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PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa
sehingga seluruh kegiatan di Biro Perencanaan
tahun
2019
dapat
terlaksana
dengan
baik.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan merupakan
bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan
fungsi
yang
dipercayakan
atas
penggunaan
anggaran.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan disusun sesuai
amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, untuk memberikan informasi tentang
capaian sasaran dan indikator kinerja yang
diperjanjikan
dalam
Perjanjian
Kinerja
Biro
Perencanaan Tahun 2019. Hal ini merupakan
wujud
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
transparan dan akuntabel.
Tahun 2019 merupakan tahun akhir pelaksanaan
Rencana Strategis Biro Perencanaan 2015-2019,
sehingga laporan kinerja ini merupakan ikhtisar
dari pencapaian target kinerja selama 5 tahun.
Hasil pencapaian tersebut tentunya merupakan
wujud kerjasama semua pihak yang menjadi mitra
kerja Biro Perencanaan. Sejuta kata rasanya tidak
cukup
untuk
mengungkapkan
terima
kasih
kepada para pihak dan internal Biro Perencanaan
yang
telah
berkontribusi
dalam
pencapaian
kinerja Biro Perencanaan.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat
bermanfaat, dan memberikan potret pencapaian
kinerja serta menjadi bahan masukan untuk
penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang
akan datang.
Jakarta,
Januari 2020
Kepala Biro Perencanaan,

Adhy Karyono

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR KINERJA
% Tingkat Kesesuaian Dokumen
Perencanaan Program & Anggaran
Target

100%

Realisasi

100%
Nilai Evaluasi Bidang Akuntabilitas
Kinerja Kementerian Sosial
Target

A

Realisasi

BB
% Kebijakan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial yang
Dimanfaatkan
Target

100%

Realisasi

100%
% Dokumen Kerjasama Luar
Negeri yang Mendukung
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
Target

100%

Realisasi

100%

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2019
menyajikan pencapaian sasaran strategis Biro
Perencanaan,
yaitu
"PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
YANG
AKUNTABEL".
yang
diukur melalui 4 indikator Kinerja, yaitu: (1)
Persentase
Tingkat
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan Program dan Anggaran, (2) Nilai
Evaluasi
Bidang
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian Sosial, (3) Persentase Kebijakan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
yang
Dimanfaatkan,
(4)
Persentase
Dokumen
Kerjasama
Luar
Negeri
yang
Mendukung
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Secara
keseluruhan,
capaian
kinerja
Biro
Perencanaan
mencapai
96,91%
dengan
1
Indikator yang tidak memenuhi target, yaitu
Nilai Evaluasi Bidang Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Sosial yang ditargetkan A, namun
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN
dan RB didapatkan hasil BB. Sementara itu, 3
Indikator lainnya, yaitu Persentase Tingkat
Kesesuaian Dokumen Perencanaan Program dan
Anggaran,
Persentase
Kebijakan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
yang
Dimanfaatkan, Persentase Dokumen Kerjasama
Luar Negeri yang Mendukung Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial capaiannya 100%.
Dalam mendukung pencapaian target kinerja
tahun 2019, Biro Perencanaan mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp23.169.024.000,00 dengan
rincian anggaran pusat Rp14.459.244.000,00 dan
dana dekonsentrasi Rp8.709.780.000,00. Dari
alokasi anggaran tersebut, realisasi penyerapan
anggaran
adalah
Rp22.309.391.502,00
atau
mencapai 96,29%.
Untuk meningkatkan kinerja BIro Perencanaan
ke depan, perlu dilakukan penajaman indikator
kinerja
utama,
serta
akselerasi
untuk
peningkatan akuntanbilitas kinerja.
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BAB 1: PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Pemerintahan yang baik, terpercaya dan berorientasi hasil sebagaimana
semangat reformasi birokrasi, mensyaratkan adanya akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya telah dilengkapi
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Selanjutnya di lingkungan internal Kementerian Sosial diatur
dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu
Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial.
Akuntabilitas
kinerja
merupakan
bagian
penting
menuju
good
governance, terkait dengan bagaimana instansi pemerintah mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Karenanya, penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berdayaguna,
berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (KKN). Penerapan sistem ini diarahkan mendorong
terciptanya sistem anggaran berbasis kinerja menuju pemerintahan yang
berkinerja tinggi.
Salah satu elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah pelaporan kinerja, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja
yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal dan juga informasi
kinerja
kepada
publik
sebagai
bagian
dari
upaya
perbaikan
berkesinambungan
bagi
Biro
Perencanaan
dalam
meningkatkan
kinerjanya.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan tahun 2019 menyajikan informasi
pencapaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2019 sekaligus ikhtisar dari
pencapaian kinerja selama 5 tahun (2015-2019), mengingat tahun 2019
merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun 20152019.
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B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BIRO PERENCANAAN
Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat
Jenderal Kementerian Sosial, yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 20 Tahun 2015 memiliki tugas “melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama luar
negeri.”
Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang diselenggarakan adalah
sebagai berikut:

Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dipimpin oleh
Kepala Biro Perencanaan yang membawahi 4 bagian dan 12 sub bagian
serta kelompok jabatan fungsional, dengan struktur organisasi sebagai
berikut:
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C. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Perencanaan didukung 46 orang
pegawai. Jumlah ini bertambah dibandingkan dengan kondisi tahun 2018
sebanyak 44 orang pegawai, dan berkurang dibandingkan dengan tahun
2015 yaitu 52 orang pegawai.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 65 Tahun 2018 tentang Peta
Jabatan, jumlah jabatan di lingkungan Biro Perencanaan adalah 111
formasi, dan dari jumlah tersebut yang terisi hanya 46 jabatan, yaitu 17
Jabatan Struktural, 8 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan 21 Jabatan
Pelaksana. Jumlah jabatan yang masih belum terisi sebanyak 65 formasi,
terdiri dari 47 JFT dan 18 Jabatan Fungsional Umum (JFU). Hal ini antara
lain
disebabkan
karena
jumlah
Rasio
Pegawai
yang
keluar
(mutasi/rotasi/pensiun) tidak sebanding dengan pegawai yang masuk
(CPNS/mutasi/rotasi).
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D. ASPEK DAN ISU STRATEGIS
Biro Perencanaan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian
sasaran strategis Sekretariat Jenderal dan Kementerian Sosial, yaitu
mendukung dalam pencapaian Sasaran Strategis "Terwujudnya good
governance Kementerian Sosial." Biro Perencanaan memiliki tugas dalam
mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, monitoring,
evaluasi dan pelaporan, kerjasama luar negeri, serta melakukan analisis
perencanaan strategis Kementerian Sosial.
Beberapa isu strategis saat ini yang
Perencanaan adalah sebagai berikut:

menjadi

tantangan

bagi

Biro

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial
Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian Sosial, diperlukan peningkatan akuntabilitas
kinerja, untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kinerja. Selaku
penanggung
jawab
dari
pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja,
Biro
Perencanaan
dituntut
dapat
meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
Kementerian Sosial, dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
Penyusunan draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial
2020-2024
Penyusunan draft Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024, telah
dimulai prosesnya pada tahun 2018 yang menghasilkan Background study
Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, sebagai studi pendahuluan
tentang
evaluasi
dan
rekomendasi
kebijakan
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial.
Penyusunan
draft
Renstra
dilakukan
dengan
mengacu
pada
rancangan
RPJMN
2020-2024,
direncanakan
akan
ditetapkan pada Maret 2020, dan Selanjutnya menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
selama 5 tahun ke depan.
Memperluas
dan
meningkatkan
kualitas
perencanaan
skema
kerjasama internasional diluar mitra-mitra tradisional (Negara dan
ormas).
Kementerian Sosial (dalam hal ini Biro Perencanaan) harus mampu
memperluas keterlibatan entitas-entitas di luar pemerintah seperti
lembaga swadaya masyarakat, korporasi, dan komunitas sebagai mesinmesin pendukung dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial,
serta merumuskan skema kerjasama yang deliverable dan mampu
dilaksanakan dengan baik dalam konteks dukungan anggaran dan
kemudahan siklus program.

4

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN 2019

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Pelaksanaan SPM bidang sosial merupakan salah satu prioritas nasional
yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.
Dalam rangka percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta
mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial di daerah provinsi dan
kabupaten, pada tahun 2020 mulai dianggarkan DAK fisik bidang sosial.
Oleh karenanya, pada tahun 2019 dilakukan persiapan pelaksanaan DAK
bidang sosial, mulai dari sosialisasi, sinkronisasi hingga approval atas
usulan daerah. Pada tahun 2020, dari usulan yang diajukan daerah sebesar
Rp1.649.330.090.089,00 yang mendapatkan approval dari Kementerian
Sosial sebesar Rp199.369.151.850,00 dengan rincian usulan dana kegiatan
DAK Fisik Bidang Sosial sebesar Rp192.650.741.451,00 dan usulan dana
penunjang sebesar Rp6.718.410.399,00.

E. SISTEMATIKA
Sistematika penyajian Laporan
adalah sebagai berikut:

Kinerja

Biro

Perencanaan

Tahun

2019

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi dan isu strategis yang dihadapi
organisasi;
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini berisi tentang perencanaan strategis Biro Perencanaan 20152019 dan penetapan kinerja tahun 2019;
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini diuraikan tentang hasil pengukuran kinerja, analisis dan
evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Biro Perencanaan
tahun 2019;
Bab IV Penguatan Reformasi Birokrasi
Pada bab ini diuraikan upaya yang dilakukan Biro Perencanaan dalam
mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
Bab IV Penutup
Pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Biro
Perencanaan dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan
kinerja.
Lampiran
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2019
Rekapitulasi Kerjasama Luar Negeri Aktif

5

Penandatanganan
Perjanjian Kinerja
Eselon I Kementerian Sosial dengan
Menteri Sosial

Penandatanganan
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan
Eselon I Kementerian Sosial
i
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BAB 2:
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan tahun 2015 – 2019
merupakan pedoman bagi Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama 5 tahun. Renstra Biro Perencanaan disusun dengan
mengacu pada Renstra Kementerian Sosial dan juga Renstra Sekretariat
Jenderal Kementerian Sosial. Mengacu pada evaluasi paruh waktu RPJMN
2015-2019, Kementerian Sosial melakukan penyesuaian pada Renstra
Kementerian Sosial dan membawa pengaruh terhadap Renstra turunannya,
termasuk Biro Perencanaan terkait dengan penetapan sasaran strategis
dan indikatornya.
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B. RENCANA KERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2019
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen
perencanaan tahunan K/L yang merupakan penjabaran Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) lima tahunan serta disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja K/L digunakan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L). Renja Biro Perencanaan disusun untuk mendukung kinerja
Kementerian Sosial, memiliki sasaran kegiatan dan output sebagai berikut:

C. PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala unit kerja selaku penerima
amanah kepada atasannya yang merupakan kinerja yang terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan tahun 2019 disusun berdasarkan
Renstra Biro Perencanaan 2015 - 2019 Perubahan, dengan rincian sebagai
berikut:
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Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan
didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp23.169.024.000,00 dengan
rincian
anggaran
pusat
Rp14.459.244.000,00
dan
anggaran
dana
dekonsentrasi Rp8.709.780.000,00. yang digunakan untuk mencapai target
kinerja yang telah diperjanjikan.

9

Benchmarking ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kota Semarang
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BAB 3:
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran
kinerja
dilaksanakan
sebagai
dasar
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan membandingkan
realisasi capaian dengan target dari setiap indikator. Pengukuran kinerja
dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis
web yaitu kinerjaku.kemsos.go.id.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran
kinerja
dilaksanakan
sebagai
dasar
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan membandingkan
realisasi capaian dengan target dari setiap indikator. Pengukuran kinerja
dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis
web yaitu kinerjaku.kemsos.go.id.
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Berdasarkan tabel di atas, dari keempat indikator yang ditetapkan,
terdapat 1 indikator yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu
nilai evaluasi bidang akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial.
Realisasi dari indikator tersebut adalah BB, sementara ditargetkan A
sehingga capaiannya adalah 87,64%. Tiga indikator lainnya tercapai
sesuai dengan target.
Total capaian kinerja Biro Perencanaan adalah 96,91%, yang
merupakan nilai rata-rata dari capaian indikator kinerja. Selanjutnya,
penjelasan atas capaian masing-masing indikator adalah sebagai
berikut:
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PERSENTASE TINGKAT KESESUAIAN DOKUMEN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA 1

Indikator ini digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
program dan anggaran, yang diperoleh dengan membandingkan dokumen
perencanaan strategis (RPJMN, RKP, Renstra) dengan dokumen anggaran.
Kesesuaian yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara dokumen
perencanaan strategis dengan dokumen penganggaran. Target indikator ini
pada tahun 2019 adalah 100%, dan terealisasi 100%. Penetapan target 100%
didasarkan pada kebijakan Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun, yang merupakan penjabaran
dari RPJMN dan Nawa Cita tahun 2015-2019.
Realisasi diperoleh dengan membandingkan antara dokumen perencanaan
strategis (RPJMN, Renstra dan RKP) dengan dokumen penganggaran (RKA
K/L) tahun 2019, dan didapatkan angka realisasi 100%, yang artinya bahwa
dokumen penganggaran telah sesuai dengan dokumen RPJMN, Renstra dan
RKP. Dengan angka realisasi sebesar 100%, maka didapatkan angka capaian
sebesar 100%. Pencapaian ini tidak lepas dari kepatuhan proses
perencanaan program dan anggaran dengan memperhatikan regulasi
penganggaran yang telah ditetapkan. Regulasi terkait dengan penyusunan
anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran telah tersedia
mulai dari peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara,
peraturan pemerintah tentang penyusunan anggaran, dan peraturan
Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, standar biaya keluaran,
peraturan tentang struktur biaya dan indeksasi dalam penyusunan
anggaran, dan lain-lain. Regulasi terkait dengan penyusunan program dan
anggaran sudah cukup tersedia dan cukup memadai dari mulai tingkat
perundang-undangan sampai Peraturan Menteri.
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Berdasarkan data pada tabel tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun (20152019), capaian kinerja atas target ini sudah baik. Pada tahun 2017
capaiannya tidak mencapai target disebabkan kapasitas fiskal negara untuk
membiayai program dan anggaran tidak bisa memenuhi target yang telah
ditetapkan. Selanjutnya di tahun 2018, realisasinya 100% dan capaiannya
133,33% karena adanya penurunan target yaitu 75%, yang didasarkan pada
pertimbangan antisipasi terkait dengan perubahan kebijakan Prioritas
Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah:
Membentuk Tim Peneliti RKA-K/L, yang merupakan upaya untuk
menyelaraskan antara dokumen perencanaan strategis dengan dokumen
anggaran serta regulasi yang mendasarinya. Tim ini melakukan penelitian
terhadap RKA-K/L yang telah disusun oleh Unit/Satuan Kerja untuk
memastikan konsistensi penetapan kinerja program/kegiatan antara
RPJMN Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019,
RKP Kementerian Sosial Tahun 2019 dan RENJA Kementerian Sosial Tahun
2019. Tim peneliti RKA-K/L dan reviu APIP-K/L merupakan tindak lanjut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang
Perubahan
Atas
PMK
Nomor
94/PMK.02/2017
tentang
Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Dalam PMK tersebut Biro Perencanaan diamanatkan untuk melakukan
penelitian terhadap RKA-K/L yang telah disusun oleh Unit/Satuan Kerja
untuk memastikan konsistensi penetapan kinerja program/kegiatan
antara RPJMN, RENSTRA, RKP, RENJA dan RKA-K/L.
Menyampaikan hasil penelitian terhadap RKA-K/L kepada APIP Internal
(Inspektorat Jenderal) untuk dilakukan reviu.
Melakukan pendampingan pada proses penelaahan RKA-K/L yang
dilakukan secara daring oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/Bappenas dengan tujuan agar tidak terdapat penganggaran yang
tidak sesuai standar biaya dan indeks yang telah ditetapkan, munculnya
kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, serta penganggaran
yang tidak sesuai dengan asas kepatutan lainnya.
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NILAI EVALUASI BIDANG AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SOSIAL
INDIKATOR KINERJA 2

Indikator nilai evaluasi bidang akuntabilitas kinerja, merupakan indikator
untuk
mengukur
tingkat
kualitas
implementasi
manajemen
kinerja
organisasi
Kementerian
Sosial
terkait
dengan
penerapan
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai dari indikator ini
diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB
atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sosial.
Pada tahun 2019, nilai evaluasi bidang akuntabilitas kinerja Kementerian
Sosial ditargetkan A, dan berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB
didapatkan nilai 70,12 atau predikat BB. Capaian indikator tersebut dalam
kurun waktu 5 tahun ditunjukkan dalam tabel berikut:

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2018)
terdapat
peningkatan
nilai
evaluasi
bidang
akuntabilitas
kinerja
Kementerian Sosial, dan dalam waktu 2 tahun terakhir peningkatan nilainya
di atas angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja
Kementerian Sosial sudah cukup baik dan terdapat komitmen untuk terus
meningkatkan implementasi SAKIP. Dengan target A di tahun 2019 tentunya
diperlukan akselerasi sehingga nilai evaluasi SAKIP dapat meningkat.
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Apabila
dibandingkan
dengan
nilai
akuntabilitas
kinerja
Kementerian/Lembaga lainnya, berdasarkan data Kementerian PAN dan RB
tahun 2018 sebagian besar Kementerian/Lembaga (45.12%) mendapatkan
nilai B, sementara yang mendapatkan nilai BB sebanyak 32.93% dan A
sebanyak 4.88%. Hal ini menunjukkan untuk level Kementerian/ Lembaga
rata-rata masih mendapatkan nilai B, dimana Kementerian Sosial masuk di
dalamnya. Meskipun secara rata-rata nasional, nilai SAKIP Kementerian
Sosial sama dengan rata-rata nasional, namun dengan memperhatikan
target di tahun 2019 serta tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja
maka
harus
dilakukan
langkah-langkah
strategis
untuk
meningkatkannya.

Dalam
rangka
meningkatkan
akuntabilitas
kinerja,
telah
dilakukan
serangkaian
upaya,
termasuk
didalamnya
untuk
menindaklanjuti
rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait pelaksanaan akuntabilitas
kinerja, yaitu:
Melakukan penyusunan pohon kinerja Kementerian Sosial dari level
Menteri hingga level Eselon IV, sesuai dengan peta strategis Kementerian
Sosial yang terdapat pada Renstra Perubahan Kementerian Sosial 20152019. Biro Perencanaan selaku penanggung jawab telah melakukan
koordinasi dengan Unit Eselon I agar menyusun pohon kinerja dari level
Eselon I hingga level Eselon IV dengan mengacu pada Renstra Perubahan
Kementerian Sosial tahun 2015-2019, selanjutnya meminta masukan dari
Kementerian PAN dan RB terkait dengan pohon kinerja tersebut.
Melakukan pengembangan aplikasi kinerjaku (kinerjaku.kemsos.go.id),
dengan rincian sebagai berikut: (1) Melakukan integrasi aplikasi kinerjaku
dengan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Kementerian Keuangan, sehingga
realisasi anggaran maupun output dapat langsung terisi. (2) Membuat sub
menu peta indikator, yang dapat menyajikan cascasding kinerja dari level
atas hingga level terendah, serta nilai capaian pada masing-masing
indikator kinerja pada setiap level.
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Melalui upaya tersebut aplikasi kinerjaku dapat menampilkan hubungan/
keterkaitkan antara outcome organisasi dari level atas hingga level
bawah, menyampaikan informasi capaian output pada Renja serta
realisasi keuangan.
Membentuk Tim Akselerasi SAKIP Kementerian Sosial dibawah Sekretaris
Jenderal yang disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Sosial RI Nomor 1941/1/PR.01.07/8/2019 yang bertugas:
melakukan pemantauan atas implementasi SAKIP pada Kementerian
Sosial, melakukan pendampingan/ asistensi implementasi SAKIP serta
melakukan pemantauan atas perkembangan implementasi SAKIP pada
unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
melakukan pemantauan atas pengumpulan data kinerja dan membangun
metode pengumpulan data kinerja yang relevan, efektif dan efisien;
melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP yang diterapkan oleh Inspektorat
Jenderal;
serta
melaporkan
pelaksanaan
tugas
kepada
Sekretaris
Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Pokja Akuntabilitas Tim Reformasi
Birokrasi Kementerian Sosial.
Menyusun draft Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024, dengan
mengikuti tahapan penyusunan RPJMN 2020-2024.
Melakukan bimbingan dan pendampingan dalam implementasi SAKIP di
lingkungan Kementerian Sosial. Biro Perencanaan secara berkelanjutan
melakukan bimbingan dan pendampingan dalam implementasi SAKIP,
termasuk di dalamnya dalam penggunaan aplikasi pemantauan sebagai
alat untuk mengukur dan memantau capaian kinerja.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan
SAKIP, melalui: (1) Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial,
bekerjasama
dengan
TNP2K;
(2)
Melakukan
kunjungan dalam rangka benchmarking terkait dengan penerapan sistem
e-planning dan e-budgeting ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
penerapan inovasi pelayanan publik serta inovasi dalam menurunkan
angka kemiskinan ke Pemerintah Kota Semarang.
Melakukan kerjasama dengan TNP2K dalam pelaksanaan evaluasi kinerja
Kampung Siaga Bencana (KSB) serta Mahkota terkait dengan Penelitian
tentang "Memperkuat Peluang Ekonomi bagi KPM PKH". Hasil evaluasi
tersebut telah disampaikan kepada unit teknis terkait untuk selanjutnya
dapat ditindaklanjuti.
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja
Kementerian Sosial adalah:
Meski telah disusun pohon kinerja dari level Menteri hingga eselon IV
perlu dilakukan reviu dan pembahasan apakah telah diturunkan ke
bawah (cascade) dan berorientasi ke outcome.
Komitmen dalam penggunaan aplikasi kinerjaku.kemsos.go.id sebagai
mekanisme pengukuran dan pemantauan capaian kinerja.
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PERSENTASE KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DIMANFAATKAN
INDIKATOR KINERJA 3

Indikator ini digunakan untuk melihat pemanfaatan dari kebijakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dihasilkan. Indikator tersebut
diukur dengan memperlihatkan dokumen kebijakan yang dijadikan rujukan
dalam perencanaan kebijakan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 100%, dan terealisasi 100%,
sehingga capaiannya mencapai 100%.

Realisasi di tahun 2019 adalah 100%, yang diperoleh melalui berbagai
upaya antisipasi penyesuaian/perubahan program, kebijakan dan strategi
perencanaan
dengan
kebijakan
eksternal
dan
internal,
sistem
penganggaran dan pelaksanaan program, serta merujuk pada Peraturan
Perundang-Undangan yang dijadikan dasar, sehingga dokumen yang
dihasilkan lebih akuntabel baik dari sisi regulasi, metodologi dan substansi.
Upaya yang dilakukan Kementerian Sosial dalam menyusun kebijakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan adalah:
Menyusun background study rencana strategis Kementerian Sosial 20202024;
Menyusun analisis rencana teknokratik rencana strategis Kementerian
Sosial 2020-2024;
Melakukan pengumpulan data dengan tujuan memperoleh gambaran
kerangka kelembagaan pemerintah dan masyarakat;
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Melakukan pengumpulan data di kantor pusat Kementerian Sosial,
dengan
tujuan
untuk
memperoleh
gambaran
tentang
kerangka
kelembagaan di Kementerian Sosial;
Melakukan analisa pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, pengolahan
analisa data dan penulisan laporan;
Menyusun tujuan, visi, misi, sasaran, dan indikator Rencana Strategis
Kementerian Sosial 2020-2024;
Menyusun kerangka kelembagaan Rencana Strategis Kementerian Sosial
2020-2024;
Penyusunan program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja, target dan
pendanaan Kementerian Sosial 2020-2024;
Menyusun kerangka regulasi Rencana Strategis Kementerian Sosial 20202024;
Menyusun pengukuran kinerja Rencana Strategis Kementerian Sosial
2020-2024;
Menyelaraskan Rancangan Rencana Strategis 2020-2024 dengan RPJMN.
Dokumen yang dihasilkan dan dijadikan rujukan dalam perencanaan
kebijakan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:
Background Study Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian Sosial
2020-2024
yang
dijadikan
sebagai
dasar
penyusunan
Rancangan
Teknokratik dan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
Dokumen Hasil Analisis Rencana Strategis dengan tema Kelembagaan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial;
Dokumen Hasil Analisis Rencana Strategis dengan tema Kelembagaan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial;
Dokumen Hasil Analisis Rencana Strategis dengan tema Kelembagaan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan, Penelitian dan
Penyuluhan Sosial;
Dokumen Hasil Analisis Rencana Strategis dengan tema Kelembagaan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Sosial;
Dokumen Hasil Analisis Rencana Strategis dengan tema Kelembagaan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin;
Digunakannya dokumen tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan
kebijakan dan penyelenggaraan sosial, dapat dilihat dari:
Hasil background study dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan
Teknokratik Renstra Kementerian Sosial 2020-2024;
Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Kementerian
Sosial 2020-2024 serta Rencana Strategis Unit Terkait;
Hasil analisis kesesuaian dan pelaksanaan rencana strategis bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan,
Penelitian dan Penyuluhan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin dijadikan rujukan dalam pengembangan
kebijakan dan program bagi Unit Kerja terkait.
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Pencapaian indikator ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak seperti
Akademisi dari Universitas Indonesia dengan berbagai masukan pada
penyusunan dokumen, Peneliti yang berasal dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah, serta pihak lain
yang terlibat.
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PERSENTASE DOKUMEN KERJASAMA LUAR NEGERI
YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KINERJA 4

Indikator ini digunakan untuk melihat efektivitas dari kerjasama luar negeri
yang dilakukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Efektivitas ini
dilihat dari kerjasama luar negeri yang dilakukan dan dalam kategori aktif
(tidak idle). Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 100% dan tercapai
100%.

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2018) capaian
atas indikator ini selalu mencapai 100%, yang memperlihatkan bahwa
kerjasama
luar
negeri
yang
dilakukan
efektif
dalam
mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan entitas asing dilaksanakan
melalui kerjasama bilateral, kerjasama multilateral dan kerjasama Non
Pemerintah. Kerjasama bilateral difokuskan pada Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular (KSST), yang merupakan salah satu agenda dalam
Nawa Cita serta salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN
2015-2019. Selain membangun kerjasama yang bersifat G to G, Kementerian
Sosial juga berinisiatif menjalin kerjasama dengan berbagai universitas
asing dalam penguatan kebijakan. Kerjasama multilateral dilakukan untuk
mendukung posisi Indonesia pada umumnya, dan posisi Kementerian Sosial
pada khususnya dalam forum kerjasama ASEAN, OKI, G20, dan manajemen
kerjasama dengan UN Agencies. Sementara itu kerjasama Non Pemerintah,
dalam hal ini Ormas Asing, merupakan upaya strategis untuk mempercepat
proses pembangunan dengan melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah,
agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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Di tahun 2019, Biro Perencanaan merumuskan sejumlah inisiatif dalam
rangka memperbaiki kualitas kerjasama internasional dan proses internal
terkait tugas dan fungsi bagian Kerjasama Luar Negeri, yaitu:
Membuat perjanjian kerjasama yang lebih detail dilengkapi dengan
clearer
operational
definition,
timeline,
isu
prioritas,
indikator
pencapaian, dan mekanisme sharing responsibilities antara Kementerian
Sosial dan mitra internasional melalui perumusan bersama Rencana Kerja
(workplan) dari skema kerjasama yang dibangun. Lebih lanjut, aktivitas
kerjasama yang akan dilakukan dengan mitra pembangunan, disesuaikan
dengan prioritas dalam Rencana Strategis dan kepentingan unit kerja
Kementerian Sosial serta melalui pertimbangan bahwa aktivitas-aktivitas
tersebut dapat benar-benar dilakukan (deliverable). Contoh: perumusan
Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan pada perjanjian
kerjasama dengan ormas asing, rumusan klausul mengenai perumusan
Workplan pada perjanjian kerjasama antara Kementerian Sosial dan
Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja, dan Kebijakan Sosial Republik Turki,
dan inisiatif/usulan SOMSWD Indonesia dalam
pertemuan-pertemuan
regional untuk perumusan Social Protection Indicators dan ASCC Results
Framework;
Memperbaiki mekanisme internal Kementerian Sosial dalam hal
Perjalanan Dinas Luar Negeri (melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor 3548/1/PR.01.06/12/2019 tanggal 31 Desember 2019), inisiatif untuk
merumuskan One Gate Policy dalam proses penerimaan hibah luar
negeri, dan memperbaiki proses serta ketentuan screening bagi
penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Hibah pada yayasan sosial lokal yang
melibatkan tim inter-kementerian.

Dokumen kerjasama luar negeri yang dihasilkan dan aktif sepanjang tahun
2019, yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah
sebagai berikut:
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Dalam pelaksanaannya, beberapa skema dan/atau proyek kerjasama
membutuhkan waktu yang cukup lama, dalam perumusan dan berproses,
terutama
untuk
yang
sifatnya
cross
cutting
dan
multi-agencies.
Keberhasilan dari pelaksanaan indikator ini, tidak lepas dari komitmen
dalam mengawal setiap proses kerjasama, serta meningkatkan komunikasi
dan koordinasi dengan lembaga mitra untuk mengantisipasi perubahan di
lingkungan eksternal, seperti perubahan aturan fasilitasi hibah dan
kerjasama teknik, serta kepentingan lembaga donor.
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sesuai dengan DIPA Tahun 2019, anggaran Biro Perencanaan adalah
Rp23.169.024.000,00 dengan rincian anggaran pusat Rp14.459.244.000,00
dan anggaran dana dekonsentrasi Rp8.709.780.000,00. Anggaran tersebut
digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis sesuai dengan
indikator yang ditetapkan.

Realisasi
keuangan
Biro
Perencanaan
Tahun
2019
adalah
Rp22.309.391.502,00
atau
96,29%
dari
total
pagu
sebesar
Rp23.169.024.000,00. Realisasi keuangan pada tahun 2019 mengalami
penurunan bila dibandingkan dengan realisasi keuangan pada tahun 2018
sebesar 97,00%. Berikut adalah rincian penyerapan anggaran Biro
Perencanaan:

Apabila membandingkan capaian kinerja yang mencapai 96,91% dengan
realisasi anggaran Biro Perencanaan yang mencapai 96,29% menunjukkan
adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran. Adanya sisa
anggaran disebabkan antara lain karena perbedaan nilai kontrak dan selisih
harga tiket.
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Penandatanganan Nota Kesepahaman bidang kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial
dengan Kementerian Tenaga Kerja, Keluarga dan Pelayanan Sosial Republik Turki (22/7/2019).

Kunjungan delegasi Pemerintah Nigeria ke Kementerian Sosial untuk mempelajari Sistem
Perlindungan Sosial (25/11/2019).
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BAB 4: PENGUATAN
REFORMASI BIROKRASI
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan
pemerintah,
terutama
menyangkut
aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia
aparatur. Reformasi birokrasi telah menjadi program prioritas nasional
sejak tahun 2004. Biro Perencanaan berkomitmen untuk mendukung
reformasi birokrasi di Kementerian Sosial. Langkah awal dukungan itu
dimulai dari upaya internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
pegawai Biro Perencanaan. Berikut adalah upaya yang telah dilakukan Biro
Perencanaan di tahun 2019:
Manajemen Pengelolaan Keuangan Secara Cashless
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan uang
tunai dalam transaksi keuangan, tahun 2019 Biro Perencanaan mulai
melaksanakan transaksi keuangan secara non tunai melalui Cash
Manajemen System (CMS) BNI Direct. Dengan sistem ini, pembayaran
honor dan uang saku kegiatan dilakukan dengan metode transfer ke
rekening pelaksana kegiatan. Penggunaan CMS ini memberikan banyak
keuntungan dalam pelaksanaan transaksi keuangan antara lain:
Lebih praktis, karena pengelola keuangan atau pelaksana kegiatan tidak
perlu menghitung jumlah uang yang akan dibayarkan, tidak perlu
mencari uang pecahan dan mempermudah dalam pendistribusian uang;
Menghindari kesalahan dalam penghitungan;
Mengurangi resiko kehilangan atau penyalahgunaan uang;
Mengurangi penggunaan kertas dan amplop.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan secara non tunai akan lebih diperluas
lagi dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang akan mulai
digunakan di Biro Perencanaan pada tahun 2020.
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Tata Kelola Administrasi Persuratan Secara Paperless
Selain mulai menerapkan sistem pembayaran secara cashless, tahun 2019
Biro Perencanaan juga mulai menerapkan tata kelola administrasi
persuratan secara paperless, yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Saat ini, proses distribusi dan disposisi
surat tidak lagi dilakukan secara manual, namun sudah beralih menjadi
digital. Semua surat masuk dan undangan dipindai dan dilampirkan ke
dalam aplikasi oleh administrator pencatat surat untuk diteruskan kepada
Kepala Biro Perencanaan untuk mendapatkan disposisi. Surat dan
undangan yang telah didisposisi kemudian didistribusikan kepada Pejabat
Eselon III atau pejabat lain yang dituju.

Dengan sistem ini, otomatis akan menghemat penggunaan kertas dan tinta
karena tidak lagi dilakukan fotocopy untuk semua surat dan undangan yang
masuk. Sistem ini juga membuat administrasi persuratan menjadi lebih
efektif dan efisien karena aplikasi SIKD dapat diakses dimana saja dan
kapan saja, sehingga tidak perlu menunggu pejabat terkait hadir di kantor
untuk mendisposisikan surat.
Ke
depan,
pemanfaatan
SIKD
direncanakan
akan
diperluas
untuk
administrasi surat keluar. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi
penggunaan kertas hanya untuk koreksi draft surat karena proses koreksi
surat atau dokumen dilakukan secara digital melalui aplikasi ini.
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Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri (Sijamalugri)
Salah satu tugas Biro Perencanaan adalah melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan pelaksanaan Kerja Sama Non Pemerintah yang di dalamnya
memuat unsur fasilitasi perencanaan program bersama mitra pembangunan
asing non pemerintah atau ormas asing, sinkronisasi program, monitoring
dan evaluasi dampak pelaksanaan program serta fasilitasi rekomendasi
penugasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pembebasan bea masuk barang
dalam rangka impor (PDRI).

Luasnya wilayah kerja mitra kerja sama, variasi program dan lintas sektor
dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan izin operasional yang akan
berdampak pada timbulnya ancaman keamanan. Untuk itu, dibutuhkan
inovasi yang mendukung peningkatan mutu pelayanan, pengawasan serta
evaluasi kerja sama, melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu
SIJAMALUGRI (Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri).
SIJAMALUGRI merupakan basis data terintegrasi yang memuat pelayanan
perizinan Kerja Sama Non Pemerintah dan informasi mengenai proyek kerja
sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Sosial
dengan mitra Non Pemerintah. Aplikasi ini akan menjadi basis layanan
publik dan data Kerja Sama Non Pemerintah yang akuntabel, akurat,
komprehensif, interaktif, dan dapat diakses publik. Adapun tujuan yang
diharapkan dengan adanya aplikasi ini adalah:
Menciptakan sistem perizinan yang prima
Pendataan dan informasi kerja sama pada Kerja Sama Non Pemerintah
dapat diperoleh dengan cepat, mudah, dan akurat
Evaluasi dampak kerja sama menjadi akuntabel dan terukur
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Peningkatan Pemahaman akan Uraian Tugas
Untuk menginternalisasikan salah satu nilai organisasi Kementerian Sosial,
yaitu berkinerja, diperlukan pemahaman atas tugas yang diamanatkan
sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Namun demikian, seringkali terdapat
pegawai yang tidak mengetahui uraian tugasnya. Hal ini sebagaimana
temuan Kementerian PAN dan RB yaitu terdapat pegawai Kementerian
Sosial yang tidak mengetahui tugas dan fungsinya dalam bekerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, untuk mengingatkan pegawai di Biro
Perencanaan akan uraian tugasnya disediakan bingkai foto yang berisi
uraian tugas pegawai sekaligus menjadi hiasan meja kerja.

Penataan Ruangan Biro Perencanaan
Ruangan Biro Perencanaan menggunakan konsep open plan office, atau
ruang bekerja terbuka yang diadopsi dari tata letak coworking space.
Dengan menggunakan konsep open plan office, diharapkan membuat
hubungan antar staf atau karyawan menjadi lebih dekat sehingga
kolaborasi makin meningkat. Desain ruangan dibuat agar pegawai merasa
nyaman dengan beberapa tempat yang memungkinkan untuk melakukan
diskusi dengan desain yang kekinian.
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BAB 5: PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan kinerja Biro Perencanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban
Kepala Biro Perencanaan sesuai dengan mandat yang diemban dalam
menjalankan tugas dan fungsi, visi, misi dan pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan.
Sesuai
dengan
Renstra
Perubahan
Biro
Perencanaan Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2019, Biro Perencanaan memiliki 1 sasaran strategis dan 4
indikator kinerja.

Secara umum, realisasi kinerja Biro Perencanaan tahun 2019 dapat
dikatakan baik, dimana capaian kinerjanya mencapai 96,91%Pada 4
indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 3 indikator kinerja yang
capaiannya sesuai dengan target, yaitu Persentase tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan program dan anggaran, Persentase kebijakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan, dan Persentase
dokumen kerjasama luar negeri yang mendukung penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. 1 indikator, yaitu Nilai evaluasi bidang akuntabilitas
kinerja Kementerian Sosial hasilnya belum mencapai target dimana
berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB didapatkan hasil
BB dengan nilai 70,12 sementara target yang ditetapkan adalah A atau
dengan nilai lebih dari 80.
Dari sisi keuangan, realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2019
sebesar Rp22.309.391.502,00 atau 96,29% dari total anggaran Biro
Perencanaan
sebesar
Rp23.169.024.000,00.
Dengan
membandingkan
antara realisasi kinerja dengan realisasi keuangan, maka dapat dikatakan
telah terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dimana realisasi
kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi keuangan.
B. TINDAK LANJUT
Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, sebagaimana disampaikan di
Bab III, diperlukan upaya dan komitmen yang lebih serius terkait dengan
pencapaian indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang baru
mendapat predikat BB. Meskipun dalam kurun waktu 5 tahun terdapat
peningkatan terkait dengan hal ini, namun diperlukan langkah-langkah
khusus untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Halhal yang menjadi catatan penilaian Kementerian PAN dan RB terkait
akuntabilitas kinerja, terutama dalam menyusun rumusan kinerja dan
ukuran yang lebih jelas melalui pohon kinerja atau peta strategis
organisasi, perlu dikawal tindaklanjutnya.
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Kunjungan delegasi Pemerintah Singapura ke Kementerian Sosial (Biro Perencanaan) terkait dengan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial (15/7/2019).

Car Free Day kerjasama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri, yang menghadirkan
20 Duta Muda ASEAN dengan mengusung tema "ASEAN adalah KITA" (13/10/2019).

LAMPIRAN

Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2019
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