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 Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wujud pertanggung 

jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen 

perencanaan, serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian 

pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 

2018 sebagai penjabaran dari program yang ditetapkan, maka diperoleh keterangan 

bahwa realisasi capaian secara fisik cukup tinggi walaupun terdapat beberapa target 

belum memenuhi target, namun di sisi lain juga terdapat pencapaian yang melampaui 

target. Tidak berlebihan kiranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan 

dengan baik yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang tentu saja masih 

ditemui adanya hambatan yang ke depannya menjadi bahan masukan sebagai umpan 

balik (feedback) bagi pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi atau peninjauan 

kembali kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Berdasarkan keterangan yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pencapaian indikator kinerja secara fisik pada Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi NTB sangat baik yaitu 98.06 % atau bias dikategorikan kinerjanya sangat 

tinggi. Capaian ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja sama seluruh komponen 

dalam mencapai Visi dan Misi organisasi ; 

2. Pencapaian secara realisasi keuangan dapat dikategorikan juga sangat baik, hal 

ini dapat dilihat dari realisasi belanja dengan kategori sangat tinggi yaitu 94.29 % 

atau sebesar  Rp.25.088.348.215,00 dari total pagu Rp.26.606.902.173,00; 

 Akhirnya dengan disusunnya LAKIP Tahun 2018 ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan informasi secara transparan terkait kinerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pihak-pihak terkait 

sehingga dapat memberikan masukan dan saran yang membangun guna peningkatan 

kinerja pada periode berikutnya. Secara internal dokumen LAKIP Tahun 2018 ini 
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dapat dijadikan sebagai landasan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja 

organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah 

ada dengan perkembangan isu strategis, sehingga Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh 

masyarakat dan PNS dengan pelayanan yang profesional. 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
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