Evaluasi Kinerja SIM

EVALUASI KINERJA SIM PM-BLM
TRIWULAN KE-3 JULI-SEPTEMBER 2015
PENGANTAR
Berdasarkan data SIM PNPM-MP status 30
September 2015, maka hasil akhir kinerja SIM
pada triwulan 3 tahun 2015 ini secara nasional
telah mencapai angka 97.96%, dengan status
"Sangat Memuaskan".

Tabel 1. 10 Kota Kabupaten tertinggi berdasarkan 4 aspek penilaian kinerja SIM

Keterangan : N1=Kelengkapan, N2=Akurasi, N3=Ketepatan Pengiriman, N4=Konsistensi

Kota-Kabupaten yang menduduki peringkat
pertama hasil evaluasi ini adalah Kabupaten
Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan nilai capaian 100%. Terdapat 45 KotaKabupaten yang capaian-nya menunjukkan
100%, 12 diantaranya terdapat di Provinsi
Jawa Tengah.
Berdasarkan kategori, dari 169 KotaKabupaten cakupan di Wilayah 2. Terdapat
162 Kota Kabupaten masuk kategori kinerja
"Sangat Memuaskan", 6 Kota Kabupaten
masuk kategori kinerja "Memuaskan" dan 1
Kota-Kabupaten lainnya dengan kinerja "Tdk.
Memuaskan".
Provinsi yang menduduki peringkat pertama
pada evaluasi ini adalah Kalimantan Tengah
dengan angka capaian 100% status "Sangat
Memuaskan".
Dari 21 Provinsi yang didampingi di wilayah 2,
keseluruhan provinsi tersebut telah masuk
dalam kinerja dengan kategori "Sangat
Memuaskan".
Sedangkan pada tingkat OSP, kinerja tertinggi
masih dipertahankan oleh OSP 5 dengan skor
99.70%, sedangkan pada urutan kedua OSP 8
dengan skor 99.67%, dan pada peringkat 3
diduduki OSP 7 dengan skor 99.39%.

Tabel diatas bila dikonversi berdasarkan
perhitungan Bobot, Skor dan kategori hasilnya
seperti di bawah ini.

Tabel 2. 10 Kota Kabupaten tertinggi berdasarkan Bobot dan Skor 4 aspek penilaian kinerja SIM
Keterangan : Skor1=Kelengkapan, Skor2=Akurasi, Skor3=Ketepatan Pengiriman, Skor4=Konsistensi

Grafik 1. 10 Kota Kabupaten capaian kinerja SIM tertinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa 10 Kota
yang masuk dalam kinerja SIM tertinggi
didominasi 5 provinsi, yakni; Sulawesi Utara
dengan 4 Kota-Kabupaten, Jawa Tengah
dengan 3 Kota-Kabupaten dan Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara dengan 1 Kota Kabupaten.
Berikutnya adalah tabulasi 10 Kota Kabupaten
untuk capaian kinerja SIM terendah pada
triwulan-3 tahun 2015.

KINERJA SIM TINGKAT KOTA KABUPATEN
Berikut ini hasil tabulasi 10 peringkat tertinggi
hasil kinerja SIM tingkat Kota Kabupaten.
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•

Tabel 5. 10 Kota Kabupaten terendah berdasarkan 4 aspek penilaian kinerja SIM
Keterangan : N1=Kelengkapan, N2=Akurasi, N3=Ketepatan Pengiriman, N4=Konsistensi

Tabulasi di atas bila dikonversi berdasarkan
perhitungan Bobot dan Skor didapatkan hasil
akhir kategorinya seperti tabel berikut ini.
•

•
Tabel 6. 10 Kota Kabupaten terendah berdasarkan Bobot dan Skor 4 aspek penilaian kinerja SIM
Keterangan : Skor1=Kelengkapan, Skor2=Akurasi, Skor3=Ketepatan Pengiriman, Skor4=Konsistensi

•

•

•
Grafik 2. 10 Kota Kabupaten capaian kinerja SIM terendah

Tabel di atas menunjukkan bahwa 10 Kota
yang masuk dalam kinerja SIM terendah
didominasi 5 provinsi, yakni; Kalimantan
Selatan dengan 6 Kota-Kabupaten, Aceh
dengan 2 Kota-Kabupaten, sedangkan
provinsi Jawa Timur dan Papua Barat wakili
oleh 1 Kota-Kabupaten.
Bila Komparasi dilakukan antara 10 Kota
Kabupaten dengan capaian tertinggi dengan
10 Kota Kabupaten dengan capaian terendah,
maka dapat disimpulkan beberapa hasil
informasi sebagai berikut:
•

•

Provinsi Aceh dengan hasil akhir 65.00%
(Tidak Memuaskan).
Aspek kelengkapan data, akurasi data,
ketepatan
pengiriman
data
dan
konsistensi data dapat mencapai bobot
maksimal/sempurna (35%, 35%, 15% dan
15%) untuk Kab. Sumba Timur dan 45
Kota-Kabupaten di bawahnya. Sedangkan
untuk Kota Kabupaten dengan capaian
terendah, Kabupaten Pidie, variabel
terendah terdapat pada aspek akurasi
data.
Capaian rata-rata Kota Kabupaten untuk
Kelengkapan mencapai angka 99.09%
dengan skor 34.68%.
Capaian rata-rata Kota Kabupaten untuk
akurasi mencapai angka 96.13% dengan
skor 33.64%.
Capaian rata-rata Kota Kabupaten untuk
ketepatan pengiriman data mencapai
angka 97.04% dengan skor 14.56%.
Capaian rata-rata Kota Kabupaten untuk
konsistensi data mencapai angka 100%
dengan skor 15.00%.
Capaian skor akhir tingkat kota-kabupaten
untuk triwulan-3 tahun 2015 mencapai
angka 98.08%
Jumlah Kota-Kabupaten yang memiliki
capaian di atas angka rata-rata (98.09%)
sebanyak 135 Kota-Kabupaten (79.88%),
sedangkan jumlah Kota-Kabupaten yang
memiliki capaian di bawah angka rata-rata
sebanyak 34 Kota-Kabupaten (20.12%).
Peta sebarannya pada masing-masing
provinsi sebagai mana dalam tabel di
bawah ini.

Kab. Sumba Timur menduduki capaian
tertinggi dengan hasil akhir 100% (Sangat
Memuaskan),
sedangkan
capaian
terendah disandang oleh Kabupaten Pidie
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Tabel 9.Capaian 4 aspek penilaian kinerja SIM tingkat Provinsi

Tabel 7.Komposisi Capaian Kota-Kabupaten berbanding skor rata-rata Kota-Kabupaten

•

Jumlah Kota-Kabupaten yang memiliki
capaian di atas nilai KPI (90%) sebanyak
159 Kota-Kabupaten (94.08%), sedangkan
jumlah Kota-Kabupaten yang memiliki
capaian di bawah nilai KPI sebanyak 10
Kota-Kabupaten (5.92%). Peta sebarannya
pada masing-masing provinsi sebagai
mana dalam tabel di berikut ini.

Tabel 8. Capaian kinerja SIM tingkat Provinsi

Grafik 4.Capaian Evaluasi Kinerja SIM tingkat Provinsi

Tabel 8.Komposisi Capaian Kota-Kabupaten berbanding nilai KPI SIM yang ditetapkan.

KINERJA SIM TINGKAT PROVINSI
Kinerja SIM tingkat Provinsi untuk triwulan 3
periode Juli-September 2015 tergambar
secara rinci untuk masing-masing provinsi
sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

KMP PNPM-MP Wil-2

Grafik 5. Komposisi Capaian Evaluasi Kinerja SIM berdasarkan Kategori

Berdasarkan tabulasi dan grafik di atas dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
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•

•

•

Provinsi Kalimantan Tengah menempati
posisi pertama dengan skor akhir 100%
sedangkan provinsi dengan posisi juru
kunci diraih oleh Papua Barat dengan skor
akhir 87.60%.
Terdapat 15 provinsi (71.43%) yang
memiliki skor di atas capaian rata-rata
(97.96%). Sedangkan 6 provinsi lainnya
(28.57%) capaiannya masih di bawah skor
rata-rata.
Terdapat 2 provinsi yang capaian skornya
di bawah angka capaian KPI (90%) yang
ditetapkan, yaitu provinsi Kalimantan
Selatan (88.68%) dan provinsi Papua Barat
(87.60%).

Kelengkapan Data (Bobot 35%).
•

•

Capaikan kelengkapan tertinggi dengan
skor 35.0% dicapai oleh provinsi
Kalimantan Tengah dan provinsi Papua,
sedangkan capaian terendah adalah skor
33.97% disandang oleh provinsi Papua
Barat.
Capaian rata-rata untuk kelengkapan data
tingkat provinsi telah mencapai skor
34.68% dengan deviasi 0.32% dari skor
maksimal 35%.

Akurasi Data ( Bobot 35%).
•

•

Capaian skor tertinggi untuk aspek akurasi
data pada triwulan 3 dicapai oleh 7
provinsi Provinsi yakni; Kalimantan
Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, DI.
Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali dan
Sulawesi Selatan dengan skor 35.0%.
Sedangkan capaian akurasi data terendah
adalah 23.68% disandang oleh provinsi
Papua Barat.
Capaian skor rata-rata untuk akurasi data
telah mencapai 33.30%, dengan capaian
tersebut tingkat deviasi dari total bobot
akurasi (35%) sebesar 1.70%.

Konsitensi Data (15%)
•

Tingkat konsistensi data, berdasarkan nilai
rerata dari seluruh provinsi mencapai
skor 14.98 (15%) untuk triwulan 3, dari 11
item data informasi umum untuk 6
profil/arsip
profil
kelurahan
yang
dibandingkan antara bulan Juli dengan
September 2015.

Ketepatan Pengiriman Data (Bobot 15%)
•

•

Tingkat ketepatan pengiriman data
tertinggi (15%) dicapai oleh 21 provinsi
dampingan KMP wilayah -2.
Capaian rata-rata untuk ketepatan
pengiriman data SIM mencapai skor
15.00%.

Grafik 7. 4 Aspek capaian rata-rata kinerja SIM

KINERJA SIM TINGKAT OSP
Di bawah ini peta capaian dari hasil evaluasi
kinerja SIM tingkat OSP untuk triwulan 3
tahun 2015.

Tabel 9. Kinerja SIM OSP

Grafik 8. Kinerja SIM OSP

Capaian kinerja SIM PNPM-MP untuk data
SIM PM dan BLM tingkat OSP sesuai dengan
KMP PNPM-MP Wil-2
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tabulasi dan grafik di atas dapat disimpulkan
sebagai berikut:
•

•

•

•

•

Skor akhir tertinggi dicapai oleh OSP 5
(99.70%) dengan kategori "Sangat
Memuaskan", dan yang terendah adalah
OSP-9 (95.25%) dengan kategori " Sangat
Memuaskan".
Skor Kelengkapan data untuk tingkat OSP
angka tertinggi yang dicapai 34.94% (OSP
10) dan yang terendah 34.19% (OSP 9),
nilai rata-rata yang dicapai adalah 34.72%
dengan deviasi 0.28% dari bobot
maksimal.
Akurasi data untuk tingkat OSP angka
tertinggi yang dicapai 34.94% (OSP 8) dan
yang terendah 31.06% (OSP 9), nilai ratarata yang dicapai adalah 33.34% dengan
deviasi 1.86% dari bobot maksimal.
Konsistensi data untuk tingkat OSP, OSP 9
tetap konsisten dengan data-data
terutama untuk data informasi umum,
yakni skor maksimal 15.00% untuk
triwulan 3 tahun 2015. Capaian terendah
ada pada OSP 5 dan OSP 6 dengan skor
14.95%.
Ketepatan pengiriman data untuk tingkat
OSP angka tertinggi yang dicapai oleh
semua OSP dengan Skor 15.00%.

•

•

sehingga dukungan untuk pemenuhan
bahan Project Completion Report untuk
PNPM-IV yang bersumber dari data SIM
dapat berjalan lancar.
Provinsi Papua Barat masih menunjukkan
kinerja SIM yang belum tercapai dari
angka yang ditetapkan dalam KPI SIM.
Kepada pelaku SIM yang terkait langsung
dengan aliran data (Tim FaskelAsamandat-TA SIM - Monev dan Team
Leader) diminta untuk meningkatkan
kinerjanya, dan dapat dipenuhi capaian
maksimalnya pada evaluasi SIM untuk
triwulan-4 tahun 2015.
Provinsi Kalimantan Selatan kembali ke
hasil yang menurun kinerjanya, salah satu
akibatnya dari kekosongan TA SIM
provinsi nya sejak bulan Januari 2015.

PENUTUP.
Demikian hasil evaluasi kinerja SIM untuk
triwulan-3 tahun 2015 yang dapat kami
paparkan, diharapkan dari hasil ini dapat lebih
meningkatkan kinerja SIM untuk triwulan
berikutnya baik secara kuantitas maupun
kualitas data yang dihasilkan. Dan terimakasih
atas komitmen dan kerja samanya.

KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, untuk hasil
evaluasi kinerja SIM triwulan-3 tahun 2015
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
•

•

Skor akhir rata-rata Nasional untuk data
lengkap dan akurat telah mencapai
97.96%, artinya hasil evaluasi kinerja SIM
triwulan-3 ini telah memenuhi standar KPI
SIM yang ditetapkan dengan angka di atas
90%, serta telah melewati juga angka
target penajaman di atas 95%.
Target pemenuhan data (data clossing)
SIM PNPM-MP sampai dengan status data
30 September 2015 optimis tercapai,

KMP PNPM-MP Wil-2
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