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KATA  PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan 

Karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019. Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana 

tersebut dalam pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa Asas Akuntabilitas 

sebagai salah satu pilar utama good governance. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini sebagai wujud 

pertanggungjawaban pejabat publik, untuk menyampaikan kepada publik tentang kinerja Sekretariat 

Daerah selama 1 (satu) tahun. Sehingga LKjIP ini berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang 

keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan harapan melalui media LKjIP ini akan 

memperoleh umpan balik yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja  

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara dimasa mendatang. 

LKjIP ini sebagai wujud komitmen  Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam 

mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja bagi Sekretariat Daerah, hal ini tampak dari 

dukungan yang diberikan oleh seluruh Kepala Bagian dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah  

Kabupaten Banjarnegara tanpa terkecuali, yang telah menyusun LKjIP Tahun 2019 ini. 

Akhir kata, kepada seluruh Kepala Bagian dilingkungan  Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip tranparansi, 

partisipasipatif dan akuntabel. Dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas yang baik, akan 

memberikan kontribusi terhadap tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

 

 

Banjarnegara,                      2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

Drs. INDARTO M. Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19651003 196607 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah mempunyai posisi strategis 

dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pengawasan pelaksanaan kebijakan 

Pemerintah Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah serta 

 Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. 

Dengan posisi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki 

tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan 

pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab dalam mewujudkan otonomi daerah yang 

luas, nyata, bertanggungjawab serta terwujudnya pemerintahan 

yang baik dan bersih (good governance dan clean government). 

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara selalu mendorong adanya peningkatan kualitas 

pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Banjarnegara 

bermartabat dan sejahtera Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara tidak 

mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dalam 

bidang tugasnya masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintahan daerah harus mampu 

menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan 

manfaat yang dihasilkan. 

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang professional serta memahami 

tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan 

instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan 

pemerintah daerah, sesuai 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; 

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara ini tahun 2019, 

diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
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1. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). 

2. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk dapat menyelenggarakan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel, sehingga dapat berpotensi 

secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat. 

3. Memberi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka 

pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara. 

4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Kedudukan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi : 

a. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 

tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 

1) perumusan kebijakan daerah; 

2) pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;  

3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 

4) penyelenggaraan kebijakan daerah;  

5) pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah; 

6) pembinaan aparatur perangkat daerah; 

7) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;  

8) pelayanan kerumahtanggaan bupati dan wakil bupati; 

9) pelayanan administrasi Sekretariat Daerah; dan  

10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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C. STRUKTUR ORGANISASI :  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan perangkat 

daerah dengan tipe B. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 95 Tahun 

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional berimplikasi pada perubahan sistem pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota termasuk 

di Kabupaten Banjarnegara, Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan 

kebijakan pemerintah meliputi beberapa bidang sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan UMKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih kurang, 

disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah. Pada tahun 

2016 jumlah UMKM tercatat sebesar 26.892 unit. 

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan belum optimalnya 

pengembangan dan pembinaan olahraga rekreasi 

3. Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan 

perundangan yang baru.   
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4. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan standar pelayanan publik (SPP) serta melaksanakan pengukuran kualitas 

pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. 

5. Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah.Laporan kinerja yang disajikan 

OPD belum menggambarkan kinerja PD, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun 

aktifitas yang dilaksanakan 

6. Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pengelolaan arsip secara baik 

7. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha 

8. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk UKM / IKM 

9. Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin 

10. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 

11. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya rata-rata SiLPA setiap tahunnya 

12. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. 

13. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

masih kurang. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh rasio PNS lulusan S1 yang hanya 

sebanyak 60%, rasio PNS lulusan S2/S3 2,8%, dan rasio pejabat struktural yang mengikuti 

Diklatpim 78%. 

14. Penempatan PNS yang kurang proporsional sesuai kebutuhan. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 pada 

hakikatnya merupakan komitmen bersama  mengenai upaya terencana dan sistematis untuk 

meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 

ditetapkan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan 

dan program pembanguna yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

guna pencapaian visi dan misi serta tujuan Sekretariat Daerah pada tahun 2017-2022. 

 

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI 

1. PERNYATAAN VISI 

Visi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil 

Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah adalah: 

BANJARNEGARA YANG BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”. 

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui   penjelasan  tiap-tiap pokok visi yang 

ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua)  pokok visi, yaitu :  

 

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat 

berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau 

harga diri, dengan pokok visi ini diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan 

masyarakat lain baik di level regional maupun nasional.  Pencapaian pokok visi ini ditandai 

dengan meningkatnyankualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakankondusifitas 

wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan. 

 

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera  

Ini diartikan dengan aman sentosa dan makmur.  Aman sentosa mengandung makna bebas 

dari sekaga kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan.   

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi 

yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan.. Kondisi dimana setiap individu dapat 

berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat 

terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar.  Pencapaian pokok visi ini dtandai dengan 

meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomia 

masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. 
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2. PERNYATAAN MISI 

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya Visi yang 

dicita-citakan. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok dan fungsi dari organisasi. 

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai 

visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

Adapun misi-misi Bupati terpilih yang merupakan penjabaran dari adalah sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis 

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola 

yang baik 

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada 

pengembangan ekonomi kerakyatan 

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan 

dan akuntabel dengan tenaga profesional 

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan 

pemenuhan hak dasar 

 

3. TUJUAN DAN  SASARAN:  

Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 1 s/d 

5 tahun kedepan dengan mengacu pada visi dan misi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang 

dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (1 tahun). 

a. TUJUAN 

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas 

pelayanan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 

2. Mewujudkan produk-produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan 

hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum 

3. Meningkatkan koordinasi pembinaan bidang kesra, kepemudaan dan keagamaan 

serta penyelenggaraan pelayanan bansos dan sarana peribadatan secara cepat dan 

tepat sasaran 

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efesien melalui 

pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM; 

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengendalian 

program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; 
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7. Meningkatkan kinerja apatur pemerintah daerah yang kompeten melalui mekanisme 

kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta mewujudkan organisasi 

perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 

8. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan 

prasarana kerja 

9. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 

 

b. SASARAN 

Untuk melaksanaan tujuan sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sasaran 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :  

1.  Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas 

pelayanan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 

2.  Tersusunnya produk-produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian 

bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum; 

3.  Meningkatnya koordinasi pembinaan bidang kesra, kepemudaan dan keagamaan 

serta penyelenggaraan pelayanan banos dan sarana peribadatan secara cepat dan 

tepat sasaran; 

4.  Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien 

melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi, UMKM; 

5.  Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan; 

6.  Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengendalian 

program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; 

7.  Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompeten melelalui 

mekanisme kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta mewujudkan 

organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 

8.  Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan 

prasarana kerja; 

9.  Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN  2019 

Perjanjian kinerja berisikan sekumpulan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara yang diuraikan lebih lanjut kedalam sejumlah program dan kegiatan. Penetapan 

program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian 

sumber daya organisasi. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2019 secara 

keseluruhan dicapai melalui 9 sasaran dengan 16 indikator kinerja yang di dukung oleh 29 

program dengan anggaran awal sejumlah Rp 13.309.847,00 dan mendapat tambahan anggaran 

pada perubahan APBD sejumlah Rp 3.198.876.500,00 sehingga menjadi Rp 16.508.723.500,00. 

(terlampir). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

Dalam tahun anggaran 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 

9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Ke 9 (sembilan) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 

16 (enam belas) indikator kinerja.  Realisasi sampai akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa ke-9 

(sembilan) sasaran yang telah dapat dicapai dengan sangat memuaskan, namun demikian masih ada 

beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2019 dilakukan dengan 

cara membandingkan antara target, indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya.  

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat 

diilustrasikan dalam tabel berikut : 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target  

2019 

Realisasi 

2019 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkatnya 

kelancaran 

pelaksanaan 

pembinaan, 

koordinasi dan 

fasilitas pelayanan 

pemerintah daerah 

yang efektif dan 

efisien 

1. Skoring LPPD 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Angka 3,02 3,01 99,7 

2. Persentase produk 

hukum tentang 

pemerintahan desa 

yang disusun 

% 100 117 117 

3. Persentase fasilitasi 

kerja sama 

% 100 120 120 

2. Tersusunnya produk-

produk hukum daerah 

yang berkualitas dan 

pemberian bantuan 

hukum serta tertib 

pengelolaan 

dokumentasi hukum 

1. Persentase fasilitasi 

pemrosesan perda 

% 100 29,27 29,27 

2. Persentase 

pelaksaan bantuan 

hukum dan hak 

asasi manusia 

% 100 100 100 

3. Persentase produk 

hukum yang di 

publikasikan 

% 100 94 94 

3. Meningkatnya 

koordinasi 

pembinaan bidang 

kesra, kepemudaan 

dan keagamaan serta 

1. Persentase 

pelayanan 

kesehatan penduduk 

miskin 

% 100 100 100 

2. Persentase fasilitasi % 100 98,37 98,37 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target  

2019 

Realisasi 

2019 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

penyelenggaraan 

pelayanan bansos dan 

sarana peribadatan 

secara cepat dan tepat 

sasaran 

penyelenggaraan 

kegiatan keagamaan 

di masyarakat  

4. Meningkatnya 

perekonomian daerah 

yang berdaya saing, 

efektif dan efisien 

melalui 

pengembangan 

produksi, industri, 

perdagangan, 

koperasi, UMKM 

Tingkat  inflasi daerah Angka 4+1 2,68 133 

5. Pendapatan Asli 

Daerah dari 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan 

1. Persentase 

Peningkatan  

Pendapatan   

BUMD yang disetor 

ke Kasda 

% 5 16,75 525 

6. Meningkatnya 

koordinasi 

pelaksanaan kegiatan 

penyusunan dan 

pengendalian 

program, evaluasi 

dan laporan yang 

tepat waktu, tepat 

mutu dan tepat 

sasaran 

1. Persentase fasilitasi 

pengadaan barang 

dan jasa secara 

elektronik 

% 98 340 346,94 

 2. Meningkatnya 

jumlah kegiatan 

yang dilaksanakan 

secara tepat waktu 

% 100 99,93 99,93 

7. Meningkatnya 

kinerja aparatur 

pemerintah daerah 

yang kompeten 

melelalui mekanisme 

kerja/prosedur yang 

transparan, efisien 

1. Nilai SAKIP 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Kategori B B 100 

2. Indeks Kepuasan 

Layanan 

Masyarakat 

Angka 79 79,83 101,05 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target  

2019 

Realisasi 

2019 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

dan efektif serta 

mewujudkan 

organisasi perangkat 

daerah yang tepat 

fungsi dan tepat 

ukuran 

8. Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

administrasi 

perkantoran serta 

sarana dan prasarana 

kerja 

1. Pemenuhan  sarana 

dan prasarana kerja 

yang menunjang 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran. 

% 100 100 100 

9. Terwujudnya 

pengelolaan 

keuangan yang 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase penyerapan 

anggaran 

% 86 93,42  109,81 

 

 

Adapun rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 sebesar 164,18%  

dengan hasil sangat memuaskan, dengan rincian sebagai berikut  

No Sasaran Rata-rata 

capaian (%) 

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas 

pelayanan pemerintah daerah yang efektif dan efisien 

112,23 

2. Tersusunnya produk-produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian 

bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum 

74,42 

3. Meningkatnya koordinasi pembinaan bidang kesra, kepemudaan dan 

keagamaan serta penyelenggaraan pelayanan bansos dan sarana peribadatan 

secara cepat dan tepat sasaran 

99,19 

4. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien 

melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi, UMKM 

133 

5. Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

525 

6. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan 

pengendalian program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu 

dan tepat sasaran 

223,435 
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No Sasaran Rata-rata 

capaian (%) 

7. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompeten melelalui 

mekanisme kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta 

mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran 

100,53 

8. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan 

prasarana kerja 

100 

9. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 109,81 

Rata-rata Capaian 164,18 

 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten  

Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

Sasaran 1 :  Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas 

pelayanan pemerintah daerah yang efektif dan efisien 

 

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Tahun 2019 

Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Skoring LPPD 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Angka 2,91 3,02 3,01 99,7 3,05 98,69 

2 Persentase produk 

hukum tentang 

pemerintahan desa 

yang disusun 

% 200 100 117 117 100 117 

3 Persentase fasilitasi 

kerja sama 

% 120 100 120 120 100 120 

Rata-Rata Capaian 111,90  111,90 

 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembinaan, 

koordinasi dan fasilitas pelayanan pemerintah daerah yang efektif dan efisien”, yang telah 

ditargetkan pada Tahun 2019 telah tercapai dengan rata-rata capaian 111,90%, dan apabila 

dibandingkan dengan target akhir jangka menengah maka rata-rata capaiannya 111,90%. Hal ini 

menandakan kinerja Sekretariat Daerah mampu menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan 

fasilitasi pelayanan pemerintahan daerah masih berjalan efektif dan efisien. Walaupun rata-rata 
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capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 yaitu 

sebesar 27,1 %. 

Hanya saja masih pada indikator kinerja scoring LPPD Kabupaten Banjarnegara 

masih belum memenuhi target pada tahun 2019, yaitu dari target 3.02 hanya terealisasi 3,01 

atau tercapai 99,01%, Hal ini dikarenakan data dukung capaian realisasi IKK banyak yang tidak 

lengkap dan pedoman penyusunan laporan penyampaiannya terlambat sehingga menghambat 

penyusunan laporan. Namun demikian skor LPPD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 

mengalami kenaikan sebesar 0,1 poin dari tahun 2018, yang memperoleh sekor LPPD sebesar 

2,91. Skor LPPD Kabupaten Banjarnegara apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota se 

Jawa Tengah menempati posisi 33 atau naik satu peringkat dari tahun 2018.  

Adapun indikator kinerja ke dua pada sasaran strategis meningkatnya dari  Persentase 

produk hukum tentang pemerintahan desa yang disusun dari target 100% terealisasi 117% dari 

target 6 dokumen regulasi dapat terealisasi 7 dokumen regulasi. Pada indikator kinerja sasaran 

strategis ini juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 3 %. Penuruanan ini 

disebabkan karena adanya aturan dan regulasi tentang pemerintahan desa yang lebih tinggi yang 

membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dari tingkat pusat, provinsi dan daerah yang 

membutuhkan waktu cukup lama.   

Sedang pada indikator Persentase fasilitasi kerja sama pada tahuan 2019 terealisasi 

120% dari target 100% atau dari 20 kerjasama yang ditargetkan dapat direalisasikan sejumlah 

24 kerja sama. Pencapaian yang sangat memuaskan ini disebabkan meningkatnya jumlah bidang 

yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lain atau perguruan tinggi maupun pihak 

ketiga. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka realisasi 2019 mengalami 

peningkatan, yaitu dari 12 kerjasama yang difasilitasi meningkat menjadi 24 kerjasama yang 

difasilitasi. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya penegasan kepada tim pengarah, tim pengumpul dan tim penyusun LPPD dari Bupati 

untuk dapat melaksanakan penyusunan dengan baik dan tepat waktu; 

2. Adanya dukungan aktif dari Perangkat Daerah dalam mencukupi data isian dan data dukung 

IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

3. Adanya amanat peraturan yang lebih tinggi dan jelas yang harus ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah Daerah; 

4. Adanya koordinasi secara rutin dengan tim kerjasama tingkat kabupaten Banjarnegara.  

Pencapaian sasaran strategis diatas didukung oleh 7 (tujuh) Program dan 10 kegiatan 

yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di dukung kegiatan penyedian bahan 

logistik, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang 

didukung dengan kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida dan kegiatan Koordinasi dengan 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, Program Peningkatan Sistem Pengawasan 

Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH yang didukung kegiatan evaluasi kinerja 
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penyelenggaraan pemerintah daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

yang didukung kegiatan Asistensi PATEN dan kegiatan Penyelenggaraan Konferensi Besar 

Kabupaten, Program Pengembangan Nilai Budaya yang didukung kegiatan Pelestarian dan 

Aktulisasi Adat Budaya  Daerah dan kegiatan pembinan kesamaptaan generasi muda, Program 

Penataan Peraturan Perundang-undangan yang didukung kegiatan penyusunan produk hukum 

dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang didukung kegiatan 

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyedian pelayanan publik., 

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diatas telah dialokasikan 

sebesar pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.833.000.000, terealisasi sebesar Rp. 1.770.191.613 atau 

96,57 %. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 

tersedia anggaran sebesar Rp 1.978.000.000 dan terealisasi Rp 1.904.647.950 (96,29%). 

Sehingga  jika dibandingkan dalam penggunaan anggaran antara tahun 2018 dengan tahun 

2019, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 0,28 %. 

 

Sasaran 2 :  Tersusunnya produk-produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian 

bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum yang efektif dan 

efisien 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun 

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Tahun 2019 

Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1.  Persentase 

fasilitasi 

pemrosesan 

perda 

% 50 100 29,27 29,27  100 29,27 

2. a Persentase 

pelaksaan 

bantuan 

hukum dan hak 

asasi manusia 

% 100 100 100 100 100 100 

3.  Persentase 

produk hukum 

yang di 

publikasikan 

% 80 100 94 94 80 117,5 

Rata-rata Capaian 74,42  82,26 
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Capaian kinerja sasaran “Tersusunnya produk-produk hukum daerah yang berkualitas 

dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum” yang telah 

ditargetkan dalam tahun 2019 telah tecapai dengan rata-rata capaian 74,42%, dan apabila 

dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2022 tercapai sebesar 82,26%.  

Pada indikator Persentase fasilitasi pemrosesan peraturan daerah pada tahun 2019 

dari target 100 % terealisasi 29,27 % atau 24 peraturan daerah yang ditetapkan dari 82 Propem 

perda yang difasilitasi. Apabila realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi 2018, maka 

realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 20,73 %. Program Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan pada tahun 2018 dari 20 propem perda yang difasilitasi 10 perda telah 

ditetapkan ditetapkan atau 50 %.  Akan tetapi jika dilihat dari peraturan daerah yang telah 

ditetapkan pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 240 %. Hal ini menandakan adanya 

usaha untuk meningkatkan kinerja memfasilitasi pemrosesan peraturan daerah.  

Pada indikator  Persentase pelaksaan bantuan hukum dan hak asasi manusia tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100% atau semua permasalahan hukum yang ada dapat 

terselesaikan semua baik melalui mediasi (non litigasi) maupun yang sampai ranah hukum 

(litigasi). Pada tahun 2019 permasalahan hukum yang masuk sejumlah 30 (tiga puluh) perkara 

dengan rincian 1 (satu) perkara litigasi dam 29 perkaran non litigasi, dari 30 permasalahan 

hukum yang masuk (litigasi dan non litigasi) telah tertangani 100 %. Hasil yang sama juga 

diperoleh pada tahun 2018, dari 62 permasalahan hukum dapat terselesaikan 100 %.  

Adapun indikator Persentase produk hukum yang di publikasikan pada tahun 2019 

ditargetkan 100 % dan terealisasi sebesar 94 %, dari 106 produk hukum yang terdiri dari 24 

Peraturan Daerah dan 82 Peraturan Bupati telah dipublikasikan melalui JDIH (Jaringan 

Dokumentasi Informasi dan Hukum) sejumlah 100 produk hukum yeng terdiri dari 24 Peraturan 

Daerah dan 76 Peraturan Bupati. Sedangkan 6 Peraturan Bupati belum dipublikasikan karena 

terkendala sistem yang ada di Kemementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,. 

Apabila realisasi tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, maka terdapat penurunan 

sebsar 2,67 %. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah produk hukum yang 

dipublikasikan sebanyak 96 sedangkan 3 produk hukum belum dipublikasikan karena masih 

dalam proses fasilitasi nomor registrasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah atau atau 

relialisasi indikator kinerja sebesar 96,97 %. Namun apabila dilihat dari jumlah produk hukum 

yang dipublikasikan pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 0,4 %.  

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang memuaskan diatas disebabkan antara 

lain : 

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi 

dan harmonisasi produk hukum. 

2. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi produk hukum di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. 

3. Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa hukum secara litigasi dan  non litigasi 

4. Melaksanakan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum 

daerah 

5. Melaksanakan pelayanan informasi produk hukum daerah kepada perangkat daerah, 

perangkat desa dan masyarakat. 
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Pencapaian Sasaran Strategis diatas didukung oleh 2 (dua) program dan 8 Kegiatan 

yaitu Program Penataan Perundang-undangan yang didukung 8 kegiatan, yaitu kegiatan  

Kegiatan Sosialiasi Ranham, Kegiatan Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan 

Penyusunan himpunan produk hukum, Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

bidang cukai (DFHCT), Kegiatan Pengembangan SJDI, Kegiatan Pemrosesan Peraturan Daerah 

danKegiatan Advokasi Hukum 

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diatas telah dialokasikan 

sebesar pada tahun 2019 sebesar Rp. 677.900.000, terealisasi sebesar Rp. 647.286.426 atau 

95,48 %. Apabila dibandingan dengan tahun 2018, maka anggaran tahun 2019 turun sebesar 

9,04%. Dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran dan efisiensi kegiatan sejumlah 1 

(satu) kegiatan.  

 

 

 Sasaran 3 :  Meningkatnya koordinasi pembinaan bidang kesra, kepemudaan dan 

keagamaan serta penyelenggaraan pelayanan bansos dan sarana peribadatan 

secara cepat dan tepat sasaran 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua)  indikator kinerja, yaitu 

pesentase pelayanan kesehatan penduduk miskin dn persentase fasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan keagamaan di msyarakat. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator 

kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Th 2018 

Tahun 2019 

Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhadap 

capaian akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Persentase 

pelayanan 

kesehatan 

penduduk miskin 

% 91,6 100 100 100 100 100 

2. Persentase 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

kegiatan 

keagamaan di 

masyarakat  

% 95,2 100 95,1 95,1 100 95,1 

Rata-rata Capaian 97,55  97,55 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya 

koordinasi pembinaan bidang kesra, kepemudaan dan keagamaan serta penyelenggaraan 

pelayanan bansos dan sarana peribadatan secara cepat dan tepat sasaran” merupakan rata-rata 

capaian kinerja dari dua indikator sasaran strategis. Pada tahun 2019 telah  tercapai dengan rata-

rata capaian kinerja sebesar 97,55%, dan demikian juga bila dibandingkan dengan target akhir 

jangka menengah.  

Pada indikator Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan target 

kinerja pada tahun 2019 adalah 100%. Adapun realisasi tahun 2019 pada indikator ini adalah 

sebesar 100%. Indikator kinerja Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin dilaksanakan 

melalui program Pelayanan kesehatan penduduk miskin yang didukung melalui kegiatan 

sunatan masal. Adapun sasarannya adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu se 

Kabupaten Banjarnegara. Adapun target kinerja pada kegiatan sunatan masal adalah sebanyak 

45 orang dan dapat direalisasikan sejumlah 45 anak.  

Indikator kinerja kedua adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 

keagamaan di masyarakat, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 100 % hanya terealisasi 98,37. 

dimana indikator ini didukung melelui dua (dua) program yaitu program pengembangan 

wawasan kebangsaan yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan MTQ dan 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang didukung melalui 3 (tiga) 

kegiatan, yaitu Kegiatan Penunjang Pengembangan kehidupan beragama, kegiatan 

penyelenggaraan TPHD dan kegiatan penyelenggaraan pemberangkatan pemulangan haji 

daerah dimana dari  yang ditargetkan 780 jemaah yang berangkat ternyata hanya 742 jemaah, 

dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan 0,1 %. 

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diatas telah dialokasikan 

sebesar Rp 2.315.250.000 dan terealisasi Rp 2.237.890.964  (96,66 %). Dengan demikian 

terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 3,34 % dari pagu anggaran yang 

ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, capaian anggaran tahun 2019 lebih baik 

atau efisiensinya naik sebesar 4,14 %, dimana anggaran 2018 untuk mendukung pencapaian 

sasaran stratetegis ini sebesar Rp 2.315.000.000 dan terealisasi Rp 2.169.685.946  (92,52 %). 

 

Sasaran 4 :

  

Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien 

melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi, UMKM 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu 

Tingkat Inflansi Daerah. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 

Th. 2018 

Tahun 2019 Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tingkat  inflasi 

daerah 

Angka 3,04 4 ± 1 2,68 133 3 ± 1 110,67 

Rata-rata Capaian 133  110,67 

 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing, 

efektif dan efisien melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi, UMKM”, 

yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 telah  tercapai dengan rata-rata capaian 133%. 

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator tingkat inflasi daerah, dimana target 

inflansi tahun 2019 sebesar 4+1 sedangkan realisasi inflansi pada tahun 2019 sebesar 2,68, 

sehingga capain kinerja sebesar 133 %.  

Apabila reliasasi indikator tingkat inflansi daerah tahun 2019 dibandingkan dengan 

tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,36. sedangkan apabila dibandingkan dengan target 

di akhir Renstra maka capaian kinerjanya sebesar 110,67 %.  

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka tingkat inflasi di 

Kabupaten Banjarnegara dapat digambarkan pada grafik berikut: 

2,97 2,87
3,67

3,04
2,68

0
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4

2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Inflasi Daerah

 

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif pada pencapaian realisasi 

kinerja dari tahun ketahun. 

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 maka pada tahun 2018 mengalami 

penurunan 0,63 yaitu dari 3,67 pada tahun 2017 menjadi 3,04 pada tahun 2018 dan 2,68 pada 

tahun 2019. Pemicu inflasi terbesar disumbang Inflasi terbesar disumbang oleh kelompok 

komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau dan kelompok komoditas Sandang. 

Sedangkan kelompok komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar tercatat 

menjadi komoditas yang paling kecil memberikan andil dalam pembentukan inflasi di daerah 

(1,90%). 

Komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau hingga Bulan Desember 

2018 mengalami inflasi sebesar 4,24%, inflasi disebabkan oleh naiknya harga beberapa 

komoditas pada sub kelompok makanan jadi (6,36%), tembakau & minuman beralkohol 
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(2,24%), dan minuman tak beralkohol (1,38%). Sedangkan pada komoditas Sandang, inflasi 

khususnya disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pada sub kelompok barang 

pribadi & sandang lainnya (3,58%) dan sandang wanita (3,10%). Sedang beberapa yang 

mengalami deflasi adalah kelompok lemak & minyak (-7,59%), telur, susu & hasilnya (-3,93%), 

dan ikan segar (-3,50%). 

Pada tahun 2019 pencapaian kinerja sebesar 2,68 tersebut dilaksanakan 

melalui 6 (enam) Program yang didukung 13 Kegiatan, yiatu Program Pelayanan 

Administrasi dengan kegiatan Penyediaan Jasa dan peralatan dan perlaengkapan 

kantor, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan komponen instlasi listrik / 

penerangan bangunan kantor dan penyediaan bahan logistik kantor, Program 

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang didukung melalui kegiatan 

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala peralatan, 

Program Peningkjatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) yang didukung 

melalui program koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida, Program Perlindungan 

konsumen dan pengamanan perdagangan  yang didukung melalui kegiatan 

Sekretariat DBHCHT, kegiatan pemantauan dan pengawasan distribusi  tabung LG 3 

kg, dan kegiatan pengawasan produk dan pembinaan pangan, Program 

Pengembngan Industri kecil dan menengah melalui kegiatan pemberdayaan 

Deskranada Dan Prohram Pengembngan sistem pendukung usaha bahi usaha mikro 

kecil dan menengah melalui kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan 

permodalan dan kegiatan pembinaan lembaga keuangan mikro. 

Adapun anggaran yang digunakan untuk melaksanakan sasaran 

Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien melalui 

pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi, UMKM pada tahun 2019 dengan 

pagu sebesar Rp.523.012.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 420.358.430 

atau 80,37% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,63 %.  

 

 

Sasaran 5 :

  

Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun 

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 
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No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Th. 2018 

Tahun 2019 

Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Persentase 

Peningkatan  

Pendapatan   

BUMD yang 

disetor ke 

Kasda 

% 13 5 16,75 525 5 525 

Rata-rata Capaian 525  525 

 

Capaian sasaran strategis “Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan” iukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Pesentase peningktan 

pendapatan BUMD yang disetor ke kasda. Dimana indikator ini pada tahun 2019 ditargetkan 

sebesar 5 %, adapun realisasi sebesar 16,75% atau capain kinerja sebesar 335 %. atau pada 

tahun 2019 ditargetkan deviden yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 2.970.000.000, 

sedangkan realisasi deviden yang disetor ke kas daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 

17.091.096.087. Apabila dibandingkan realisasi pada tahun 2018, maka terjadi peningkatan 

sebesar 0,041 % atau deviden yang disetor ke kasda sebesar Rp. 17.083.998.833,334. 

Sumbangan terbesar dari deviden yang disetor ke kasda adalah dari PT Bank Jateng, PD. 

BPR/BKK Mandiraja dan Perumda TRMS Serulingmas, dimana pada tahun 2018 terjadi 

perubahan status TRMS serulingmas yang pada awalnya adalah UPTD dari Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan menjadi BUMD.  

Capaian kinerja yang memuaskan tersebut diatas antara lain disebabkan oleh : 

1. Pembinaan secara intens kepada LKM dan dilakukan secara terus menerus melalui kunjungan 

lapangan dan bintek sehingga rendahnya kemampuan penyusun laporan keuangan dari 

pengelola LKM dapat diatasi; 

2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang mengelola perijinan koperasi. 

Sasaran Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

didukung melalui Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang 

didukung melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Perusa dan Program peningkatan kapasitas SDM 

perusda yang didukung melalui kegiatanpeningkatan kapasitas SDM BUMD dan kegiatan 

faslitasi pengembngan BUMD. 

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan anggran tahun 2019 

sebesar Rp. 262.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 249.017.400, atau (95,04 %) sehingga 

terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,96 %. Apabila capain kinerja anggara 2019 dibandingkan 

dengan capaian kinerja anggaran tahun 2018, maka terjadi peningkatan sebesar 4,81 %. 
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Sasaran 6 :  Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan 

pengendalian program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu 

dan tepat sasaran 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun 

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Th. 2018 

Tahun 2019 

Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Persentase 

fasilitasi 

pengadaan 

barang dan 

jasa secara 

elektronik 

% 98 98 340 346,94 98 346,94 

2 Persentase 

jumlah 

kegiatan yang 

dilaksanakan 

secara tepat 

waktu, tepat 

mutu dan 

tepat sasaran 

% 100 100 99,93 99,93 100 99,93 

Rata-rata Capaian 223,43  223,43 

 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan 

penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan 

tepat sasaran”, yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 telah  tercapai dengan rata-rata capaian 

223,43%, apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tercapai sebesar 223,43%. 

Jika dibandinkan dengan rata-darat capaian tahun 2018, maka terjadi kenaikan sebesar 124,43 

%. Hal ini menandakan bahwa kinerja sasaran tersebut efektif dan efisien. 

Apabila dari realisasi dua indikator diatas masih ada satu indikator yang belum 

tercapai sesuai dengan target yaitu pada indikator Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan 

secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, yaitu dari target 100% hanya dapat terealisasi 

99,93 % atau dari 1854 kegiatan terlaksana sejumlah 1839 kegiatan. hal ini disebabkan karena 

hal-hal sebagai berikut : 
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1. Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi kegiatan, yang mengakibatkan proses 

pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang terkendala menjadi maksimal; 

2. Tidak semua pengambil keputusan memahami peraturan baik yang lama maupun yang baru 

terkait sistem pengadaan barang/jasa; 

3. Ketidaktepatan waktu penyampaian rencana umum pengadaan (RUP) dari Perangkat 

Daerah; 

Sedangkan indikator pesentase faslitasi pengadaan barang/jasa secara elektornik 

melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, yaitu dari target 250 paket pengadaan 

terealisasikan sejumlah 852 paket pengadaan yang terdiri dari 138 tender dan tender cepat dan 

714 pengadaan langsung melalui sistem elektronik. Adapun faktor yang mendukung pencapaian 

pada indikator ini antara lain sebagai berikut : 

1. Kasiapan LPS dalam penyelesaian proses pengadaan secara elektronik; 

2. Sudah terbentuknya POKJA pengadaan barang/jasa, sehingga bisa pengadaan barang/jasa 

lebih efektif dan efisien  

Untuk mencapai sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan 

dan pengendalian program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran 

di laksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan yang didukung melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD dan 

kegiatan asistensi bantuan keuangan provinsi, Program pemberdayaan jasa usaha didukung 

melalui kegiatan penyelenggaran unit pelayanan pengadaan dan kegiatan penyelenggaraan 

layanan pengadaan secara elektronik, Program peningkatan sumber daya aparatur yang 

didukung melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan sumber daya aparatur dan Program 

Pelayanan administrasi perkantoran yang didukung melalui kegiatan penyediaan bahan logistik 

kantor. 

Adapun kinerja anggaran pada tahun 2019 adalah dari pagu anggaran Rp. 

1.008.199.000 terealisasi Rp. 772.149.518 atau sebesar 76,59 atau terdapat efisiensi anggaran 

sebesar 23,41 %. Apabila dibandingkan kinerja anggaran pada tahun 2018 terdapat penurunan 

kinerja sebsar 4,52 %. Dimana pada tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.410.485.000 

dan terealisasi Rp 1.144.016.151 (81,11%). 

 

 

Sasaran 7 :  Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompeten melelalui 

mekanisme kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta 

mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun 

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 
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No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Th. 2018 

Tahun 2019 

Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Nilai SAKIP 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Kategori B B B 100 B 100 

2. Indeks 

Kepuasan 

Layanan 

Masyarakat 

Angka 78,19 79 79,83 101,05 80 98,99 

Rata-rata Capaian  100,5  99,50 

 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang 

kompeten melelalui mekanisme kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta 

mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran”, yang telah 

ditargetkan dalam Tahun 2019 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100,50% dengan kategori 

Baik. Dan bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah, 

tercapai 99,50%. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian  Kinerja, Pelaporean 

Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 

Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi 

atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah 100%. Pencapaian nilai B ini menunjukkan 

tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya 

sudah cukup memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan 

penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara sudah menunjukkan hasil yang baik. 

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara sudah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik 

yang ada pada Perangkat Daerah, dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat atas penyelenggaraan layanan publik. Survey dilaksanan dengan menggunakan 9 
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(sembilan) unsur pelayanan yang meliputi : 1) Persyaratan, capian nilai rata-rata 3,159; 2) 

Prosedur, nilai rata-rata 3,184;, 3) Waktu Pelayanan, nilai rata-rata 3,048;, 4) Biaya/Tarif, nilai 

rata-rata 3,698;, 5) Produk Layanan nilai rata-rata 3,166; 6) Kompetensi Pelaksanaan nilai rata-

rata 3,203;, 7) Penilaian Pelaksanaan nilai rata-rata 3,278; 8) Maklumat Pelayanan nilai rata-rata 

3,195;, 9) Penanganan Pengaduan nilai rata-rata 3,413. 

Dari Sembilan unsur tersebut nilai paling rendah ada pada unsur prosedur dengan nilai 3,048. 

Hal ini disebabkan karena : 

1. Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap prosedur pelayanan dari proses 

pelayanan yang diberikan, sehingga menganggap pelayanan yang diterima rumit/ sulit; 

2. Belum semua aparatur di perangkat daerah yang memberikan pelayanan menerapkan 

pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan. Hal ini disebabkan karena belum ada evaluasi 

atas SOP maupun prosedur pelayanan di unit kerjanya secara berkala. 

3. Sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran belum seluruhnya memenuhi 

standar; 

Adapun terkait penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi yaitu RS. Hj. Anna Lasmanah sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik kategori Sangat Baik (A-) Tahun 2019. 

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator 

kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

0

50

100

Nilai SAKIP 52,6 57,63 60,52 64,34 66,65

Kategori CC CC B B B

IKM 79,78 78,46 78,98 79,19 79,83

2015 2016 2017 2018 2019

 
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara 

  

Secara kuantitatif Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat penurunan pada Tahun 2016 

dan mulai meningkat kembali pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Sedangkan untuk 

nilai Sakip terdapat kecenderungan meningkat mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. 

Meskipun capaian realisasi sudah sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih 

banyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Beberapa hal yang perlu 

ditidaklanjuti untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja antara lain sebagai berikut: 
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1. Melakukan reviu secara berkala atas renstra perangkat daerah serta memanfaatkannya 

untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi; 

2. Memanfaatkan cascading kinerja dalam penyusunan perjanjian kinerja sampai dengan level 

individu dan memanfaatkan untuk pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian 

reward dan punishment sehingga mendorong terwujudnya sistem merit; 

3. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, 

pengukuran kinerja dan penganggaran sehingga dapat menciptakan performance bassed 

budgeting; 

4. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara dan OPD dengan menyajikan analisis yang memadai sehingga informasi 

kinerja tersebut dapat diandalkan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja 

pada masa mendatang; 

5. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di OPD, 

sehingga mampu memberikan rekomendasi percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; 

6. Melakukan reviu atas program, kegiatan dan komponen anggaran untuk memastikan bahwa 

anggaran yang ditetapkan dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis. 

Sedangkan untuk mencapai hasil survey Kepuasan Masyarakat yang lebih baik lagi ada 

beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain : 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik; 

2. Unit Pelayanan Publik melaksanakan publikasi standar pelayanan kepada pengguna 

layanan sehingga pengguna layanan dapat memahami standar pelayanan untuk masing-

masing jenis layanan; 

3. Mempermudah  pengguna layanan untuk mengajukan keluhan/pengaduan atas pelayanan 

yang diterima; 

4. Peningkatan kinerja petugas pelayanan; 

5. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana penunjang layanan. 

Program pendukung pencapaian sasaran strategis diatas, adalah Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang didukung 

melalui kegiatan penyusunan LAKIP Kabupaten, program mengintensifkan penangann 

pengaduan masyarakat dengan kegitan pembinaan pelayanan publik Masyarakat yang didukung 

melalui kegiatan pembinaan unit pelayanan publik dan Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran yang didukung melalui kegiatan Penyedian bahan logistik kantor. 

Pada tahun 2019 anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis diatas telah 

dialokasikan RP. 750.297.500 terealisasi Rp. 633.532.534 (84,44 %) sehingga terdapat efisiensi 

anggaran sebesar 15,56 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan capain realisasi 

anggaran sebesar 12,66 %, dimana pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 668.650..000 dan 

terealisasi Rp 649.273.009 (97,10%) dengan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan 

sebesar 2,9% dari pagu anggaran yang ditetapkan. 
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Sasaran 8 :  Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan 

prasarana kerja 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun 

pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Th. 2018 

Tahun 2019 
Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pemenuhan  

sarana dan 

prasarana kerja 

yang menunjang 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran. 

% 100 100 100 100 100 100 

Rata-rata Capaian 100  100 

 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 

serta sarana dan prasarana kerja”, yang telah ditargetkan pada tahun 20198 telah tercapai 

dengan rata-rata capaian 100% atau sesuai dengaan yang ditargetkan. 

Pada indikator Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelayanan 

administrasi perkantoran tercapai 100% didukung dengan 1 program dan 10 kegiatan dan diukur 

dengan 17 indikator. Apabila capaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, capaian 

indikator kinerja cenderung stabil. Dan bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka 

rata-rata capaian sama dengan tahun 2019 yaitu 100% dimana hal ini diasumsikan bahwa semua 

kebutuhan dapat dilayani dan terpenuhi sesuai dengan permintaan atau pengajuannya. 

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diatas, pada tahun 2019 

telah dialokasikan sebesar Rp. 6.688.315.000 dengan realisasi Rp. 6.532.220.261 atau (96,95 

%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,05 %. Apabila tahun 2018 pagu anggaran 

sebesar Rp 4.502.930.000 dan terealisasi Rp 4.057.332.230 (90,10%), maka dapat disimpulkan 

bahwa capaian kinerja anggaran mengalami peningkatan sebesar 6,85 %.  
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Sasaran 9 :  Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. 

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 

Th. 2018 

Tahun 2019 Target 

Akhir 

RENSTRA 

% capaian 

terhdp 

capaian 

akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Persentase 

penyerapan 

anggaran 

% 92,18 86 93,42  109,81 90 104,93 

Rata-rata Capaian 109,81  104,93 

 

Capaian sasaran strategis “Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel”,  yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 telah  tercapai dengan rata-rata capaian 

109,81%. Dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka rata-rata capaiannya 

104,93%. 

Pencapaian sasaran setrategis diatas didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu Program 

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang didukung 1 (satu) kegiatan, 

yaitu pembinaan pengelolan keuangan daerah 

Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diatas telah dialokasikan 

sebesar Rp 11.175.000 dan terealisasi Rp 10.440.000 (93,42%). Dengan demikian terdapat 

efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 6,58 % dari pagu anggaran yang 

ditetapkan. 

 

B.  REALISASI  KEUANGAN 

                 Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banjarnegara pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai 

operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2019 mendapat anggaran 

sebesar Rp 16.508.723.500 dan terealisasi 15,590.496.090 (94,44 %). Apabila dibandingkan 

antara realisasi anggaran di Sekretariat Daerah tahun 2018 dengan 2019 ada peningkatan 

peningkatan akuntabilitas kinerja sebesar 2,87 %.   
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REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 

 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN (RP) 

% 

1 2 3 4 5 

1. Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

                 

7.191.856.000  

                 

7.005.829.336  

 

97,41 

2. Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

                    

160.000.000  

                    

137.761.750  

 

86,10 

3. Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

                 

2.379.250.000  

                 

2.256.603.944  

 

94,85 

4. Program peningkatan disiplin 

aparatur 

                      

98.250.000  

                      

98.150.000  

 

99,90 

5. Program pelayanan kesehatan 

penduduk miskin 

                      

50.000.000  

                      

49.630.000  

 

99,26 

6. Program pengembangan wawasan 

kebangsaan 

                      

75.000.000  

                      

63.165.850  

 

84,22 

7. Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan 

                 

2.040.250.000  

                 

1.981.444.005  

 

97,12 

8. Program Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan 

                    

657.900.000  

                    

618.027.722  

 

93,94 

9. Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan (pertanian/perkebunan) 

                      

23.132.500  

                      

19.427.500  

 

83,98 

10. Program Pengembangan Nilai 

Budaya 

                    

670.000.000  

                    

651.226.250  

 

97,20 

11. Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olah Raga 

                      

60.000.000  

                      

55.449.750  

 

92,42 

12. Program Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

                      

89.740.000  

                      

62.985.450  

 

70,19 

13. Program perlindungan konsumen 

dan pengamanan perdagangan 

                    

148.573.500  

                    

120.443.750  

 

81,07 

14. Program pengembangan industri 

kecil dan menengah 

                      

96.040.000  

                      

77.784.632  

 

80,99 

15. Program peningkatan pelayanan 

kedinasan kepala daerah/wakil 

kepala daerah 

                    

753.000.000  

                    

732.199.198  

 

97,24 

16. Program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan 

KDH 

                    

120.000.000  

                    

114.704.950  

 

95,59 

17. Program Penataan Daerah Otonomi 

Baru 

                    

291.957.500  

                    

279.910.232  

 

95,87 

18. Program Peningkatan Kapasitas 

SDM BUMD 

                    

205.000.000  

                    

200.211.750  

 

97,66 

19. Program Peningkatan Kerjasama 

Antar Pemerintah Daerah 

                      

55.000.000  

                      

49.179.914  

 

89,42 

20. Program pemberdayaan jasa usaha                     

773.199.000  

                    

559.837.874  

 

72,41 

21. Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

                    

282.400.000  

                    

273.158.805  

 

96,73 

22. Program mengintensifkan 

penanganan pengaduan masyarakat 

                    

220.000.000  

                    

124.117.778  

 

56,42 
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1 2 3 4 5 

23. Program peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah 

                    

68.175.000  

                

59.245.650  

 

86,90 

JUMLAH 16.508.723.500             15.590.496.090  94,44 
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BAB VI 

P E N U T U P 

 
  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2019 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah, 

pemerintahan umum, administrasi, organisasi perangkat daerah dan tata laksana maupun dalam 

memberikan pelayanan administratif  kepada seluruh perangkat daerah. Laporan ini  diharapkan  

dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dibidang 

pemerintahan dan pembangunan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna 

menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya 

masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil 

pembangunan atau kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara. Dimasa yang akan datang Sekretariat Daerah akan melakukan berbagai langkah untuk 

lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transaparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menciptakan  pemerintahan yang lebih 

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance dan clean government). Belum seluruh upaya 

tersebut mencapai hasil sesuai dengan  harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah 

berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 

kepada seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk dapat  mewujudkan Banjarnegara 

Bermartabat dan Sejahtera. Pada tahun mendatang Sekretariat Daerah akan melakukan berbagai 

langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan 

mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaran pemerintahan Daerah.  

Dari keseluruhan uraian LKjIP pada Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat disimpulkan 

rata-rata capaian kinerjanya sebesar 164,18% dengan serapan anggaran 94,447 atau Rp 

15.590.496.090,-  dari total anggaran Rp 16.508.723.500,-.  

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : 

1. Komitmen Bupati Banjarnegara untuk mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang mandiri 

didukung oleh peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan; 

2. Kebijakan Bupati Banjarnegara dibidang pertanian, ekonomi, kesehatan, pendidikan, 

lingkungan dan agama; 

3. Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara; 
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4. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; 

5. Peningkatan kuantitas sumberdaya aparatur yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan dibidang  pemerintahan dan pembangunan; 

6. Terwujudnya tertib laporan pelaksanaan tugas kedinasan; 

7. Tersedianya sarana logistik yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran; 

8. Perencanaan dan target kegiatan yang tepat; 

9. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait; 

10. Tersedianya sistem LPSE; 

11. Sarana prasarana dan anggaran yang cukup memadai; 

12. Tersedianya jaringan banjarnegara online. 

Sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pencapaian kinerja antara 

lain : 

1. Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan disegala bidang; 

2. Penegakan aturan disiplin kerja yang masih lemah; 

3. Masih terjadinya ketimpangan tugas dan fungsi organisasi; 

4. Belum adanya pembagian dan kewenangan tugas yang jelas diantara staf; 

5. Budaya kerja aparatur belum berorientasi pada prestasi; 

6. Rendahnya motivasi kerja aparatur daerah; 

7. Pola pengembangan pegawai yang kurang jelas; 

8. Masih banyaknya aparatur yang kurang disiplin dalam melaksanakan apel pagi dan memberikan 

keterangan atas ketidakhadirannya; 

Dari beberapa kendala tersebut secara aktif diupayakan untuk diatasi dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

2. Menegakan aturan disiplin kerja melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung; 

3. Membuat kajian dan analisis terhadap tugas dan fungsi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku 

4. Pemberian nama jabatan pada staf sehingga pembagian tugas menjadi lebih jelas dan terukur; 

5. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pembinaan intensif terhadap SKPD pelaksana 

pelayanan publik. 
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