
1. BAGIAN PEMERINTAHAN 

1. Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD. 

Untuk merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator kinerja “jumlah buku LKPJ dan 

LPPD yang disusun”. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, ditempuh melalui kegiatan 

penyusunan buku LKPJ dan LPPD dengan target 120 buku, didukung anggaran APBD Tahun 2013 

sebesar Rp 71.160.000,00.   

Pencapaian target dalam Tahun 2013 adalah 120 buku dengan prosentase pencapaian 

target fisik 100 %, dan realisasi anggaran Rp. 71.074.000,00 (99,88 %). Dengan tercapainya target 

fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 86.000,00  (0,12 %). Faktor penunjang 

keberhasilan sasaran  adalah didukung staf  2 orang, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen 

seluruh SKPD dalam memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penyusunan  

LKPJ dan LPPD. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada penyelesaian 

buku LKPJ dan LPPD tepat waktu serta hasil review dan penilaian Provinsi berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam 

bentuk tabel 3.1, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 
 

Sasaran IKU 
Target 

fisik/Anggaran 
Realisasi 

Fisik/Anggaran 

% Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Terselesaikannya 
penyusunan buku LPPD 
dan LKPJ Bupati tepat 
waktu 

Jumlah buku 
LKPJ dan 
LPPD 

120 buku 
 

120 buku 
 

100% 

Rp   71.160.000 Rp.   71.074.000 99,88 % 

 

2.  Terwujudnya tertib administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

 Dalam rangka merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator “jumlah pemrosesan 

pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten Jembrana dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah”. 

Strategi untuk pencapaian sasaran ini, ditempuh melalui kegiatan “penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah”, dengan target 35 sertifikat dan 22 surat                     

rekomendasi pemanfaatan tanah yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar           

Rp. 246.167.000,00. 



Capaian sasaran ini sampai akhir Tahun 2013 sebesar 24 sertifikat (68,57%) dan    66 surat 

rekomendasi pemanfaatan tanah (300%) dengan realisasi anggaran sebesar   Rp. 210.801.800,00 

(85,63%). Dengan pencapaian realiasasi target sertifikat 68,57% dan surat rekomendasi 

pemanfaatan tanah (300%), maka terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 35.365.200,00. (14,37%). Tidak 

tercapainya sasaran berupa sertifikat dikarenakan  proses pensertifikatan memerlukan waktu yang 

relatif panjang dan ketelitian dalam pemberkasan serta koordinasi lintas sektoral dengan instasi 

vertikal yang membidangi pertanahan dan pihak terkait lainnya. Sedangkan capaian sasaran berupa 

Surat Rekomendasi Pemanfaatan tanah sebesar 300% disebabkan oleh meningkatnya permohonan 

dan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan tanah. 

Di tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi permasalahan seperti dimaksud, perlu dilakukan 

peningkatan kerjasama serta koordinasi lintas sektoral dengan instasi vertikal yang membidangi 

pertanahan dan pihak terkait lainnya serta inventarisasi terhadap aset-aset tanah yang diprioritaskan 

dalam penyelesaian sertifikat sehingga penghitungan kebutuhan biaya dapat ditentukan dalam 

perencanaan. Pencapaian target fisik ini, didukung oleh 2 staf yang berkomitmen untuk 

melaksanakan Tupoksi serta kompetensinya sesuai dengan bidang tugasnya. Disamping faktor 

tersebut, juga terjalin hubungan koordinasi yang harmonis  dengan instansi vertikal yang 

membidangi pertanahan serta dukungan aparat kecamatan dan desa/kelurahan. 

Keberhasilan pencapaian target ini  berdampak pada  meningkatnya jumlah proses 

pensertifikatan aset khususnya tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Untuk 

lebih jelasnya pencapaian sasaran ini, di sajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan  2 
 

Sasaran  IKU 
Target 

Fisik/Anggaran 
Realisasi 

Fisik/anggaran 

% Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Terwujudnya tertib 
administrasi 
penguasaan , 
pemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Jumlah pemrosesan 
pensertifikatan tanah 
Pemerintah Kabupaten 
dan rekomendasi 
pemanfaatan tanah 

35 sertifikat dan 22 
surat rekomendasi 
pemanfaatan tanah 

24 sertifikat dan 66 
surat rekomendasi 
pemanfaatan tanah 

68,57% 
dan 300% 

Rp.   246.167.000 Rp.   210.801.800 85,63% 

 

 



3. Terwujudnya pelaksanaan penetapan batas wilayah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

Indikator kinerja utama dari sasaran terwujudnya pelaksanaan penetapan batas wilayah, 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah jumlah kegiatan penetapan batas wilayah.  Strategi yang 

ditempuh melalui kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar 

daerah, dengan  target 1 paket dan didukungan anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar             

Rp. 89.705.000,00. 

Dalam pelaksanaan sampai akhir Tahun 2013, pencapaian target sasaran ini fisiknya 

sebesar 1 paket  (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.210.000,00 (97,22%). Dengan 

tercapainya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 2.495.000,00 

(2,78%), adapun faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran ini adalah dukungan staf sebanyak   

3 orang dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, hubungan kerja yang harmonis, dan 

komitmen Kelurahan/Desa untuk menyukseskan kegiatan ini. Dari keberhasilan pencapaian target 

sasaran ini berdampak pada semakin jelasnya batas-batas wilayah Desa/Kelurahan. Adapun 

pencapaian target sasaran kegiatan disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan  3 

Sasaran Kegiatan IKU 
Target 

Fisik/Anggaran  
Realisasi 

Fisik/Anggaran 

% 
Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Terwujudnya 
pelaksanaan penetapan 
batas wilayah  antar 
desa/kelurahan, 

Jumlah kegiatan 
penetapan batas 
wilayah. 

1 paket 1 paket 100% 

Rp.   89.705.000 Rp.   87.210.000 97,22% 

 

4. Terfasilitasinya dan Terselenggaranya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan 

Daerah/Kota dan dengan pihak ketiga  

Indikator kinerja utama dari sasaran Terfasilitasinya dan Terselenggaranya kerja sama 

antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota dan dengan pihak ketiga ini adalah ”Jumlah 

Dokumen Kerjasama”. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran ini, melalui kegiatan fasilitasi 

kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan target 10 (sepuluh) dokumen kerjasama 

dan didukung anggaran APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 143.420.000,00. 



Dalam pelaksanaan sampai akhir Tahun 2013, pencapaian target sasaran ini fisiknya 

sebesar  8 dokumen kerjasama, dengan prosentase pencapaian/realisasi target (80%) dan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 142.007.000,00 (99,01%) maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 

1.413.000,00 (0,99 %). Pencapaian realisasi target fisik 80%, dikarenakan dari 10 kerjasama daerah 

yang difasilitasi, 2 diantaranya tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi prinsip-prinsip 

kerjasama daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Adapun faktor penunjang keberhasilan 

kinerja sasaran ini adalah dukungan staf dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, hubungan 

kerja yang harmonis, dan komitmen seluruh SKPD untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan 

naskah perjanjian. Dari pencapaian target sasaran ini berdampak pada terinventarisasinya naskah-

naskah perjanjian yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD dan materi yang diatur dalam naskah 

perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 

pencapaian target sasaran disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan  4 
 

Sasaran Kegiatan IKU 
Target 

fisik/Anggaran  
Realisasi 

Fisik/Anggaran 

% Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Terfasilitasinya dan 
Terselenggaranya 
Kerjasama antara 
Pemerintah Daerah 
dengan Daerah/Kota 
dan Pihak Ketiga  

jumlah kegiatan 
sosialisasi peraturan 
kerja sama dan 
fasilitasi penyusunan 
dokumen kerja sama 

10  dokumen 
kerjasama 

8  dokumen 
kerjasama 

80 % 

Rp.143.420.000 Rp.   142.007.000 99,01% 

 

5. Meningkatnya partisifasi masyarakat. 

Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah : jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari 

besar dan bersejarah nasional di Kabupaten Jembrana. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut 

diatas, melalui kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional, dengan 

target 20 kali kegiatan dan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2013 sebesar                         

Rp. 670.232.000,00 

Dalam pelaksanaan di tahun 2013 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 20 kali 

kegiatan, dengan prosentasi keberhasilan realisasi target sebesar 100%. Realisasi anggaran 

sebesar  Rp. 662.989.500,00 (98,92%). Dengan capaian target fisiknya 100% maka terjadi 



penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.242.500,00 (1,08 %). Faktor penunjang 

keberhasilan kinerja sasaran  adalah staf sesuai kompetensi bidang tugasnya, hubungan kerja 

yang harmonis,  komitmen dan hubungan koordinasi dengan SKPD berjalan dengan baik.  

Keberhasilan pencapaian target sasaran ini memberikan dampak meningkatnya rasa 

kebangsaan dan penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Lebih 

jelasnya keberhasilan pencapaian target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan  5 
 

Sasaran  IKU Target 
fisik/Anggaran  

Realisasi 
Fisik/anggaran 

% Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Terlaksananya 
peringatan hari-
hari besar dan 
bersejarah 
Nasioanal. 

Jumlah pelaksanaan 
peringatan hari-hari 
besar  dan 
bersejarah nasional  

20 kegiatan 20 kegiatan 100% 

Rp. 670.232.000 Rp. 662.989.500  98,92% 

 

6. Tertatanya nama-nama unsur rupabumi. 

Untuk merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator kinerja “jumlah pendataan 

unsur rupabumi”. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, ditempuh melalui kegiatan 

Pengembangan data dan informasi Unsur Rupabumi dengan target 1 paket, didukung anggaran 

APBD Tahun 2013 sebesar Rp 50.000.000,00.   

Pencapaian target dalam Tahun 2013 adalah 1 paket dengan prosentase pencapaian 

target fisik 100 %, dan realisasi anggaran Rp. 45.199.380,00 (90,40 %). Dengan tercapainya target 

fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 4.800.620,00  (9,60 %). Faktor 

penunjang keberhasilan sasaran  adalah dukungan staf dengan kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan, hubungan kerja yang harmonis dan dukungan aparat kecamatan dan desa/kelurahan. 

Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada tertatanya nama-nama Unsur 

Rupabumi di Kabupaten Jembrana.  

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, 

sebagai berikut : 

 



Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 
 

Sasaran IKU 
Target 

fisik/Anggaran 
Realisasi 

Fisik/Anggaran 

% Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Tertatanya nama-nama 
Unsur Rupabumi 

Jumlah 
Pendataan 
unsur 
Rupabumi 

1 paket 
 

1 paket 
 

100% 

Rp   50.000.000 Rp.  45.199.380 90,40 % 

 

 

Negara, 13 Januari 2014 

Kepala Bagian Pemerintahan 
Setda Kabupaten Jembrana 
 
 
 
 
Edy Sudarso, S.IP. 
Pembina 
NIP. 19650910 198503 1 008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai) 

NO BAGIAN 

JML. 

PEGAWAI 

STRATA 

PENDIDIKAN 

(orang) S2 S1 D SMA SMP SD 

         

1. Pemerintahan 13 3 6 0 4 0 0 

         

 


