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BAB IV 

PENUTUP 

 

Sebagai  bagian  penutup  dari  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi 

Pemerintah  (LAKIP)  Kabupaten  Lamandau Tahun  2013,  dapat  disimpulkan  

bahwa secara  umum  Pemerintah  Kabupaten Lamandau telah  

memperlihatkan  pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-

sasaran strategisnya. 51 (Lima puluh satu) sasaran  sebagaimana  tertuang  

dalam  dokumen  Penetapan  Kinerja  Tahun  2013 telah dapat direalisasikan 

dengan kategori Sangat Berhasil.  

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  disusun 

sebagai wujud pertanggung  jawaban  dalam pencapaian misi  dan tujuan 

instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan  tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance). Tujuan penyusunan laporan  ini  adalah  untuk  

memberikan  gambaran  tingkat  pencapaian  sasaran maupun  tujuan  instansi  

pemerintah  sebagai  penjabaran  dari  visi,  misi  dan  strategi instansi  

pemerintah  yang  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan 

pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  

yang ditetapkan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah 

proses perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  public  berdasarkan  

prinsip-prinsip transparansi,  akuntabilitas,  partisipasif,  adanya  kepastian  

hukum,  kesetaraan,  efektif  dan  efisien. Prinsip – prinsip penyelenggaraan  

pemerintahan  demikian merupakan  landasan  bagi  penerapan  kebijakan  

yang  demokratis  yang  dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan publik. 

Berdasarkan  hasil    pengukuran  kinerja  terhadap 51 (lima puluh satu)  

sasaran, disimpulkan  bahwa 35 (tiga puluh lima) sasaran tercapai  dengan  

predikat  Sangat Berhasil, 4 (empat) sasaran tercapai dengan predikat Berhasil, 

8 (delapan) sasaran tercapai dengan predikat Cukup Berhasil dan 4 (empat) 

sasaran Belum Berhasil. 

Dengan demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang 

capaian kinerjanya  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  yang  masuk  
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dalam  kategori Belum Berhasil sehingga perlu perhatian tindak lanjut 

penanganan pada tahun-tahun mendatang. Sasaran strategis yang berkategori 

kurang berhasil yaitu: 

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasi 

2. Pengelolaan jaringan irigasi 

3. Meningkatnya pengelolaan transportasi sungai 

4. Meningkatnya kualitas keolahragaan 

Dari 51 (lima puluh satu) sasaran tersebut ditetapkan 257 (dua ratus 

lima puluh tujuh) indikator kinerja yang diklasifikasikan sebagai berikut menurut 

kategori tingkat keberhasilannya yaitu 167 (seratus enam puluh tujuh) indikator 

sangat berhasil, 15 (lima belas) indikator berhasil, 12 (dua belas) indikator 

cukup berhasil dan 62 (enam puluh dua) indikator belum berhasil. Berikut 

indikator – indikator kinerja yang berkategori kurang berhasil : 

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 

2. Persentase Balita Gizi Buruk 

3. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 

4. Rasio paramedis per satuan penduduk 

5. Rasio ketergantungan 

6. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

7. Jumlah nilai investasi berskala nasional 

8. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN 

9. Jumlah kegiatan kepemudaan 

10. Jumlah event kepemudaaan tingkat nasional & provinsi yang dapat diikuti 

11. Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik 

12. Lapangan olahraga (lapangan voli, sepakbola, bulu tangkis, basket) 

13. Jumlah gedung olahraga 

14. Jumlah kegiatan olahraga 

15. Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga 

16. Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti 

17. Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi 

tingkat provinsi 

18. Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten 

19. Produksi Kacang Tanah 
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20. Produksi Kacang Hijau 

21. Produksi Ubi jalar 

22. Produksi jagung 

23. Produksi kedelai 

24. Produksi ubi kayu 

25. Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar 

26. Penataan kawasan hutan 

27. Pendataan sumberdaya hutan 

28. Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan 

alam 

29. Peningkatan peran masyarakat dlm pembangunan kehutanan 

30. Produksi ayam buras 

31. Produksi sapi potong 

32. Produksi kambing 

33. Produksi domba 

34. Produksi ayam buras 

35. Produksi ayam ras pedaging 

36. Produksi itik 

37. Pemantauan dan Pengawasan LH 

38. Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH 

39. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 

40. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  (> 40 Km/Jam) 

41. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air  

(minimal 1,5 m) 

42. Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) 

43. Kepemilikan KIR angkutan umum 

44.  Pemasangan Rambu Sungai 

45. Jumlah Angkutan Sungai 

46. Rasio Jaringan Irigasi dan rawa 

47. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 

48. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan 

longsor lingkup kewenangan kabupaten 

49. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 
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50. Warung Informasi masyarakat 

51. Pusat Komunitas Kreatif 

52. Data Center 

53. Media Center 

54. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 

55. Web site milik Pemda 

56. Ketaatan terhadap RTRW 

57. Jumlah demo 

58. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 

59. Kegiatan penggalian bakat seni budaya masyarakat 

60. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 

61. Kuantitas objek pariwisata 

62. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Warung makan 

 

Didasari  masih  banyaknya  indikator  kinerja  sasaran  Pemerintah  

Kabupaten Lamandau yang pelaksanaannya masih belum memenuhi target, 

ada beberapa hal yang menjadi evaluasi dalam pelaksanaan kinerja organisasi 

dan aparatur pemerintah pada tahun berikutnya, sebagai berikut :  

1. Mengevaluasi penyusunan RPJMD periode berikutnya khususnya pada 

penetapan IKU yang terukur dan sesuai dengan isu – isu strategis di 

Kabupaten Lamandau.   

2. Membangun secara  berkelanjutan  sarana dan prasarana yang berkaitan  

dengan infrastruktur  terutama  jalan  dan  jembatan,  lingkungan  serta  

sarana  komunikasi dan informasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah.  

 3. Memberikan  stimulus  guna  pengembangan  keolahragaan, karena  

Kabupaten Lamandau memiliki atlet – atlet yang mampu berprestasi hingga 

tingkat nasional.  

4. Menggalakkan  pelatihan  –  pelatihan  wirausaha  agar  sarjana  ataupun  

pemuda khususnya memiliki motivasi dan kemampuan untuk membuka 

usaha sendiri. 
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5. Mendorong produksi dan produktivitas peternakan dalam rangka 

swasembada pangan di Kabupaten Lamandau karena daerah ini 

mempunyai potensi yang cukup besar dalam sektor peternakan. 

6. Menggalakkan  event  –  event  budaya  dan  melestarikan  situs  maupun  

objek  – objek  pariwisata  di  Kabupaten  Lamandau  serta  

mempublikasikannya  melalui media cetak, internet maupun elektronik 

sebagai daya tarik wisata.  

7. Memperluas pemasaran produk daerah dengan cara meningkatkan 

promosi dan kerja  sama  dengan  pengusaha-pengusaha  lokal  dan  luar  

daerah  dalam  rangka meningkatkan iklim investasi serta membuka 

lapangan pekerjaan.  

8. Meningkatkan  penanaman modal dengan cara  memberikan kemudahan  

kepada calon  investor  serta  memberikan  informasi  seluas-luasnya  

tentang  potensi  dan peluang usaha serta fasilitas-fasilitas lainnya.  

9. Menggali potensi penerimaan daerah melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi PAD.  

10. Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  swasta  sebagai  upaya  

meningkatkan produktifitas UKM melalui permodalan dan manajemen 

pengelolaan perusahaan.  

11. Memberikan  pembinaan  dan  peningkatan  pelatihan  keterampilan  

tenaga  kerja sebagai upaya mengembangkan produktifitas tenaga kerja.  

12. Meningkatkan  penyuluhan,  sarana  dan  prasarana  di  berbagai  bidang  

kepada masyarakat untuk  membentuk pengusaha daerah yang mandiri 

dengan  kualitas SDM yang baik.  

13. Memberikan  kemudahan  bagi  aparatur  pemerintah  untuk meningkatkan 

profesionalismenya  melalui  pendidikan  kedinasan  maupun  diluar  

kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

14. Mengembangkan  manajemen  kearsipan  dalam  rangka  meningkatkan  

tertib administrasi. 

 

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Tahun  2013  ini  terdapat  beberapa  masalah  pokok  yang perlu  

menjadi  perhatian dalam penyusunan LAKIP berikutnya, sebagai berikut :  
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1. Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD periode berikutnya 

harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan sesuai dengan isu – isu 

strategis sehingga indikator – indikator kinerja yang ditetapkan  terukur dan 

akurat. 

2. Sesuai  dengan  Peraturan  MENPAN  dan  RB  Nomor  29  tahun  2010,  

Penyusunan Penetapan  Kinerja  harus  mengacu  pada  RPJMD  yang  

kemudian  diturunkan  ke RKPD  sebagai  rencana  pencapaian  tahunan.  

Hal  ini  dilakukan  agar  sasaran strategis  yang  ditetapkan  selama  5  

(lima)  tahun  ke  depan  tidak  melenceng sehingga sasaran tersebut dapat 

tercapai.  

3. Pemahaman  dari  penyusun  LAKIP  dan  Penetapan  Kinerja SKPD  

masih  kurang, sehingga LAKIP dan TAPKIN yang dihasilkan secara 

kualitas masih kurang baik.  

4. Beberapa masalah terkait dengan indikator kinerja yaitu :  

a. Indikator  kinerja  yang  belum  dapat  diukur  karena  realisasi  dari  

indikator tersebut menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik. 

b. Ukuran  /  satuan  yang  digunakan  indikator  kinerja  tidak  tepat,  dalam 

penghitungannya  SKPD  mengalami  kesulitan  sehingga  berpengaruh  

pada akurasi data.  

Hal-hal yang perlu dilakukan terkait kualitas perencanaan dalam 

pencapaian sasaran di tahun-tahun berikutnya adalah:  

1. Rencana  –  rencana  kerja  berikut  indikator  kinerjanya  harus  disusun  

lebih  baik dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan riil sesuai 

dengan tugas dan fungsi  pemerintah  sebagai  pengemban  amanat  

rakyat.  Indikator  kinerja  harus dibuat secara jelas, relevan, disertai target 

capaian yang terukur.  

2. Perlunya setiap SKPD untuk menyiapkan staf yang kompeten dalam 

penyusunan Perencanaan  Kinerja  dan  Akuntabilitas.  sehingga  kualitas  

penyusunan perencanaan  dan  akuntabilitas  akan  lebih  baik.  Selain  

dapat  mengakomodir perubahan  peraturan  tentang  pedoman  

penyusunan  LAKIP  staf  dimaksud  perlu untuk mengikuti pelatihan. 

3. Banyak indikator  kinerja  yang  belum mencapai target karena penetapan 

target yang cukup tinggi selain itu pada tahun 2013 tidak dilaksanakan 
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program/kegiatan untuk mencapai indikator tersebut karena keterbatasan 

anggaran.  

 

Akhirnya  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  pencapaian  

target  terhadap beberapa  indikator  kinerja  yang  tercantum  dalam  RPJMD  

Kabupaten  Lamandau  tahun 2009  –  2013,  dan  khususnya  tahun  2013  

yang  dituangkan  dalam  Penetapan  Kinerja Kabupaten  Lamandau  tahun  

2013  dapat  dipenuhi  sesuai harapan.  Terhadap  indikator kinerja  yang  

capaiannya  belum  memenuhi  target  yang  ditetapkan,  kami  menyadari atas 

keterbatasan sumberdaya manusia yang kami miliki, namun  demikian segala  

keterbatasan  tersebut  menjadi  motivasi  untuk memperbaiki kinerja pada 

tahun – tahun mendatang. 

 


