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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) bahwa kami telah dapat menyusun  Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 tepat pada 

waktunya, sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dalam rangka 

penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan 

berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN, dengan 

menerapkan system pertangungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2013 kami mengacu pada 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun di tahun 2012, dan sebagian 

besar program yang direncanakan telah dapat dilaksanakan walaupun ada 

beberapa yang masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan pencapaiannya. 

 Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu sampai tersusunnya LAKIP ini, dan kami menyadari penyajian 

LAKIP ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran 

untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa mendatang. Semoga 

LAKIP ini memberi manfaat kepada semua pihak. 

    

Negara,    Pebruari 2014 

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial 
Sekda Kabupaten Jembrana 

 

 

Drs. I Ketut Windra, M.H 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19561231 197603 1 123 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
 
  Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan, diwajibkan untuk mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya secara tepat, jelas dan terukur dengan 

didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. 

  Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah 

Kabupaten Jembrana sebagai pejabat yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah, telah 

menetapkan rencana strategik tahun 2010 – 2015, serta menetapkan 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2013 sebagai berikut: 

Tujuan yang telah ditetapkan: 

1. Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam rangka suksesnya 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

2. Memberdayakan potensi ekonomi dan sosial budaya untuk memacu 

pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas SDM untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan 

bertaqwa serta memantapkan kerukunan umat beragama yang 

toleran dan damai. 
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5. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan 

pembangunan yang efektif, efisien dan transparan serta 

menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan senantiasa 

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

Sasaran yang ditetapkan: 

1. Terciptanya koordinasi berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan 

sosial budaya. 

2. Meningkatnya mobilisasi dana masyarakat untuk membiayai 

berbagai kegiatan ekonomi dan sosial budaya. 

3. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar desa dan antar 

kecamatan. 

4. Meningkatnya mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat. 

5. Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

6. Meningkatnya pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran 

agama. 

7. Meningkatnya kerukunan umat beragama yang toleran dan damai. 

8. Meningkatnya sistem administrasi keuangan daerah. 

9. Meningkatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana 

pemerintah. 

10. Meningkatnya sistem adminisrasi pembangunan. 

11. Meningkatnya pelayanan yang sederhana, transparan serta 

adanya kepastian waktu dan biaya. 
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  Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka direncanakan berbagai langkah kegiatan, dengan  

memenfaatkan faktor-faktor pendorong peningkatan kinerja, serta 

menekan sekecil mungkin dampak dari faktor-faktor penghambat, 

sehingga walaupun beberapa indikator sasaran dan realisasi kegiatan 

masih ada yang dibawah target. Namun dari segi pencapaian target 

kinerja secara keseluruhan, termasuk alokasi dana yang direalisasikan 

dalam rangka efesiensi dan efektifitas, maka dapat dikatakan bahwa 

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekda Kabupaten 

Jembrana telah berhasil meningkatkan kinerjanya. 

 Akan tetapi dalam pencapaian sasaran terdapat bebarapa kendala 

antara lain: 

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik aparat maupun 

masyarakat sehingga beberapa program belum dapat berjalan 

optimal. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai berkenaan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mengatasi permasalahan sistem administrasi dan pelaporan. 

3. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan. 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban baik 

terhadap pelayanan maupun perijinan, pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya yang ada. 
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5. Belum optimalnya fungsi dan peranan agama dalam 

penyelenggaraan pembangunan dan dalam pemerintahan. 

 Dalam mengatasi kendala dimasa mendatang, sangat diperlukan 

komitmen dari semua pihak, antar instansi pemerintah dan masyarakat 

untuk mendukung terwujudnya fungsi Asisten Ekonomi, Pembangunan 

dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana dalam manajemen 

kepemerintahan, menuju pemerintahan yang baik (good governance). 

 

Negara,  Pebruari 2014 

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial 
Sekda Kabupaten Jembrana 

 
 
 

Drs. I Ketut Windra, M.H 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19561231 197603 1 123 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

A.  Umum 

  Dalam rangka menjamin terlaksananya Good Governance 

bagi instansi pemerintah, telah dikembangkan dan diterapkan sistem 

pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP). Dalam pasal 3 Inpres Nomor 7 tersebut dinyatakan 

bahwa asas – asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas 

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas 

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 

profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini adalah 

merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)     

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten 

Jembrana ini, dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Asisten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun yaitu mulai Januari 2013 

sampai dengan Desember 2013. Hasil penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan tersebut adalah merupakan hasil 
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pelaksanaan dari Perencanaan Strategis (Renstra) Asisten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana untuk Tahun 

2010-2015 

  Untuk mengukur Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan 

yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2013 

tercapai atau tidak, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran 

kinerja yang dilakukan selama tahun 2013 dan kemudian 

menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun 

kegagalan dalam pelaksanaannya secara berjenjang seperti untuk staf 

dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III 

bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab 

pada Kebijakan. 

 

B. Dasar Hukum. 

LAKIP Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Kabupaten 

Jembrana Tahun 2013 disusun berdasarkan beberapa landasan 

sebagai berikut : 

1. Landasan Idiil: Pancasila. 

2. Landasan Konstitusional: UUD 1945. 

3. Landasan Operasional: 

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3851); 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286 ); 

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355 ); 

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4400 ); 

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
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Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844 );  

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);  

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4578 ); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585 );  

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4614 );  

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
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Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 15)  

m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011, Tentang 

Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah  

 

C. Profil Layanan. 

   Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 

2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah 

yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Asisten Ekonomi, 

Pembangunan dan Sosial dipimpin oleh seorang Asisten yang 

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekda dalam 

menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta membina administrasi 

keuangan dan aset daerah. 

   Asisten Ekbangsos dalam melaksanakan tugas pokok 

menyelenggarakan fungsi pembantu Sekda dalam bidang :  

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis 

daerah dan sekretariat daerah yang membidangi; kesehatan, 

kesejahteraan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan 
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perempuan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, 

agama, budaya, pariwisata, koperasi, UMKM, penanaman modal, 

perindustrian dan perdagangan, perhubungan, informatika, 

komunikasi, badan usaha daerah, keuangan, pendapatan, 

perlengkapan, aset, kearsipan/data elektronik dan data non 

elektronik, serta perpustakaan; 

c. pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 

sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

d. pembinaan Administari keuangan dan Asset daerah; dan  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

  Adapun rincian tugas Asisten Ekbangsos adalah sebagai 

berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan bidang tugasnya sebagai bahan 

pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan 

misi yang telah ditetapkan; 

c. mengkoordinasikan para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala 

Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar 

terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung, meliputi 

bidang kesehatan, kesejahtraan sosial, tenaga kerja, transmigarasi, 

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemberdayaan 
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masyarakat, agama, budaya, pariwisata, koperasi, UMKM, 

penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, 

informatika, komunikasi, badan usaha daerah, keuangan, 

pendapatan, perlengkapan, aset, kearsipan/data elektronik dan 

data non elektronik, serta perpustakaan; 

d. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan aset kepada 

seluruh perangkat daerah; 

e. memberi petunjuk kepada para Kepala Bagian untuk mengadakan 

koordinasi dengan Unit Kerja / Instansi lain sesuai bidang tugasnya 

dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku agar sasaran 

dapat dicapai sesuai dengan rencana; 

f. menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan bawahan dengan cara 

mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier; 

g. memberi saran dan masukan kepada Sekda di bidang 

Perekonomian, Pembangunan, Sosial budaya, Keuangan dan 

Pendapatan Daerah;  

h. membantu sebagian tugas Sekda di bidang Perekonomian, 

Pembangunan, Sosial budaya, Keuangan dan Pendapatan Daerah; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kedinasan kepada Sekda. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di 

atas, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial membawahi dan 

mengkoordinasikan 4 (empat) Bagian yaitu: 

1. Bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya. 

2. Bagian Keuangan. 

3. Bagian Humas dan Protokol. 

4. Bagian Perlengkapan. 

Dimana tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya, terdiri dari: 

•  Sub Bagian Ekonomi 

•  Sub Bagian Pembangunan 

•  Sub Bagian Sosial Budaya 

  Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya dipimpin 

oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan program kerja, mengoordinasian pelaksanaan tugas, 

memantau dan mengevaluasi, menganalisis, memfasilitasi, 

menginventarisasi permasalahan bidang Ekonomi Pembangunan dan 

Sosial Budaya. 

  Tugas pokok Kepala Bagian Ekbangsosbud adalah 

menyelenggarakan fungsi; pelaksana kebijakan, koordinasi, pengkaji, 

fasilitasi, evaluasi, dan inventarisasi permasalahan serta pelaksana 

dalam bidang ekonomi, pembangunan dan Sosial Budaya. 

 Rincian tugas Kepala Bagian Ekbangsosbud adalah sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana kerja Bagian Ekonomi, Pembangunan dan 

Sosial Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala 

prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. mengumpulkan dan mengolah bahan/data peningkatan sarana 

perekonomian, pembangunan dan sosial budaya berdasarkan 

petunjuk dan pedoman yang berlaku agar pengembangan 

perekonomian, pembangunan dan sosial budaya sesuai dengan 

yang diharapkan; 

d. mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan 

penyusunan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan 

peningkatan produksi berbagai komoditi di daerah serta 

perkembangan di bidang sarana perekonomian, pembangunan dan 

sosial budaya; 

e. merumuskan langkah-langkah terhadap berbagai kegiatan dalam 

bidang perekonomian, pembangunan dan sosial budaya; 

f. memproses, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan 

bantuan dari Provinsi dan Kabupaten di bidang ekonomi, 

pembangunan dan sosial budaya; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial 

Budaya serta mencari alternatif pemecahannya; 
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h. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama 

yang baik dan saling mendukung; 

i. membimbing  atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub 

Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan 

memonitor dan mengevaluasi  hasil kerjanya untuk bahan 

pengembangan karier; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

 2. Bagian Keuangan, terdiri dari: 

•  Sub Bagian Anggaran. 

•  Sub Bagian Perbendaharaan. 

•  Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan. 

 Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan program kerja, 

mengoordinasian pelaksanaan tugas, memantau dan mengevaluasi, 

menganalisis, memfasilitasi, menginventarisasi permasalahan bidang 

keuangan daerah. 

 Tugas pokok Kepala Bagian Keuangan adalah 

menyelenggarakan fungsi; pelaksana kebijakan, koordinasi, 
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penghimpun, penyiapan, fasilitasi, analisis, evaluasi, inventarisasi 

permasalahan dan pengumpul peraturan perundang-undangan 

dibidang keuangan, serta penyusun laporan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Rincian tugas Kepala Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja Bagian Keuangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala 

prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan APBD; 

d. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 

e. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; 

f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD;  

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di Bagian Keuangan serta mencari alternatif 

pemecahannya; 

h. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama 

yang baik dan saling mendukung; 
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i. membimbing  atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub 

Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan 

memonitor dan mengevaluasi  hasil kerjanya untuk bahan 

pengembangan karier; 

k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 

oleh Bupati dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

 3. Bagian Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari: 

•  Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi. 

•  Sub Bagian Acara dan  RT Pimpinan. 

•  Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. 

  Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program kerja, 

mengoordinasian pelaksanaan tugas, memantau dan mengevaluasi, 

menganalisis, memfasilitasi, menginventarisasi permasalahan bidang 

publikasi dan dokumentasi, acara dan rumah tangga pimpinan serta 

sandi dan telekomunikasi. 

  Tugas pokok Kepala Bagian Humas dan Protokol adalah 

meneyelenggarakan fungsi; pelaksana kebijakan, koordinasi, 
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penghimpun, penyiapan, fasilitasi, analisis, evaluasi, inventarisasi 

permasalahan dan pengumpul peraturan perundang-undangan 

dibidang Humas dan Protokol, serta penyusun laporan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Rincian tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol adalah sebagai 

berikut : 

a. menyusun rencana kerja Bagian sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. merencanakan dan mengatur tata cara protokoler Pimpinan Daerah 

berdasarkan atas ketentuan yang berlaku; 

c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi dan 

komunikasi dalam rangka menjaga citra/image Pemerintah; 

d. merumuskan kebijakan teknis dibidang hubungan masyarakat, 

protokol dan perjalanan dinas pimpinan daerah (Bupati dan Wakil 

Bupati); 

e. memberikan pelayanan kepada wartawan yang membutuhkan 

informasi dan melakukan peliputan terhadap aktivitas dibidang 

kemasyarakatan dan pembangunan; 

f. mengumpulkan bahan/data dan menyaring informasi serta 

mengevaluasi informasi; 

g. melaksanakan mengolah data serta informasi yang berhubungan 

dengan bidang sandi serta melakukan pencatatan/agenda berita-
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berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari 

Provinsi dan Pusat serta mendistribusikannya; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di Bagian serta mencari alternatif pemecahannya; 

i. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama 

yang baik dan saling mendukung; 

j. membimbing  atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub 

Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

k. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan 

memonitor dan mengevaluasi  hasil kerjanya untuk bahan 

pengembangan karier; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.  

4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari: 

•  Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan. 

•  Sub Bagian Penatausahaan Aset. 

•  Sub Bagian Pemanfaatan Aset. 

  Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan program kerja, 

mengoordinasian pelaksanaan tugas, memantau dan mengevaluasi, 

menganalisis, memfasilitasi, menginventarisasi permasalahan bidang 

perlengkapan 
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  Tugas pokok Kepala Bagian Perlengkapan adalah 

menyelenggarakan fungsi; pelaksana kebijakan, koordinasi, pengkaji, 

fasilitasi, evaluasi, dan inventarisasi permasalahan bidang Analisa 

Kebutuhan, pengadaan, penata usahaan aset, dan pemanfaatan aset. 

 Rincian tugas Kepala Bagian Perlengkapan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja Bagian Perlengkapan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala 

prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. melakukan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan 

evaluasi kebutuhan perlengkapan; 

d. melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan 

rencana kebutuhan pinatausahaan, pemeliharaan/perawatan 

barang milik daerah; 

e. melakukan penilaian, pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang 

milik daerah; 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 

milik daerah; 

h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan 
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barang/jasa pemerintah dan pengelolaan barang daerah serta 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan bidang tugas; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di Bagian Perlengkapan serta mencari alternatif 

pemecahannya; 

j. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama 

yang baik dan saling mendukung; 

k. membimbing  atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub 

Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

l. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan 

memonitor dan mengevaluasi  hasil kerjanya untuk bahan 

pengembangan karier; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Asissten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, 

maka disusun struktur organisasi sebagaimana terlampir.  
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BAB   II 
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Penyusunan perencanaan strategis didasarkan atas analisis 

lingkungan strategis yaitu analisis yang memperhitungkan lingkungan 

internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal 

(peluang dan ancaman) suatu organisasi. Kekuatan dan peluang 

adalah merupakan faktor pendorong yang perlu dimanfaatkan 

sedangkan kelemahan dan ancaman adalah merupakan faktor 

penghambat yang perlu diatasi. 

Faktor-faktor pendorong di lingkungan Asisten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana adalah sebagai 

berikut: 

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten. 

b. Adanya dukungan personil. 

c. Adanya koordinasi. 

d. Potensi ekonomi dan sosial budaya. 

e. Peluang berinvestasi. 

f. Dukungan dan partisipasi masyarakat. 

Selanjutnya faktor-faktor tersebut dinilai bobotnya untuk 

memperoleh 2 atau 3 faktor yang paling penting.  

Disisi lain faktor – faktor penghambat di lingkungan Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana adalah 

sebagai berikut: 
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1. Saranana dan prasarana pemerintah kurang memadai. 

2. Masih lemahnya sistem administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

3. Belum optimalnya fungsi dan peran agama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

4. Sarana dan prasarana ekonomi serta sosial budaya kurang 

memadai. 

5. Kualitas SDM masyarakat masih kurang. 

6. Masih banyaknya pengangguran dan KK miskin. 

Selanjutnya faktor-faktor tersebut dinilai bobotnya untuk 

memperoleh 4 atau 5 faktor yang paling penting. 

 Untuk menentukan faktor-faktor yang merupakan faktor penentu 

keberhasilan (FPK) maka setiap faktor dinilai kekuatannya. Aspek yang 

dinilai adalah tingkat urgensi, dukungan riil dan keterkaitan antar 

faktor pendorong dan penghambat, sehingga diperoleh total nilai 

bobot. 

Penentuan faktor penentu keberhasilan (FPK) didasarkan atas 

total nilai bobot (TNB) yang terbesar yang diperoleh dari evaluasi faktor 

pendorong dan penghambat. Adapun faktor penentu keberhasilan 

(FPK) dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Lemahnya koordinasi. 

2. Potensi ekonomi dan sosial budaya. 

3. Masih lemahnya sistem administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 
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4. Kualitas SDM masyarakat masih kurang. 

5. Sarana dan prasarana ekonomi serta sosial budaya kurang 

memadai. 

6. Sarana dan prasarana pemerintah kurang memadai. 

7. Belum optimalnya fungsi dan peran agama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas dapat 

disusun strategi yang merupakan siasat atau taktik yang perlu 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi 

yang ditetapkan adalah strategi yang paling tepat untuk 

memanfaatkan atau mengatasi faktor penentu keberhasilan yaitu 

strategi yang dapat memperbesar kekuatan pendorong dan 

memperkecil kekuatan penghambat sebagaimana tabel 1 berikut: 

TABEL 1 
RUMUSAN STRATEGI 

 

No 
Kekuatan pendorong dan 

penghambat kunci 
Strategi 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Adanya koordinasi  

 

 

 

Potensi ekonomi dan sosial 

budaya. 

 

 

Masih lemahnya sistem 

administrasi pemerintahan 

 

Manfaatkan adanya koordinasi 

untuk mensukseskan 

penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Daya gunakan potensi ekonomi dan 

sosial budaya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Tingkatkan dan kembangkan sistem 

administrasi pemerintahan dan 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

dan pembangunan. 

 

 

Kualitas SDM masyarakat 

masih kurang. 

 

Sarana dan prasarana 

ekonomi serta sosial 

budaya kurang memadai. 

 

Sarana dan prasarana 

pemerintah kurang 

memadai. 

 

 

Belum optimalnya fungsi 

dan peran agama dalam 

penye-lenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan. 

pembangunan yang efektif, efisien, 

dan bertanggung jawab. 

  

Tingkatkan kualitas SDM untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Tingkatkan sarana dan prasarana 

ekonomi serta sosial budaya untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Tingkatkan sarana dan prasarana 

pemerintah untuk kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kema-syarakatan. 

 

Optimalkan fungsi dan peran agama 

dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

 

 

     Visi dan Misi 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Asisten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial seperti tersebut diatas, dapat dirumuskan 

Visi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten 

Jembrana yaitu:  

 “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna 

melalui peningkatan perekonomian yang dilandasi semangat 
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kebersamaan, kewirausahaan menuju masyarakat Jembrana 

yang  sejahtera “. 

  Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial sebagai berikut: 

1. Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam rangka suksesnya 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

2. Memberdayakan potensi ekonomi dan sosial budaya untuk memacu 

pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

4. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah. 

5. Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan. 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

   Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor penentu 

keberhasilan (FPK) yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. 

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dan 

mengarahkan perumusan sasaran serta cara mencapai tujuan 

untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun. 

Tujuan yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi : 

1. Meningkatkan Koordinasi 
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2. Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Ekonomi  

3. Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Sosial Budaya  

4. Meningkatnya Keimanan, Ketaqwaan dan Kerukunan Umat 

Beragama 

5. Meningkatkan Efektifitas Sistem Administrasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

6. Meningkatkan Efisiensi Sistem Administrasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

7. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah 

8. Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

9. Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah 

10.Pemantapan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli 

Daerah 

 

2. Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang 

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan 

yang dilakukan selama 1 tahun. Sasaran juga memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat 

diukur dan dapat dicapai. 

Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Koordinasi yang Mantap 

2. Tergalinya Potensi Ekonomi 

3. Tergalinya Potensi Sosial Budaya 

4. Terwujudnya Keimanan, Ketaqwaan serta Kerukunan Umat 

Beragama 

5. Terwujudnya Efektifitas Sistem Administrasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

6. Terwujudnya Efisiensi Sistem Administrasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 



Asisten Ekbangsos Kabupaten Jembrana  

LAKIP Tahun 2013 27

7. Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah 

8. Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah 

9. Tergalinya Potensi Pendapatan Asli Derah 

10.Terwujudnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli 

Daerah 

Adapun perincian tentang tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai sesuai Misi yang telah ditetapkan adalah seperti tabel 2 

berikut. 

TABEL 2 
MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

MISI TUJUAN SASARAN 

 

1. Mewujudkan 

koordinasi yang 

mantap dalam 

rangka suksesnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

 

2. Memberdayakan 

potensi ekonomi 

dan sosial budaya 

untuk memacu 

pengembangan 

perekonomian dan 

kesejahteraan 

masyarakat.   

 

 

1. Meningkatkan 

koordinasi dengan 

berbagai instansi di 

bidang ekonomi 

dan sosial budaya. 

 

 

 

 

1. Meningkatkan 

peranan lembaga 

keuangan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terkoordinasinya 

berbagai kegiatan 

di bidang ekonomi 

dan sosial budaya. 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

mobilisasi dana 

masyarakat untuk 

membiayai 

berbagai kegiatan 

ekonomi dan 

sosial budaya. 
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MISI TUJUAN SASARAN 

3. Meningkatkan 

kualitas SDM untuk 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

 

 

4. Mewujudkan 

tatanan kehidupan 

masyarakat yang 

beriman dan 

bertaqwa serta 

memantapkan 

kerukunan umat 

beragama yang 

toleran dan damai. 

 

1.  Memberdayakan 

masyarakat untuk 

peningkatan 

partisipasi dalam 

pembangunan 

ekonomi dan sosial 

budaya. 

 

1. Meningkatkan 

derajat kesehatan 

dan kemampuan 

masyarakat untuk 

mencapai SDM 

yang berkualitas. 

 

 

 

 

2. Meningkatkan 

kehidupan 

masyarakat yang 

beriman dan 

bertaqwa serta 

memantapkan 

kerukunan umat 

beragama 

 

1. Berkurangnya 

kesenjangan 

pembangunan 

antar desa dan 

antar kecamatan. 

 

 

 

1. Meningkatnya 

mutu pelayanan 

dan upaya 

kesehatan 

masyarakat. 

2. Meningkatnya 

peranan 

perempuan dalam 

kehidupan 

bermasyarakat. 

1. Meningkatnya 

pengetahuan, 

penghayatan dan 

pengamalan 

ajaran agama. 

 

2. Meningkatnya 

kerukunan umat 

beragama yang 

toleran dan damai. 

5. Mengembangkan 

sistem administrasi 

1. Meningkatkan 

sistem administrasi 

1. Meningkatnya 

sistem 
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MISI TUJUAN SASARAN 

pemerintahan dan 

pembangunan yang 

efektif, efisien dan 

transparan serta 

menciptakan 

aparatur yang ber-

sih, berwibawa dan 

senantiasa 

mengutamakan 

pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

pemerintahan dan 

pembangunan yang 

efektif, efisien, 

transparan dan 

bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Meningkatkan 

pelayanan kepada 

masyarakat 

menjadi pelayanan 

prima. 

 

administrasi 

keuangan daerah. 

2. Meningkatnya 

sistem pengelolaan 

sarana dan 

prasarana 

pemerintah. 

3. Meningkatnya 

sistem 

administrasi 

pemba-ngunan. 

 

1. Meningkatnya 

pelayanan yang 

sederhana, 

transparan serta 

adanya kepastian 

waktu dan biaya. 

 

C.  Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

  Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai, diperlukan cara yang 

terdiri dari 3 komponen yaitu : kebijakan, program dan kegiatan. 

 
1. Kebijakan 

Merupakan ketentuan–ketentuan dari pimpinan daerah yang 

akan dijadikan pedoman bagi setiap kegiatan di lingkungan Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana. 

Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan kebijakan 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.  
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2. Program 

Merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

Program merupakan dukungan nyata bagi upaya mencapai tujuan 

dan sasaran. Dengan demikian program disusun secara nyata, 

sistimatis dan terpadu. Program-program di lingkungan Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial untuk Tahun 2013 terdiri dari 

11 Program secara rinci tertuang dalam BAB III. 

 
3. Kegiatan 

Merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan, 

dimana kegiatan–kegiatan tersebut adalah kegiatan yang esensial 

untuk dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. 

Rencana kegiatan di lingkungan Asisten Ekonomi Pembangunan 

dan Sosial untuk Tahun 2013 meliputi 33 kegiatan secara rinci 

dijabarkan dalam BAB III. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
   

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan 

perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang 

kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah). Penyusunan LAKIP ini didasarkan atas evaluasi 

pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) serta Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diakhir pelaksanaan 

kegiatan tahun anggaran 2013. 

A. Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian 

pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana 

pencapaian dengan realisasi pencapaian kegiatan baik aspek input, 

output, outcome, benefit maupun impact. yang kemudian masing-

masing komponen diberikan bobot (persentase) untuk mendapatkan 

nilai akhir dari pencapaian kegiatan. Hasil pengukuran kinerja ini 

merupakan nilai akhir dari pencapaian komponen kegiatan Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana. 

 Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah 

dapat dicapai atau tidak, maka perlu diidentifikasikan terlebih dahulu 
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sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, diidentifikasi 

sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun 

bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian, lalu 

dievaluasi. Hasil evaluasi berguna untuk mengetahui pencapaian 

realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. 

Pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial pada tahun 2013 secara rinci 

seperti terlampir. 

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 

bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP 

ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan 

Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan 

sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam 

tahun 2013. 

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran 

atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil 

atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian 

keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan 

dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman).  Sistem 

Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, 
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menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan 

atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung 

pencapaian pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan  kinerja kegiatan dan sasaran  dengan cara 

membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. 

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini 

dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan 

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). 

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau 

kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator 

Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan 

dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat 

strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah 

pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan 

umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi 

Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi 
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Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja 

mulai dari input hingga outcomes  sebagai berikut: 

 
1). Input  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, 

orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk 

menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan  

untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input 

adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input 

tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk 

menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator 

kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang 

menggambarkan mengenai  (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan 

(3) kehematan dalam menggunakan input. 

 

2). Proses 

 Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-

langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. 

Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi 

proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan 

terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan 

proses. 
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3). Output 

 Indikator output memberikan gambaran mengenai output 

dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu 

aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator 

output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output 

adalah segala hal yang  dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. 

Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan 

bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk 

menghasilkan output dan outcome.  

 

4). Outcome 

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil 

aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi 

oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung 

setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru 

akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi 

yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak 

dikaitkan secara langsung. 

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi 

indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah 

output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan 

selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) 

peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan 

perilaku setelah output/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas 
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setelah output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan 

setelah output/kegiatan selesai. 

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut: 

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah 

pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Prosentase Pencapaian Rencana 
Tingkat Capaian  =  

Realisasi 
x 100 % 

Rencana 

 

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah 

pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Prosentase 
Pencapaian 
Rencana Tingkat 
Capaian 

= 

Rencana - ( Realisasi - 
Rencana ) 

x 100 % 
Rencana 

 

 Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung 

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara 

membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. 

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini 

dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).  
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B. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA 

Hasil penilaian kinerja Asisten Ekonomi Pembangunan dan 

Sosial  Sekda Kabupaten Jembrana secara umum menunjukkan 

kinerja yang baik, dengan nilai pencapaian kinerja sasaran sebagian 

besar 100%, namun ada pula beberapa target sasaran yang belum bisa 

terealisasi 100% karena beberapa faktor seperti jumlah anggaran yang 

terbatas, perubahan waktu pelaksanaan, dan ada pula karena suatu 

kebijakan. 

Analisis selengkapnya terhadap pencapaian target kinerja dan 

sasaran masing-masing program adalah sebagai berikut: 

 

1. Belanja Tidak Langsung. 

1.1. Hibah 

Belanja Hibah ini diberikan kepada Kelompok 

Masyarakat dan Anggota Masyarakat yang merupakan 

stimulan dan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan 

sosial budaya yang diwujudkan dengan tingginya swadaya 

masyarakat. Hasil yang ingin dicapai adalah terbantunya 

Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat yang ada di 

Kabupaten Jembrana. Total dana yang terrealisasi sebesar 

Rp.14.529.650,00 atau sebesar 90,13% dari plafon dana yang 

disediakan yakni sebesar Rp.16.120.654.174,17. Dengan 

terealisasinya Hibah tersebut diharapkan dapat 
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meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial budaya yang diwujudkan dengan 

tingginya tingkat swadaya masyarakat. 

 Bantuan Sosial 

  Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dana sebesar     

Rp.3.410.000.000,00 dengan realisasi sebesar                     

Rp. 3.109.037.500,00 atau sebesar 91,17% untuk 129 

Penerima  

 
2. Program Pengembangan Nilai Budaya 

 Program ini dirancang untuk mencapai sasaran 

meningkatkan dan memantapkan peran, fungsi dan kedudukan 

agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Dimana meningkatnya kualitas pengamalan 

ajaran agama dan kerukunan kehidupan beragama sebagai 

indikator sasarannya.  Adapun kegiatan dimaksud adalah  sebagai 

berikut : 

2.1. Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah 

Untuk melaksanakan kegiatan ini dianggarakan dana 

sebesar Rp.989.500.000,00 dengan sumber daya manusia 

yang mendukung kegiatan ini sebanyak 13 orang dimana 

dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar 

Rp.965.991.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 
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98%.  Didalam kegiatan ini direncanakan melaksanakan 31 

jenis kegiatan dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat 

terealisasi sepenuhnya, sehingga realisasi keuangannya tidak 

mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada  kegiatan 

yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh propinsi, masing-

masing Kabupaten/Kota hanya mengirimkan peserta untuk 

mengikuti kegiatan dimaksud, diantaranya 

kegiatanpengiriman tukang banten, sulinggih, 

pemangku/pinanditadan calon instrukturparaman dalam 

rangka menghadiri acara ataupun pelatihan untuk 

mengembangkan nilai budaya daerah, serta ada beberapa 

pura yang tidak mengundang/ melibatkan Pemkab 

Jembrana untuk melaksanakan penganyar antara lain 

Penganyar di Pura Pulaki, Pura Lempuyang, Pura Segara 

Rupek dan Piodalan di Padma Gelung Kori Gilimanuk. 

Disamping hal tersebut diatas juga dikarenakan keberhasilan 

dari efesiensi. 

2.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan 

Kebudayaan. 

  Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah 

untuk terbangunnya sarana dan prasarana bercorak 

kesenian dan kebudayaan dana yang dianggarkan untuk 

mencapai sasaran ini sebesar Rp. 3.741.000.000,00 dimana 

dalam pelaksanaanya terealisasi dana sebesar                     



Asisten Ekbangsos Kabupaten Jembrana  

LAKIP Tahun 2013 40

Rp. 3.336.800.000,00 dengan tingkat penyerapan dana 

sebesar 89,19 % hal ini disebabkan karena ada beberapa 

kegiatan yang tidak dapat terlaksana seutuhnya, serta 

dikarenakan keberhasilan dari efisiensi.  

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan. 
 
3.1  Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 

 Dalam rangka Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/Evaluasi dan 

Pengawasan Penyerapan Anggaran maka di bentuklah Tim 

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 

(TEPPA)setiap bulannya. Dimana dalam pelaksanaannya 

dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar 

Rp. 110.700.000,00 dimana dalam pelaksanaannya 

terealisasi dana sebesar 70.375.000,00 dengan tingkat 

penyerapan Dana sebesar 63,57% hal ini disebabkan karena 

ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana 

seutuhnya, serta dikarenakan keberhasilan dari efisiensi. 

 
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
 
  Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah 

meningkatnya perkembangan pengelolaan keuangan daerah dengan 

indikator meningkatnya pelayanan terhadap penyediaan barang 

dan jasa serta sarana dan prasarana aparatur diharapkan bisa 



Asisten Ekbangsos Kabupaten Jembrana  

LAKIP Tahun 2013 41

meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam usaha 

mencapai sasaran tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan 

antara lain: 

4.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan 
Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lainnya 

 
 Dalam rangka memantau bantuan sosial yang telah 

direalisasikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan 

serta untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk 

mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan di Bagian 

Akbangsosbud  maka direncanakan kegiatan pemantauan 

dan evaluasi pengelolaan bantuan pemkab. Dana yang 

dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar 

Rp.173.022.991,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi 

dana sebesar Rp.160.170.500,00 dengan tingkat penyerapan 

dana sebesar 92,57%. hal ini disebabkan karena ada  

beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana seutuhnya, 

serta dikarenakan keberhasilan dari efesiensi 

4.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 

 Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah  

terpenuhinya ketersediaan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2013. 

Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan sebesar Rp.123.842.500,00 dimana dalam 

pelaksanaannya terealisai sebesar Rp.120.717.500,00 dengan 
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prosentase penyerapan dana dan realisasi kegiatannya 

mencapai 97,47%. 

4.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran APBD     

 
 Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun 

2013. Realisasi kegiatannya berhasil menyusun Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan prosentase 

tingkat pencapaian 100%. Dana yang dianggarkan untuk 

melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.119.208.000,00 

dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.111.858.000,00 

dengan prosentase tingkat capaian 93,83%. 

4.4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Perubahan APBD 

 
 Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar             

Rp. 244.772.500,00 dimana hasil yang ingin dicapai adalah 

tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan APBD tahun 2013. Dalam pelaksanaan 

kegiatannya terealisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan APBD tahun 2013 dengan prosentase tingkat 

capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan 

sebesar Rp.228.147.500,00 dengan prosentase tingkat 

capaian 93,20%. 

4.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah  Tentang
 Penjabaran Perubahan APBD  
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 Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini 

sebesar Rp.138.722.400,00 dengan hasil yang ingin dicapai 

adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2013. Dalam 

pelaksanaannya Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2013 berhasil 

disusun sehingga prosentase tingkat capaian sasaran 

maupun kegiatan mencapai 100%. Sedangkan dana yang 

terealisasi untuk melaksanakan kegiatan sebear 

Rp.129.875.400,00 dengan prosentase pencapaian 93,62%.  

4.6. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

 
 Untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah 

yang akuntabel direncanakan pemeliharaan sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah SIMAKDA dan SIADINDA 

dimana hasil yang diharapkan adalah tersedianya jaringan 

sistem pengelolaan keuangan di masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 jaringan. Dana yang 

dianggarkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 

175.000.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.350.000.000,00 

untuk SIADINDA dimana dalam pelaksanaanya terealisasi 

sebesar Rp.172.980.500,00 untuk SIMAKDA dan 

Rp.349.074.000,00 untuk SIADINDA dengan prosentase 

capaian kegiatan dan sasaran mencapai 100%. 
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4.7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
   
  Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah 

adanya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 dan 

tersedia dalam bentuk buku. Dana yang dianggarkan untuk 

melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 136.072.121,00 

dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.130.655.850,00 

dengan prosentase capaian 96%. Sedangkan hasil yang dapat 

direalisasika adalah tersusunnya Peraturan Bupati Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 dan 

telah tercetak berupa buku dengan prosentase tingkat 

capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%.  

4.8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
 

 Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan 

ini sebesar Rp.105.145.800,00 sedangkan hasil yang ingin 

dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan daerah 

Tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD tahun 

2012 serta laporan keuangan daerah Kabupaten Jembrana 

tahun 2012. Setelah dilaksanakan terealisasi laporan 

keuangan daerah dengan prosentase tingkat pencapaian 

100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar 

Rp.103.681.500,00 dengan prosentase capaian 98,60%.  

4.9. Pengelolaan Gaji PNSD 
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Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini 

sebesar Rp.104.253.473,00 sedangkan hasil yang ingin 

dicapai adalah terkelolanya Gaji PNSD. Setelah dilaksanakan 

terealisasi terkelolanya Gaji PNSD dengan prosentase tingkat 

pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang 

gunakan sebesar Rp.103.547.500,00 dengan prosentase 

capaian 99%.  

4.10 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga  

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga di tahun 2013 

direncanakan dengan anggaran Rp. 48.671.600,00 hasil yang 

diharapkan adalah tersedianya buku standar satuan harga 

kabupaten per semester yang dalam pelaksanaannya berhasil 

mebuat buku standar satuan harga kabupaten setiap 

semester, sehingga prosentase capaian kegiatannya mencapai 

100%, sedangkan dana yang digunakan untuk 

merealisasikan kegiatan tersebut mencapai Rp.41.345.000,00 

dengan prosentase penyerapan dana 84,95%. 

4.11 Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. 

Kegiatan Manegemen Aset/Barang Daerah dengan anggaran 

sebesar Rp. 833.815.000,00 diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhan sistem pengelolaan barang daerah, pelaksanaan 

kegiatan ini bisa diselesaikan 100% di tahun 2013 sedangkan 

dana yang terserap sebesar Rp. 745.155.650,00 atau 89,37% 

dari total anggaran. 
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 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 

 Untuk pemeliharaan  rutin instalasi Penerangan Jalan 

Umum (PJU) Kabupaten Jembrana di tahun 2013 

dianggarkan dana sebesar Rp. 13.941.086.100,00. Dalam 

pelaksanaannya telah berhasil terealisasi pemeliharaan 

sehingga prosentase tingkat capaiannya 90%, sedangkan 

dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini 

mencapai Rp. 11.983.948.013,00 dengan prosentase tingkat 

capaian 85,96%. 

 

 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dimana di tahun 

2013 ini secara rata-rata telah tercapai sebesar 90.00% dimana 

program ini terbagi menjadi 7 kegiatan untuk mendukung 

pencapain sasaran tersebut. 

6.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

 Untuk memenuhi pengadaan peralatan gedung kantor 

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana 

dianggarkan dana sebesar Rp. 1.339.277.500,00 yang 

direncanakan untuk memenuhi peralatan gedung kantor di 

Tahun 2013 ini. Dalam pelaksanaannya telah berhasil 

merealisasikan peralatan gedung kantor yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan dengan prosentase tingkat 
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capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk 

merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp. 1.307.213.150,00 

dengan prosentase penyerapan dana sebesar 97,61%.  

6.2. Pengadaan Meubeler 

 Untuk memenuhi kebutuhan meubeler di tahun 2013 

dianggarkan dana sebesar Rp. 225.000.000,00 yang 

direncanakan untuk mengadakan barang meubeler di Tahun 

2013 ini. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi 

pengadaan barang meubeler sehingga prosentase tingkat 

capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut mencapai                         

Rp. 195.401.215,00 dengan prosentase penyerapan dana 

sebeasr 86,84%.  

6.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

 Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung 

Kantor Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana 

sebesar Rp. 1.188.811.200,00 yang direncanakan untuk 

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Dalam 

pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap 

gedung kantor, sedangkan dana yang digunakan untuk 

kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 941.356.859,00 

dengan prosentase penyerapan dana sebesar 79,18%. 

6.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
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 Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional Pemerintah Kabupaten Jembrana 

dianggarkan dana sebesar Rp. 711.700.000,00 yang 

direncanakan untuk pemeliharaan kendaraan Dinas. Dalam 

pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap 

kendaraan Dinas, sedangkan dana yang digunakan untuk 

kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 544.545.600,00 

dengan prosentase penyerapan dana sebesar 76,51%. 

6.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

 Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten 

Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 245.000.000,00 

yang direncanakan untuk pemeliharaan rutin/berkala 

perlengkapan gedung kantor. Dalam pelaksanaannya 

berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap perlengkapan 

gedung kantor, sedangkan dana yang digunakan untuk 

kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 198.926.500,00 

dengan prosentase penyerapan dana sebesar 81,19%. 

6.6. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

 Untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ 

Operasional dianggarkan dana sebesar Rp. 27.500.000,00 

yang direncanakan untuk pengadaan kendaraan 

dinas/operasional. Dalam pelaksanaannya berhasil 

terealisasi pengadaan kendaraan dinas/operasional, 
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sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan 

ini mencapai Rp.26.300.000,00 dengan prosentase 

penyerapan dana sebesar 95.64%. 

6.7. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 

 Untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas dianggarkan dana sebesar Rp. 

603.675.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan 

perlengkapan rumah jabatan/dinas. Dalam pelaksanaannya 

berhasil terealisasi pengadaan perlengkapan rumah 

jabatan/dinas, sedangkan dana yang digunakan untuk 

kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp. 529.091.850,00 

dengan prosentase penyerapan dana sebesar 87,65%. 

 

 7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

7.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 

 Untuk memenuhi pengadaan pakaian khusus hari-hari 

tertentu dianggarkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 yang 

digunakan untuk mengadakan pakaian khusus hari-hari 

tertentu di Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya berhasil 

terealisasi pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, 

sehingga prosentase tingkat capaian kegiatannya mencapai 

100%, sedangkan dana yang digunakan untuk 

merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.9.700.000,00 

dengan prosentase penyerapan dana  97,00%.  
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    8. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten/Kota.  

 
8.1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah  

 Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah 

terciptanya penatausahaan keuangan daerah. Dana yang 

dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.613.320.523,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi 

Rp.594.197.100,00 dengan prosentase capaian 96,88%. 

Sedangkan secara fisik dengan prosentase tingkat capaian 

sasaran dan kegiatan mencapai 100%. 

 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan  
   
9.1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 

 Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah 

terwujudnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. Dana 

yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.130.891.600,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi 

Rp.111.318.600,00 dengan prosentase capaian secara fisik 

mencapai 100% dan keuangan sebesar 85,04%. 

10.Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah  

   
      10.1 Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,     

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 
 

 Untuk kegiatan Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh 

Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan 

Masyarakat dianggarkan dana sebesar Rp.594.142.150,00. 
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Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Dialog/Audensi 

dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota 

Organisasi Sosial dan Masyarakat dengan dana yang 

digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai 

Rp.498.284.275,00 dengan prosentase penyerapan dana 

sebesar 83,87%. 

       10.2 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya 
 

 Untuk kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Lainnya dianggarkan dana sebesar 

Rp.1.000.000.000,00. Dalam pelaksanaannya telah 

terealisasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Lainnya dengan dana yang digunakan untuk 

kegiatan tersebut mencapai Rp.702.295.752,00 dengan 

prosentase penyerapan dana sebesar 70,23%.  

       10.3 Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

 
 Untuk kegiatan Penyediaan Keperluan Rumah Tangga 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan dana 

sebesar Rp.1.389.550.000,00. Dalam pelaksanaannya telah 

terealisasi Penyediaan Keperluan Rumah Tangga Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan dana yang digunakan 

untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.1.373.573.285,00 

dengan prosentase penyerapan dana sebesar 98,85%.  

       10.4 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/   
   Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri  



Asisten Ekbangsos Kabupaten Jembrana  

LAKIP Tahun 2013 52

 
 Untuk kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat 

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ 

Luar Negeri dianggarkan dana sebesar Rp.177.048.150,00. 

Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Penerimaan 

Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan dana yang 

digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai 

Rp.143.657.500,00 dengan prosentase penyerapan dana 

sebesar 81,14%.  

       10.5 Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 
 

 Untuk kegiatan Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 

dianggarkan dana sebesar Rp.126.000.000,00. Dalam 

pelaksanaannya telah terealisasi Sewa Rumah 

Jabatan/Rumah Dinas dengan dana yang digunakan untuk 

kegiatan tersebut mencapai Rp.115.500.000,00 dengan 

prosentase penyerapan dana sebesar 91,67%.  

       10.6 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah 

 
 Untuk kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan 

dana sebesar Rp.32.000.000,00. Dalam pelaksanaannya 

telah terealisasi Penyediaan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan dana 

yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai 



Asisten Ekbangsos Kabupaten Jembrana  

LAKIP Tahun 2013 53

Rp.26.515.132,00 dengan prosentase penyerapan dana 

sebesar 82,86%.  

       10.7 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
 

 Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan dana sebesar 

Rp.55.000.000,00. Kegiatan dimaksud adalah merupakan 

biaya kontribusi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) yang diikuti oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah. Dalam Tahun 2013 kegiatan tersebut tidak 

terealisasi karena tidak adanya undangan untuk mengikuti 

Diklat dari Institusi resmi.  

11. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa  
   

11.1. Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah  

 
 Untuk kegiatan Penyebaranluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dianggarkan dana 

sebesar Rp.1.388.953.500,00. Dalam pelaksanaannya telah 

terealisasi Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dengan dana yang digunakan untuk 

kegiatan tersebut mencapai Rp. 1.229.792.200,00 dengan 

prosentase penyerapan dana sebesar 88,54%.  

 
  Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Analisis dan Evaluasi 

Pencapaian Sasaran, kinerja instansi yang dibawahi Asisten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana secara umum 
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telah mencapai sasaran walaupun ada beberapa sasaran yang belum 

tercapai secara maksimal karena berbagai permasalahan dan kendala. 

Namun hal tersebut akan menjadi catatan dan dicarikan solusi untuk 

pelaksanaan program tahun berikutnya. 

 

C. Faktor-faktor Pendorong Keberhasilan 

3.1. Adanya dukungan dan komitmen bapak Bupati dalam 

mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Ekonomi 

Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana  dalam 

birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, 

SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan. 

3.2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik dengan para 

pemimpin unit kerja serta dukungan staf/personil 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam 

memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Asisten 

Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten 

Jembrana dapat dilaksanakan dengan baik. 

3.3. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. 

 
 
 

D. Faktor-faktor Penghambat 

4.1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi memadai sebagai tenaga pelaksana program dan 

kegiatan serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia masyarakat yang mendukung . 
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4.2. Sarana dan prasaran pemerintah masih ada yang kurang 

memadai. 

4.3. Belum optimalnya fungsi dan peran agama dalam 

penyelenggaraan  pembangunan dan dalam pemerintahan. 

4.4. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya masih 

kurang memadai. 

 
   

E. Rumusan Strategi 

  Untuk mengatasi masalah atau paling tidak meminimalkan 

kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut 

diatas, maka dapat disusun suatu strategi sebagai berikut : 

5.1. Manfaatkan solidnya koordinasi untuk menyukseskan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

5.2. Mendayagunakan potensi ekonomi dan sosial budaya 

termasuk sarana dan prasarananya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

5.3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan 

pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5.4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk 

kesejahteraan masyarakat. 
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5.5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan. 

5.6. Mengoptimalkan fungsi serta peran agama dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  

 

   Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten 

Jembrana ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua utamanya 

jajaran di lingkungan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda 

Kabupaten Jembrana sehingga dapat lebih meningkatkan kinerjanya di 

masa mendatang.  

  Akhirnya harapan kami melalui penyajian LAKIP ini, upaya 

untuk mewujudkan Good Governance dapat terpenuhi, walaupun masih 

perlu banyak perbaikan. 

Negara,    Pebruari 2014 

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial 
Sekda Kabupaten Jembrana 

 

Drs. I Ketut Windra, M.H 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19561231 197603 1 123 

 


