BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
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.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan miisi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kecamatan Lilirilau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem
pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,
jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
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kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lilirilau diwajibkan untuk
menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Kecamatan Lilirilau Tahun
2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi
pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang
ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lilirilau merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong
peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan
stakeholders

demi

perbaikan

kinerja

Kecamatan

Lilirilau

Identifikasi

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi
sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di
pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan
pelayanan publik.
C. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dijelaskan Tugas Pokok dan
Fungsi sebagai berikut.
a. Tugas Pokok adalah:
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Menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan.

b. Fungsi meliputi:
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya

dan/atau

belum

dapat

dilaksanakan

pemerintah

desa/kelurahan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

D. Isu Strategis
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, SKPD Kecamatan
Lilirilau

tetap

kewaspadaan

mempertimbangkan
terhadap

isu-isu

perkembangan

penting

kebijakan

sebagai

bentuk

Pemerintah

Provinsi

maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.
Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Lilirilau Kab.
Soppeng sebagai berikut.
a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering
Mengalami Perubahan
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Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan
hukum

yang

berlaku

baik

berupa

UU,

PP,

Perpres

maupun

Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan
perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi
secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap
perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah
pendekatan partisipatif.
dalam

perencanaan

Walaupun selama ini pelibatan masyarakat

pembangunan

telah

dilakukan

khususnya

musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat
peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi
keterwakilan belum optimal.

Selain itu, partisipasi masyarakat masih

dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar
kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan
masalah-masalah di tingkat bawah.
Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang
juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng.

Keberadaan sumber daya SKPD

Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia
(SDM),

anggaran,

sarana

dan

prasarana,

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan
Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan
strategis.
Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap SKPD
Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng :
1. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD
Kecamatan Lilirilau
Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup
memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan
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pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi
keilmuan

dan

pengetahuan,

SDM

belum

memadai

mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan.

untuk

Dari segi

pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif
sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal).
menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD
tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang
berkualitas secara memadai.
2. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya
Berbasis Kinerja
Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan
anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.

Masih ada

program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya.
Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai programprogram dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi
anggaran per program/kegiatan

tidak terdistribusi dengan baik.

Seperti program-rogram dibidang penelitian dan pengembangan
sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program
tersebut membutuhkan dana yang besar.

E. Struktur Organisasi
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi
Kecamatan Lilirilau terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
c.Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
f. Seksi Perekonomian
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g. Seksi Kesejahteraan Rakyat
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sedangkan susunan organisasi Kelurahan Lingkup Pemerintah
Kecamatan Lilirilau terdiri dari :
a. Lurah
b. Sekretaris
c.Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

CAMAT

Sekretaris camat

Kasubag Perencanaan
Kasubag Umum&
Kepegawaian

Pelaporan , dan
Keuangan
-

Kepala Seksi
Pemerintahan

Kepala Seksi
. dan
Ketentraman
Ketertiban umum

Kepala
SeksiPerekonomian

Kepala SeksiPMD/K

Kepala Seksi Kesra
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F. Komposisi SDM Organisasi
Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, Kecamatan

Lilirilau memiliki pegawai

sebanyak 49 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan
Golongan
/Pangkat

No

Pendidikan
Jumlah

IV/e

S-3
0

S-2
0

S-1
0

D-III/D-II
0

SMA
0

SMP
0

SD
0

0

IV/d

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/c

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/b

0

0

1

0

0

0

0

1

IV/a

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Gol IV

1

0

0

9

0
0

0
0

0
0

0
0

1

III/d

0
0

III/c

0

0

10

2

0

0

12

III/b

0

0

10

0
0

1

0

0

11

III/a

0

0

9

0

2

0

0

11

Total Gol III

0

0

38

0

5

0

0

43

II/d

0

0

0

0

1

0

0

1

II/c

0

0

2

0

0

0

0

2

II/b

0

0

0

0

0

0

0

0

II/a

0

0

0

0

2

1

0

3

Total Gol II

0
0

2
0

0
0

2
0

1
0

0
0

5

I/d

0
0

I/c

0

0

0

0

0

0

I/b

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

I/a

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Gol I

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah

0

1

40

1

7

1

0

49
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1) Kualifikasi pendidikan formal
Pendidikan
SD
SMP
SMA
Diploma
S.1
S.2
Total

Pendidikan

Jumlah
0
1
7
0
40
1
49

Kecamatan

SD
SMP
SMA
Diploma
S.1
S.2
Total

Kel. Ujung

Kel.
Cabenge

Kel.
Pajalesa
ng

1

2

1
4

3

18
1
19

6

2

8

7

Kel. Macanre

Jumlah

-

1
10

6

5

9

6

37
1
49

1) Golongan
Golongan
I
II
III
IV

Jumlah
5
43
1

Total

Golon
gan
IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
Total
Gol IV
III/d
III/c
III/b
III/a
Total

49

Kecam
atan

Kel.
Ujung

Kel
Cabenge

Kel.
Pajalesang

Kel.
Macanre

Jumlah

1
1

-

-

-

-

1
1

4
4
5
5
18

1
3
1
1
6

4
1
5

2
1
2
2
7

1
1
2
1
5

8
13
11
9
43
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Gol III
II/d
1
II/c
1
1
1
II/b
II/a
1
1`
1
1
1
1
Total
Gol II
I/d
I/c
I/b
I/a
Total
Gol I
20
7
6
8
6
Total
Sumber data: Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Lilirilau

1
3
1
5

49

tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Gender
Kecamatan

Laki-laki
Perempuan

14
6

4
4

6
1

Kel.
Pajalesa
ng
5
3

Total

20

8

7

8

Gender

Kel. Ujung

Kel.
Cabenge

Kel. Macanre

Jumlah

5
1

34
15

6

49

G. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja
Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan
kinerja pelayanan public. Karena berbagai inovasi juga telah dikembangkan
oleh Kecamatan Lilirilau. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah
PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), yakni pelayanan
perizinan dan non perizinan.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LILIRILAU
1). Visi
Perumusan Visi Kecamatan Lilirilau ditujukan untuk mencapai kondisi
yang ingin diwu judkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi
Kecamatan Lilirilau ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan
memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk
lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,
untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kecamatan
Lilirilau.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi
Jangka Menengah yaitu : “ Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik “dimana
terdapat dua Pokok Visi yakni “Pemerintahan yang melayani “dan “Kabupaten
Soppeng yang lebih baik.” Maka Visi Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
adalah :
“ MENJADIKAN KECAMATAN LILIRILAU PROFESIONAL
DALAM PELAYANAN “
Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dan komitmen
organisasi

untuk

menjadi

elemen

penggerak

dan

motivator

dalam

penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik yang harus disinergikan
dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu sistem yang utuh dan hirarkis.
Selanjutnya kata kunci yang terkandung dalam Visi Kecamatan Lilirilau tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Profesional dalam pelayanan; bermakna tanggap dan mempunyai skiil
sehingga mampu memberikan pelayanan secara transparan, dan terukur dari
segi waktu serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Lilirilau, lingkup
pelayanan

terkait

erat

dengan

aspek-aspek;

pengelolaan

organisasi,

tatalaksana dan pembinaan aparatur; pelayanan administratif; pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman
dan ketertiban, kesejahteraan sosial.
Untuk pencapaian visi dimaksud maka perlu dijabarkan ke dalam misi,
tujuan, dan sasaran secara hirarkis dan saling berkesinambungan.
2) Misi
Misi Kecamatan Lilirilau tersebut merupakan peran statejik yang diinginkan
untuk mencapai visi dimaksud yang didasarkan pada isu-isu strategis dalam
penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan Lilirilau untuk
lima tahun kedepan, yaitu:
1. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik
yang didukung SDM yang profesional; (M1)
Misi ini dimaksudkan sebagai

upaya Pemerintah Kecamatan Lilirilau untuk

menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik.
Fokus dalam misi ini adalah untuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

sesuai

dengan

persyaratan

substantif,

administratif dan teknis.
2. Menkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan,
pemberdayaan

masyarakat

dan

kelembagaan

masyarakat

dalam

pembangunan; (M2)
Misi ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi dan fasilitasi (peran sebagai koordinator
dan fasilitator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku
kepentingan (stakehoders) baik instansi tingkat kabupaten dan kecamatan
maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
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Fokus dari misi ini adalah fasilitasi kunjungan dan interaksi Bupati dengan
warga

(Bupati

Menyapa),

partisipasi

masyarakat

dalam

memelihara

ketentraman dan ketertiban umum melalui penyuluhan kantibmas, pembinaan
pemerintah desa, pemberian insentif khusus kepada guru mengaji/imam masjid,
RT/RW dan kader
3). Tujuan dan Indikator Kinerja
Mengacu kepada misi yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
Misi 5 : Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas
korupsi
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatkan kinerja aparatur
Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi
pemuda dan perempuan dalam pembangunan
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan
Indicator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan
strategis diuraikan dalam table berikut ini :
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Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Lilirilau

TUJUAN

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI
AWAL

TARGET AKHIR
RENSTRA

Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kecamatan

Persentase
kepuasan
masyarakat atas
layanan yang
diberikan

%

60

95

Meningkatkan
kinerja
aparatur

Persentase aparatur
yang berkinerja baik

%

75

100

Meningkatkan
kualitas
pemerintahan
dan peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan

Persentase jumlah
kegiatan
masyarakat dan
kelembagaan
masyarakat yang
difasilitasi

%

75

100
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4). Sasaran dan Indikator Kinerja
Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran
yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut ;
Tujuan 1
Sasaran
Tujuan 2
Sasaran

Tujuan 3

Sasaran

: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
:
1. Meningkatnya pelayanan perizinan
: Meningkatkan kinerja aparatur
:
1. Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan
administrasi umum dan keuangan
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana aparatur
: Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta
masyarakat dalam pembangunan
: 1. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai
fasilitator dan midiator
2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
desa/kelurahan
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SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI
AWAL

TARGET AKHIR
RENSTRA

Meningkatnya
pelayanan
perizinan

Persentase izin
yang diterbitkan
tepat waktu

%

60

95

Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
pengelolaan
administrasi
umum dan
keuangan

Persentase
kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
administrasi umum
dan keuangan

%

100

100

Meningkatnya
ketersediaan
dan kualitas
sarana dan
prasarana
kantor

Persentase sarana
dan prasaran kantor
dalam kondisi baik

%

100

100

Meningkatnya
peran
pemerintah
kecamatan
sebagai
fasilitator dan
mediator

Persentase
pengaduan
pelayanan public
dari masyarakat
yang diselesikan/
ditindaklanjuti

%

100

100

Meningkatnya
peran dan
fungsi
kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan

Persentase target
kinerja RKPDes
yang tercapai

%

75

75

Persentase LPM
aktif

%

100

100
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5).Program Untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasasran yang telah ditetapkan
dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara
lebiih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun programprogram untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai
berikut :
Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN

PROGRAM PENDUKUNG

Meningkatnya pelayanan perizinan

Program pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)

Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan administrasi
umum dan keuangan

Program peningkatan profesionalisme aparatur
Program Pelayanan perkantoran
Program peningkatan dan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana
kantor

Program peningkatan sarana dan
prasaranaaparatur

Meningkatnya peran pemerintah
kecamatan sebagai fasilitator dan
mediator

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan

Meningkatnya peran dan fungsi
kelembagaan masyarakat
desa/kelurahan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan
masyarakat desa/kelurahan
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan
antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan
satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indicator kinerja dan
target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan
dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2018, IKU dan
APBD. Kecamatan Lilirilau telah menetapkan PK sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2018
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Pelayanan

Presentase izin yang diterbitkan

Perizinan (S1)

tepat waktu

Meningkatnya Efektifitas

Presentase kepuasan pegawai

dan Efisiensi Administrasi

terhadap pelayanan administrasi

Umum dan Keuangan (S2)

umum dan keuangan

Meningkatnya

Persentase Sarana dan Prasarana

Ketesediaan dan kualitas

Kantor dalam Kondisi baik

sarana dan prasarana

Target
(%)
87%

100%

100%

kantor
Meningkatnya Peran

Persentase pengaduan pelayanan

pemerintah kecamatan

public dari masyarakat yang

sebagai Fasilitator dan

diselesaikan/ditindaklanjuti

100%

Mediator
Meningkatnya peran dan

Persentase target kinerja RKPDes

fungsi kelembagaan

yang tercapai

masyarakat

LPM Aktif

75%
75%

desa/kelurahan
Lembar / dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2018 terlampir.
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ihtisar hasil berbagai
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Kecamatan Lilirilau telah menetapkan IKU sebagai berikut :
Tabel 2.5 IKU Kecamatan Lilirilau
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Formulasi
Perhitungan

Sumber Data
Register izin

Jumlah izin yang
diterbitkan
Meningkatnya
pelayanan
perizinan

Persentase izin
yang diterbitkan
tepat waktu

%

----------------x 100
Jumlah
permohonan izin

Meningkatnya

Presentase

Efektifitas dan

%

Jumlah pegawai

Rakapitulasi

kepuasan

yang puas

hasil survey

Efisiensi

pegawai terhadap

pelayanan

kepuasan

Administrasi

pelayanan

administrasi

pegawai

Umum dan

administrasi

umum & kepeg.

terhadap

Keuangan (S2)

umum dan

----------------x 100

layanan

kepegawaian

Total Jumlah

administrasi

pegawai

umum dan
keuangan

Meningkatnya

Persentase

Jumlah sarana

Berita Acara

Ketesediaan

Sarana dan

dan prasarana

Rekonsolidasi/

dan kualitas

Prasarana Kantor

dalam kondisi

Laporan

sarana dan

dalam Kondisi

baik

prasarana

baik

----------------x 100

Jawaban

Total sarana dan

Pengurus

prasarana

Pertanggung

Barang
Pengguna
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Meningkatnya

Persentase

Jumlah

Peran

pengaduan

pengaduan yg

pemerintah

pelayanan public

ditindaklanjuti

kecamatan

dari masyarakat

----------------x 100

sebagai

yang

Jumlah seluruh

Fasilitator dan

diselesaikan/ditin

pengaduan

Mediator

daklanjuti

Meningkatnya

Persentase target

peran dan

kinerja RKPDes

kinerja RKPDes

fungsi

yang tercapai

yang tercapai

jawaban

kelembagaan

---------------x 100

RKPDes

masyarakat

Total target

desa/kelurahan

kinerja dalam

%

Register
pengaduan

Jumlah target

Laporan
pertanggung

RKPDes
Persentase LPM

%

Aktif

Jumlah LPM aktif

Laporan

--------------X 100

Kegiatan

Jumlah LPM

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lilirilau,
maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun
2018 adalah sebesar Rp. 4,533,048,816.,- yang digunakan untuk membiayai
belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara rinci rencana anggaran
belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada table di bawah
ini :
Tabel 2.6 Rencana Belanja Kecamatan Lilirilau TA 2018
No

Uraian

Rencana

(Rp)

%

1

Belanja Tidak Langsung

2,926,014,616

64,55

2

Belanja Langsung

1,607,034,200

35,45

4,533,048,816

100

Jumlah
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Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan
untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian
sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya pelayanan
perizinan
Meningkatnya peran

Persentase izin yang
diterbitkan tepat waktu
Persentase pengaduan

pemerintah kecamatan

pelayanan public dari

sebagai fasilitator dan

masyarakat yang

mediator

diselesaikan/

Anggaran
(Rp)

Persentase
Anggaran
1.34

21,600,000
62,000,000

3,85

13,851,300

0.86

ditindaklanjuti
Meningkatnya peran dan

Persentase target kinerja

fungsi kelembagaan

RKPDes yang tercapai

masyarakat desa/kelurahan

Persentase LPM Aktif

511,500,000

31,82

Meningkatnya ketersediaan

Persentase sarana dan

333,384,400

20,74

dan kualitas sarana dan

prasarana dalam kondisi

prasarana kantor

baik

Meningkatnya efektifitas

Persentase kepuasan

652,956,000

40,63

dan efisiensi pengelolaan

pegawai terhadap

administrasi umum dan

pelayanan administrasi

keuangan

umum dan keuangan
TOTAL

1,607,034,200

100

Pada table diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan
sebesar Rp. 1,607,034,200,- dengan persentase terbesar anggaran yang
mendukung sasaran meningkatnya efektifitas dn efisiensi pengelolaan
administrasi umum dan keuangan dengan besaran 40,63%. sasaran

lain

dengan anggaran yang relative besar adalah sasaran meningkatnya
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yaitu

sebesar 31,82%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil
adalah sasaran meningkatnya pelayanan perizinan sebesar 1.34% dari total
anggaran belanja langsung.

Laporan Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2018

20

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Lilirilau Kabupaten
Soppeng tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Negara 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. Pada bab ini disajikan
capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Laporan

Kinerja

adalah

pewujudan

pertanggung

jawaban

atas

pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban
perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan
berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Kecamatan Lilirilau Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
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Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan
Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO.

INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA

KODE

1.

91 <

Sangat Tinggi

ST

2.

76 < 90

Tinggi

T

3.

66 < 75

Sedang

S

4.

51 < 65

Rendah

R

5.

< 50

Sangat Rendah

SR

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja

Target
(%)

Hasil
Capaian
Target

Persen
(%)

1

2

3

4

5

100

115

90%

90%

Meningkatnya
Pelayanan

Presentase izin
Perizinan

yang diterbitkan

(S1)

tepat waktu

Meningkatnya
Efektifitas dan Efisiensi
Administrasi
Umum
dan Keuangan (S2)

Presentase

Ket

6

87%

kepuasan
pegawai
terhadap

100%

pelayanan
administrasi
umum

dan

kepegawaian
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Meningkatnya
Ketesediaan
kualitas sarana
prasarana kantor

dan
dan

Persentase
Sarana

dan

Prasarana
Kantor

100%

90%

90%

100

100

75%

100

133

75%

100

133

dalam

Kondisi baik
Meningkatnya Peran
pemerintah kecamatan
sebagai Fasilitator dan
Mediator

Persentase

Meningkatnya peran
dan
fungsi
kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan

Persentase

Rekomendasi
yang

ditindak

100%

lanjuti
target

kinerja

RKPDes yang
tercapai
LPM Aktif

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang
terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2018dapat diuraikan sebagai
berikut:
Sasaran-1
MeningkatnyaPelayananPerizinan
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
pada Kantor Camat Lilirilau, memiliki satu sasaran. Sasaran ini merupakan
sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Yang dijelaskan sebagai
berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-1
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pelayanan
perizinan

Indikator Kinerja
Persentase izin
yang diterbitkan
tepat waktu

Target
(%)

Hasil
Capaian
Target

Persen
(%)

87

100

115
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Perizinan disini dimaksudkan adalah segala jenis surat izin atau bahan
kelengkapan untuk mengajukan Perizinan lebih lanjut ke Instansi terkait, yang
meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO yaitu surat yang isinya
menyatakan bahwa tidak ada rasa keberatan atau merasa terganggu terhadap
lokasi usaha tersebut, SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan,
perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata
ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, dan Surat
Izin Jalan (bepergian).
Dari target 87% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian
sebesar 115%.jadi dari satu indicator sasaran tersebut dapat dikatakan bahwa
capaian kinerja telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan
dengan persentase diatas 90 persen.
b. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu sasaran-1
N
o

Indikator Kinerja

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi
Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

Target
Tahun
2021

-

100

115

100

Persentase izin yang
1

diterbitkan tepat waktu

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun
terakhir, maka dapat kita lihat bahwa persentase izin yang diterbitkan tepat
waktu pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 100%dan tahun 2018
dengan realisasi sebesar 115% sehingga dapat dikatakan mengalami
peningkatan.
c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Tabel 3.5 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka
menengah sasaran-1
N
o

Indikator Kinerja

Kondisi kinerja
target jangka
menengah

Realisasi sampai
tahun ini

Capaian

91

115

126.,37

Persentase izin yang
1

diterbitkan tepat waktu
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Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan
realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target bahkan melebihi target.
Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu dengan akhir RPJMD
sebesar 95% dengan kondisi saat ini mencapai 115% dengan capaian
126,37%.

d. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Penurunan kinerja sasaran dengan indicator persentase izin yang
diterbitkan tepat waktu disebabkan karena peningkatan target tiap
tahunnya, sedangkan realisasi konstan atau tidak mengalami perubahan
yaitu 100%, sehingga dengan peningkatan target tiap tahun maka capaian
kinerja tiap tahun akan mengalami penurunan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. 3.6 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-1
Anggaran (Rp)
No

Sasaran
Strategis

Serapan
Target

Realisasi

Anggaran
%

Ratarata
capaian
kinerja
sasaran
%

Keterangan
(Tingkat
Efisien)

Kurang

Meningkatnya
1

pelayanan

21,600,000

12,600,000

58,33

100

Efisien
(41,67)

perizinan

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja
tahun 2018 untuk pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan
adalah sebesar Rp. 21,600,000 dengan realisasi Rp. 12,600,000 dengan
persentase 58,33%, sedangkan capaian kinerjanya 100%.karena realisasi
capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan anggaran maka dapat
dikatakan kurang efisien sebesar (41,67%)

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
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Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-1
dengan indikator kinerja sasaran persentase izin yang diterbitkan tepat
waktu, meliputi; Program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dengan
kegiatan; Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sasaran-2
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi
umum dan keuangan
Dalam

meningkatkan

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan

administrasi umum dan keuangan memiliki 1 indikator kinerja yang dapat
dilihat sebagai berikut :
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3.7 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-2
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
pengelolaan
administrasi
umum dan
keuangan

Indikator Kinerja

Target
(%)

Hasil
Capaian
Target

Persen
(%)

Persentase
kepuasan pegawai
terhadap
pelayanan
administrasi umum
dan keuangan

100

90

90

Ket

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, telah
memenuhi target yaitu Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi umum dan keuangan dengan target 100%, realisasi 90%
sehingga capaian kinerjanya sebesar 90%. realisasi tersebut didapat dari
jumlah pegawai yang merasa puas dibagi jumlah total pegawai pada
Kecamatan Lilirilau dikalikan 100%. Jadi dari indicator sasaran tersebut dapat
dikatakan telah mencapai nilai yang sangat memuaskan dengan persentase
diatas 90% capaian kinerjanya.
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b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.8 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2
N
o
1

Indikator Kinerja

Persentase kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan keuangan

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi
Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

Target
Tahun
2021

100

90

100

-

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka
dapat kita lihat bahwa target kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi umum dan keuangan pada tahun 2017 dengan realisasi
sebesar 100%% dan tahun 2018 dengan realisasi sebesar 90%.Persentase
ini didapat dari kuisioner yang diedarkan ke seluruh pegawai Kecamatan
Lilirilau.

c.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Tabel 3.9 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka
menengah sasaran-2
3. N
Indikator Kinerja
o

1

Persentase
kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
administrasi umum
dan keuangan

Kondisi kinerja
target jangka
menengah

Realisasi sampai
tahun ini

Capaian

100

90

90

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan
realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan
akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 90% dengan
capaian 90%.

Laporan Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2018

27

d. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan/peningkatan dari indicator pada sasaran Meningkatnya
efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
ini didukung dengan adanya peningkatan kedisiplinan para pegawai dalam
menjalankan standar operasional pelayanan yang diterapkan di Kecamatan
Lilirilau,sedangkan realisasi pada indikator karena menurunnya tingkat
kepuasan pegawai peningkatan profesionalisme aparatur

e. Analisis efisiensi pencapaian sasaran
Tabel 3.10 Analisis efisiiensi pencapaian sasaran-2
Anggaran (Rp)
No

Sasaran
Strategis

Serapan
Target

Realisasi

Anggaran
%

Ratarata
capaian
kinerja
sasaran
%

Keterangan

Meningkatnya
efektifitas dan
Kurang

efisiensi
1

pengelolaan

652,956,000

604.871.811

92,63

90,00

Efisien
(2,63)

administrasi
umum dan
keuangan

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja
tahun 2018 untuk pencapaian sasaran .Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan ini adalah
sebesar Rp.652,956,000,- dengan realisasi sebesar Rp.604,871,811,dengan persentase 92,63%. Sedangkan capaian realisasi kinerjanya
sebesar 90%. karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding
serapan anggaran maka dapat dikatakan kurang efisien sebesar 2,63%.
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
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Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini
dengan indikator kinerja sasaran Persentase kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi umum dan keuangan meliputi;
- Program peningkatan profesionalisme aparatur
dengan kegiatan;
a. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
dengan kegiatan;
a. Pelayanan jasa komunikasi dan listrik
b. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional
c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan logistic kantor
g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
dengan kegiatan;
a. Profil kelurahan

Sasaran-3
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
Dalam

meningkatkan

ketersediaan

dan

kualitas

sarana

dan

prasarana kantor memiliki indicator sebanyak 1 indikator kinerja yang
diuraikan sebagai berikut :
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
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Tabel 3.11 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-3
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
ketersediaan
dan kualitas
sarana dan
prasarana
kantor

Indikator Kinerja

Persentase sarana
dan prasarana
dalam kondisi baik

Target
(%)

Hasil
Capaian
Target

Persen
(%)

100

97,50

97,50

Ket

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, telah
memenuhi target yaitu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
dengan target 100%, realisasi 97,50% sehingga capaian kinerjanya sebesar
97,50%. realisasi tersebut didapat dari jumlah sarana dan prasarana dalam

kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana dikalikan 100%. Jadi
dari indicator sasaran tersebut dapat dikatakan telah mencapai nilai yang
sangat memuaskan dengan persentase diatas 97,50% capaian kinerjanya.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.12 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-3
N
o

Indikator Kinerja

1

Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi
Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

Target
Tahun
2021

-

99,58

97,50

100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka
dapat kita lihat bahwa target sarana dan prasarana dalam kondisi baik pada
tahun 2017 dengan realisasi sebesar 99,58% dan tahun 2018 dengan
realisasi sebesar 97,50%.Persentase ini didapat dari ketersediaan sarana
dan prasarana dalam kondisi baik.

c.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
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Tabel 3.13 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka
menengah sasaran-3
4. N
Indikator Kinerja
o

1

Kondisi kinerja
target jangka
menengah

Realisasi sampai
tahun ini

Capaian

100

97,50

97,50

Persentase sarana
dan prasarana
dalam kondisi baik

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan
realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi baik dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan
kondisi saat ini mencapai 97,50% dengan capaian 97,50%.

d. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan/peningkatan dari indicator pada sasaran Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor ini didukung
dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan
kebutuhan para pegawai pada Kecamatan Lilirilau demi meningkatkan
pelayanan pada masyarakat.

e. Analisis atas penggunaan sumber daya
Tabel 3.14 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-3
Anggaran (Rp)
No

Sasaran Strategis

Serapan
Target

Realisasi

Anggaran
%

Ratarata
capaian
kinerja
sasaran
%

Tingkat
Efisiensi

Meningkatnya
1

ketersediaan dan
kualitas sarana dan

Efisien
333,384,400

309,867,300

92,94

97,50

4,56

prasarana kantor

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja
tahun 2018 untuk pencapaian sasaran .Meningkatnya ketersediaan dan
kualitas

sarana

dan

prasarana

kantor

ini

adalah
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Rp.333,384,400,- dengan realisasi sebesar Rp.309,867,300,- dengan
persentase 92,94%. Sedangkan capaian realisasi kinerjanya sebesar
97,50%. karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan
anggaran maka dapat dikatakan efisien sebesar 4,56%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini
dengan indikator kinerja sasaran Persentase sarana dan prasarana dalam
kondisi baik meliputi;Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur dengan kegiatan;
-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor

Sasaran-4
Peningkatan

peran

pemerintah

kecamatan

sebagai

fasilitator,

koordinator dan mediator
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3.15 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-4
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

peran

pengaduan

pemerintah

pelayanan public

kecamatan

dari masyarakat

sebagai

yang diselesaikan/

fasilitator dan

ditindaklanjuti

Target
(%)

Hasil
Capaian
Target

Persen
(%)

100

100

100

Ket

mediator

Indicator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Persentase
pengaduan public dari masyarakat yang diselesaikan/ditindak lanjuti
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dengan target pada tahun 2018 yaitu 100%, realisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya sebesar 100%.
Sehingga dari satu indicator tersebut dapat dikatakan telah
mencapai nilai yang sangat memuaskan dengan persentase diatas 90%
capaian kinerjanya.
b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.16 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-4
N
o

1

Indikator Kinerja

Persentase pengaduan
pelayanan public dari
masyarakat yang
diselesaikan/
ditindaklanjuti

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi
Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

Target
Tahun
2021

100

100

100

100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir,
maka dapat kita lihat bahwa persentase izin yang diterbitkan tepat
waktu pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2018
dengan realisasi sebesar 100%.Persentase ini didapat dari pengaduan
masyarakat yang masuk dan dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti
semua.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Tabel 3.17 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka
menengah sasaran-4
2. N
Indikator Kinerja
o

1

Persentase
pengaduan
pelayanan public
dari masyarakat
yang diselesaikan/
ditindaklanjuti

Kondisi kinerja
target jangka
menengah

100

Realisasi sampai
tahun ini

100

Capaian

100

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan
realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase pengaduan
pelayanan public dari masyarakat yang diselesaikan/ ditindaklanjuti
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dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai
100% dengan capaian 100%.

d. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Capaian

kinerja

pengaduan

sasaran

pelayanan

strategis

public

dari

dengan

indicator

masyarakat

yang

Persentase
diselesaikan/

ditindaklanjuti tetap 100% disebabkan karena semua pengaduan dari
masyarakat yang masuk dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel 3.18 Analisisi efisiensi pencapaian sasaran-4
Anggaran (Rp)
No

Sasaran
Strategis

Serapan
Target

Realisasi

Anggaran
%

Ratarata
capaian
kinerja
sasaran
%

Keterangan

100

efisien

Meningkatnya
peran pemerintah
1

kecamatan

62,000,000

62,000,000

100

sebagai fasilitator
dan mediator

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja
tahun 2018 untuk pencapaian sasaran meningkatnya peran pemerintah
kecamatan sebagai fasilitator dan mediator adalah sebesar Rp. 62,000,000
dengan realisasi Rp. 62,000,000 dengan persentase 100%, sedangkan
capaian kinerjanya 100%. karena realisasi capaian kinerja sama dibanding
serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
strategis tersebut dengan indikator kinerja sasaran Persentase pengaduan
pelayanan public dari masyarakat yang diselesaikan/ ditindaklanjuti,
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meliputi;Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan dengan kegiatan; Bupati menyapa dan Penyuluhan Kamtibmas.
Sasaran 5
Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan
Dalam meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
desa/kelurahan memiliki indicator sebanyak 2 indikator kinerja yang diuraikan
sebagai berikut :
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3.19 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-3
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase target

peran dan

RKPDes yang

fungsi

tercapai

Target
(%)

Hasil
Capaian
Target

Persen
(%)

75

100

133

100

100

100

Ket

kelembagaan
masyarakat

Persentase LPM

desa/kelurahan

aktif

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, telah
memenuhi target yaitu :
1. Persentase target RKPdes yang tercapai dengan target 75%, realisasi
100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 133%. realisasi tersebut
didapat dari jumlah kegiatan di desa yang sumber dananya dari ADD
yang terlaksana dibagi jumlah keseluruhan kegiatan di desa yang
sumber dananya dari ADD dikalikan 100%. Jumlah kegiatan yang
terlaksana dari 8 desa yang ada yaitu 111 kegiatan, total seluruh
kegiatan 120 kegiatan, sehingga didapat realisasi sebesar 92,05%
2. Persentase LPM aktif yang tercapai dngan target 100%, realisasi 100%,
sehingga capaian kinerjanya sebesar 133%. Realisasi tersebut didapat
dari Jumlah LPM yang aktif di kelurahan dibagi dengan jumlah seluruh
LPM Kelurahan dikali 100%. Jumlah LPM Kelurahan yang terdapat
pada 4 kelurahan se Kecamatan Lilirilau adalah 4LPM, dan 4 LPM
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kelurahan tersebut tetap aktif dalam perkembangan dan pembangunan
di Kecamatan Lilirilau.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.20 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-5
No
1

2

Indikator Kinerja

Persentase target
kinerja RKPDes
yang tercapai

Realisasi
Tahun
2016

Realisasi
Tahun
2017

Realisasi
Tahun
2018

75

133

133

100

100

133

Target Tahun
2021

75

100

Persentase LPM
aktif

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka
dapat kita lihat bahwa target RKPDes yang tercapai pada tahun 2017
dengan realisasi sebesar 133% dan tahun 2018 dengan realisasi sebesar
133%.Persentase ini didapat dari program kegiatan yang dilaksanakan di
desa semakin meningkat.
Sementara persentase LPM aktif yang tercapai pada tahun 2017 dengan
realisasi sebesar 100% dan tahun 2018 sebesar 100%. Persentase ini
didapat dari 4 LPM yang ada di Kecamatan Lilirilau tetap aktif berperan
dalam kegiatan pembangunan Kecamatan Lilirilau.
c.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Tabel 3.21 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka
menengah sasaran-5
Kondisi kinerja
target jangka
menengah

Realisasi sampai
tahun ini

Capaian

Persentase target
kinerja RKPDes
yang tercapai

75

100

133

Persentase LPM
aktif

100

100

100

5. N
Indikator Kinerja
o
1

2

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan
realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase target kinerja
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RKPDes yang tercapai dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi
saat ini mencapai 100% dengan capaian 133%.
Persentase LPM aktif yang tercapai dengan akhir RPJMD sebesar 100%
dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

d. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan/peningkatan beberapa indicator pada sasaran Meningkatnya
peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan ini didukung
dengan kebijakan pemerintah dan besarnya peluang yang diberikan
pemerintah kepada desa untuk mengelola program dan kegiatannya serta
pendanaan yang diberikan. Dengan indicator Persentase target RKPDes
yang tercapaidan Persentase LPM aktif.

e.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel 3.22 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-5
Anggaran (Rp)
No

Sasaran

Serapan

Strategis

Target

Realisasi

Anggaran
%

Ratarata
capaian
kinerja
sasaran
%

Keterangan

Meningkatnya
peran dan
1

Efisien

fungsi
kelembagaan

540,351,300

540,344,300

99,99

133

(33,01)

masyarakat
desa/kelurahan

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja
tahun 2018 untuk pencapaian sasaran .Meningkatnya peran dan fungsi
kelembagaan

masyarakat

desa/kelurahan

ini

adalah

sebesar

Rp.540,351,300,- dengan realisasi sebesar Rp.540,344,300,- dengan
persentase 99,99%. Sedangkan capaian realisasi kinerjanya sebesar
133%. karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan
anggaran maka dapat dikatakan efisien sebesar 33,01%.
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini
dengan indikator kinerja sasaran persentase target kinerja RKPDes yang
tercapai meliputi; Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan
masyarakatdesa/kelurahan dengan kegiatan; Fasilitasi pendampingan
pengelolaan dana ADD di desa.
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini
dengan indikator kinerja sasaran PersentaseLPMaktifmeliputi;Program
peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan
dengan kegiatan;
-

Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara

-

Pembinaan Lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan.

-

Pembinaan kader posyandu kelurahan

-

Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

A. REALISASI ANGGARAN
Belanja SKPD Kecamatan Lilirilau

tahun 2018 dianggarkan

sebesar Rp.4,533,048,816,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,456,579,856,(96,10%) yang terdiri dari:
a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
dianggarkan sebesar Rp. 2,926,014,616,- dan terealisasi sebesar Rp
2,909,167,445,-

(99,42%)

digunakan

untuk

membiayai

belanja

kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan rincian pada
tabel berikut ini:
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Tabel 3.24: Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun 2018
No

Uraian

Anggaran

Realisasi
%

1

Belanja Pegawai

(Rp)

(Rp)

2,926,014,616

2,909,167,445

99,42

b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan,
dianggarkan sebesar Rp. 1,607,034,200,- dan terealisas isebesar Rp
1,547,412,411,- (96,29%), dengan rincian pada tabel berikut ini:
Tabel 3.25 : Realisasi Belanja Langsung
Tahun 2018
No

Uraian

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

62,350,000

61,950,000

99.36

1,382,357,200

1,328,296,411

96.09

162,327,000

157,166,000

96.82

%
1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan
Jasa

3

Belanja Modal

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan
kegiatan

SKPD

Kecamatan

1,294,225,400,- dan

Lilirilau

tahun

2018

sebesar

Rp.

terealisasi sebesarRp 1,269,925,548,- (98,12%),

sebagaimana rincian pada tabel berikut:
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Tabel 3.26: Total Realisasi Anggaran
SKPD Kecamatan Lilirilau Tahun 2018
No

Tahun 2018

Uraian

Prog.

Keg.

(Menurut Program dan Kegiatan)

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

527.677.000

01

Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

40,878,325

03

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional

05

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

06

Penyediaan Komponen-Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

08

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

09

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10
11

I

III

33,686,204

91,03
82.41

1,574,250

728,390

18,891,000

18,891,000

5,934,200

5,934,200

20,590,000

20,590,000

6,400,000

5,888,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
dan Dalam Daerah

184,871,500

154,670,215

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

245,280,225

244,679,600

333.384.400

309,867.300

92,95

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

II

485.067.609

46.27
100.00
100.00
100.00
92.00
83.66
99.76

01

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

20.000.000

17,729,000

88,65

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

102.009.000

101.301.690

99,31

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

29,900,000

29,900,000

100,00

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

124,173,400

123.796.300

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

7,879,000

7,629,000

Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur

81,439,000

75,964,302
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09

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

81,439,000

75,964,302

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

43,840,000

43,839,900

100

Profil Kelurahan

43,840,000

43,839,900

100

Program Pelayanan Terpadu Kecamatan

21,600,000

12,600,000

58.33

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan

21,600,000

12,600,000

58.33

Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan

62,000,000

62,000,000

100.00

01

Bupati Menyapa

50,000,000

50,000,000

100.00

02

Penyuluhan Kantibmas

12,000,000

12,000,000

100.00

540.351.300

540.344.300

100,00

13.851.300

13.800.975

100,00

IV

08
V
01
VI

Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat
Desa/Kelurahan

VIII

93.28

01

Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di
Desa

02

Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan
Penghulu Syara

229,200,000

229,200,000

100,00

03

Pendampingan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan

160.800.000

160.800.000

100.00

04

Pendampingan Kader Posyandu

121.500.000

121.500.000

100.00

05

Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

15,000,000

14,993,000

100,00

1,607,034,200

1,547,412,411

98.12

TOTAL

Rata-rata capaian setiap program diatas 90% kecuali Program
Program Pelayanan Terpadu Kecamatan sebesar 58,33 disebabkan
karena kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa
Operator terealisasi pada Semester kedua
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B. INFORMASI PENCAPAIAN IKU

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih
sampai dengan tahun 2018 yang diuraikan dalam table di bawah ini :
Tabel 3.27 Tabel Capaian IKU

Capaian
Ket
Kinerja
Tahun 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Meningkatnya pelayanan
perizinan
Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi pengelolaan
administrasi umum dan
keuangan

Persentase izin yang
diterbitkan tepat waktu
Persentase kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan keuangan

%
%

115%
100

Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas
sarana dan prasarana
kantor
Meningkatnya peran
pemerintah kecamatan
sebagai fasilitator dan
mediator

Persentase sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik

%

99,58

Persentase pengaduan
pelayanan public dari
masyarakat yang
diselesaikan/
ditindaklanjuti

%

100

Meningkatnya peran dan
fungsi kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan

Persentase target
kinerja RKPDes yang
tercapai

%

100

Persentase LPM aktif

%

100

Satuan
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun
2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (good governance) Kecamatan Lilirilau Tahun 2018.
Pembuatan laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
Laporan Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2018 ini dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Lilirilau dan evaluasi terhadap kinerja yang
telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga
dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan.
Dalam tahun 2018 Kecamatan Lilirilau menetapkan sebanyak 5
(lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja
Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara
rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 115% atau interpretasi sangat
memuaskan.
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan.
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 99,58% dan 100% atau interpretasi
sangat memuaskan.
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat
sangat memuaskan.
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasimemuaskan.
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Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran
tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkkan dalam perjanjian
kinerja.
Dalam tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Kecamatan Lilirilau dalam rangka mencapai target kinerja yang
ingin dicapai dianggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kecamatan Lilirilau Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4,533,048,816,dengan realisasi sebesar Rp. 4,456,579,856,- (96,10%)
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Lilirilau
telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 1,294,225,400,- dan
terealisasi sebesa rRp 1,269,925,548,- (98,12%), Hal ini menunjukkan bahwa
perencanaan Kecamatan Lilirilau telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih
efisien dan efektif dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi
dan Misi Kecamatan Lilirilau
Dengan

tersusunnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kecamatan Lilirilau ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Kecamatan Lilirilau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun
pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk
membangun Kabupaten Soppeng.

Cabenge 19 Februari 2019
Camat Lilirilau,

ANDI AGUSALIM,S.STp,M.Si
Pangkat : Pembina
NIP
: 19820801 200112 1 002
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