengkapnya terdapat dalam lampiran

tabel Realisasi Anggaran BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004.

C. Analisis Akuntabilitas

Analisis terhadap Akuntabilitas Kinerja BALITBANG Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2004 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Kegiatan

Sepanjang tahun 2004 telah direncanakan sebanyak 38 kegiatan yang

merupakan penjabaran dari 8 program utama yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategik Tahun 2003-2008. Ke 38 kegiatan diatas telah dapat

dilaksanakan dengan baik sehingga capaian indikator input dan outputnya 100 %

berhasil, meskipun disadari bahwa pencapaian outcome, benefit dan impactnya

masih perlu ditingkatkan di waktu mendatang. Dari hasil evaluasi yang

dilaksanakan bahwa rendahnya pencapaian outcome, benefit dan impact

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan SDM pelaksana seperti tenaga ahli
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peneliti yang lebih banyak menggunakan tenaga dari luar institusi ; dana penelitian

yang relatif terbatas bila dibanding dengan cakupan permasalahan dan wilayah

penelitian ; Komitmen untuk menggunakan hasil-hasil penelitian masih kurang ;

Waktu, perubahan mekanisme anggaran yang berbentuk Anggaran Berbasis

Kinerja.

b. Akuntabilitas Program

Program yang disusun berdasarkan perencanaan strategik (Renstra)

BALITBANG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008 yang mengacu kepada

Propeda Kalimantan Timur 2001-2005 merupakan strategi pencapaian sasaran,

tujuan, misi dan visi BALITBANG oleh karenanya program yang dilaksanakan

dapat dipertanggung jawabkan dan sudah berada pada jalur kebijaksanaan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Akuntabilitas Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

berdasarkan pada isu-isu analisis strategik, sedangkan sasaran adalah hasil yang

akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Pada tahun

2004 juga ditetapkan 5 (lima) sasaran utama. Dari hasil evaluasi telah dihasilkan

prosentase capaian sasaran berkisar antara 71,87 % sampai dengan 94,40 %. Dari

hasil evaluasi tersebut bahwa pencapaian sasaran BALITBANG Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun kedua dari rencana strategik tahun 2003-2008

dikategorikan berhasil.

d. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan program di BALITBANG

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2004 telah dianggarkan dana sebesar

Rp. 6.886.000.000,- yang dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : Anggaran Tak

Langsung (Belanja Administrasi Umum) dan Anggaran Langsung (Belanja
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Operasional dan Pemeliharaan). Anggaran Tak Langsung lebih terkonsentrasi

kepada pembiayaan rutin yang bersifat menunjang kegiatan operasional

BALITBANG Prov. Kaltim.

Anggaran Langsung lebih terkonsenstrasi kepada pembiayaan dari 8 program

utama BALITBANG Prov. Kaltim.

 Proses penggunaan Anggaran Tak Langsung :

Proses penggunaan anggaran Tak Langsung pada umumnya sudah berjalan

sebagaimana jadwal yang direncanakan, sedangkan realisasi penggunaan dana

tidak mendapat kendala yang berat meskipun masih dirasakan dana yang

tersedia kurang mencukupi dengan  kebutuhan yang ada mengingat ada

kegiatan-kegiatan yang bersifat aktual dan mendesak. Pada dasarnya

perencanaan dan penggunaan anggaran tak langsung sudah dapat dipertanggung

jawabkan dengan baik.

 Proses penggunaan Anggaran Langsung :

Proses penggunaan anggaran langsung mengalami permasalahan seperti

disahkannya Anggaran Langsung baru dapat dialokasikan setelah bulan Juli

2004. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap persiapan dan jadwal penelitian

yang didanai dengan anggaran langsung. Selain itu dengan menggunakan

prosedur pencairan dana yang sering tidak seiring dengan kebutuhan kegiatan

dilapangan cukup dirasakan menghambat efektifitas pencapaian kinerja.
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BALITBANG

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan tahun 2004. LAKIP ini disusun dalam rangka melaksanakan /

mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No. 28

tahun 1999 dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN No. 239 / IX / 6 / 8 / 2004 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal 25

Maret 2004.

Penyusunan LAKIP BALITBANG Prov. Kaltim Tahun 2004 ini didasarkan atas

Perencanaan Strategik Tahun 2003-2008.

Tinjauan secara umum terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan tahun

2004 yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari pencapaian indikator kegiatan input dan output, sudah berhasil.

Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan semua pihak yang terlibat.

2. Dilihat dari pencapaian indikator outcome, benefit dan impact capaian masih rendah.

Hal ini disebabkan karena sifat penelitian yang menghasilkan produk non fisik yang

memerlukan waktu lebih lama untuk dapat dipergunakan dibanding produk fisik yang

langsung dapat digunakan seketika pekerjaan yang telah selesai. Oleh sebab itu secara

umum bahwa kegiatan dapat dinilai berhasil, namun demikian masih dijumpai

beberapa permasalahan dan kendala. Permasalahan tersebut seperti masih terbatasnya

tenaga ahli di bidang penelitian ; keterbatasan dana, komitmen pengguna dan waktu

dan proses penggunaan angggaran.

3. Strategi pemecahan masalah dimasa yang akan datang dapat ditempuh melalui

langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi kelitbangan

- Membentuk jaringan kerja

- Memantapkan perencanaan dan meningkatan kapasitas kemampuan tenaga

pelaksana
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Penyampaian LAKIP Tahun 2004 ini dirasakan masih belum sempurna, hal ini

disebabkan oleh :

1. Indikator Outcome, Benefit dan Impact belum sepenuhnya dapat diberikan penilaian

oleh karena indikator itu tidak serta merta dapat dilakukan mengingat kegiatan non

fisik semacam penelitian baru menimbulkan efek / dampak setelah beberapa waktu

berselang selain keterbatasan sarana evakuasi dan informasi yang dimiliki.

2. Belum ada bencmarking yang jelas untuk kegiatan yang bisa dibandingkan dengan

instansi sejenis maupun tempat lain.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan yang akan

datang serta terciptanya suasana transparansi dan akuntabilitas, partisipasi semua pihak

seperti yang diharapkan pada kebijakan AKIP.

Demikian LAKIP ini disampaikan semoga bermanfaat adanya.

Samarinda,        Februari 2005

Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Timur

KEPALA,

ISMET BARAKBAH
Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 524
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