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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah 

salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan 

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi dan akuntabiltas pengelolaan 

keuangan Negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya 

kepemerintahan yang baik (good Governance), sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  

LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan 

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu 

sistem akuntabilitas yang memadai. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan 

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di 

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk 

mempercepat laju pembangunan daerah.  

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, 

tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai 

perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna 

urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban 

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Peranan Pemerintah Kecamatan 

memiliki perubahan yang cukup mendasar. Kecamatan sekarang lebih berfungsi 

sebagai pelaksana administrasi, sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkan 

kepada masing-masing desa/kelurahan. Tujuan penyusunan LKIP sebagai 

pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategi 

dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI. 

Adapun Penjelasan tentang Tugas dan Fungsi dari Organisasi Kantor Camat Biluhu 

sebagai Kecamatan dengan Kategori Tipe A adalah sebagai berikut : 

a) Tugas dan Fungsi Camat. 

Pada Pasal 5 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

Camat mempunyai fungsi : 

- penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan 

dan pembinaan sosial politik dalam negeri; 

- Pembinaan pemerintahan Desa atau kelurahan; 

- Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana, 

perekonomian, produksi dan distribusi; 

- Pembinaan kesejahteraan soaial; 

- Pembinaan ketentraman, ketertiban wilayah dan lingkungan hidup; 

- Pembinaan pelayanan umum; 

- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan 

rumah tangga; 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

b) Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan. 

Pada Pasal 6 Sekretaris mempunyai tugas membantu camat melakukan 

pengelolaan kesektariatan, penyusunan rencana program pengendalian dan 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran rutin keuanga, 

umum dan kepegawaian.  

Pada Pasal 7 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

- perumusan kebijakan teknis di bidang kesektariatan; 

- penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka 

penyusunan evaluasi dan pelaporan; 

- pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan 

dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, 

dokumentasi dan kepustakaan; 
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- pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

program dan; 

- pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan; 

c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Pada Pasal 9 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana program kegiatan, 

pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan 

gaji, pembukuan, urusan kas, melaksanakan pengelolaan serta tugas-tugas lain 

sesuai tugas kedinasan. 

d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pada Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, 

penganggedaan, melaksanakan, pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam 

rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan 

benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan Kesejahteraan 

Pegawai, Statistik Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Cuti,  Kenaikan Kangkat, 

Kendisiplinan Pegawai, Koordinasi Ketatalaksanaan Hukum dan Pelayanan Jabatan 

Fungsional, serta tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan. 

e) Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan. 

Pada Pasal 10 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan, 

pembinaan sosial politik dalam negeri, administrasi kependudukan dan 

pembinaan pemerintahan Desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas-tugas 

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Pasal 11 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Seksi 

Pemerintahan mempunyai fungsi : 

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan; 

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan 

administrasi kependudukan; 
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- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan  penyelenggaraan 

kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa; 

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan  penyelenggaraan 

keagrariaan; 

- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang pemerintahan; 

- Pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan dan; 

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan; 

f) Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakt Desa. 

Pada Pasal 12 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan  

pembinaan masyarakat dibidang sarana daan prasarana, perekonomian, produksi 

dan distribusi serta melakukan tugas-tugas laninnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Pada Pasal 13 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 

12 seksi pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan mempunyai fungsi : 

- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan 

pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan 

distribusi; 

- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan 

perekonomian yang meliputi perbankan, perkreditan rakyat, perkopersian, 

pertanian, perindustrian daan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi; 

- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan 

lingkungan hidup; 

- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat Desa; 

- Pelayanan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat Desa; 

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pemberdayaan masyarakat Desa; 

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan; 

g) Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial. 

Pada Pasal 14 Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, serta 

melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan. 
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Pada pasal 15 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 

seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi : 

- Penyiapan bahan dan penyusunan proram serta penyelenggaraan pembinaan 

pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah 

raga; 

- Penyiapan bahan dan penyusunan proram serta penyelenggaraan pembinaan 

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; 

- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang kesejahteraan sosial; 

- Pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan sosial; 

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial; 

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan; 

h) Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup. 

Pada Pasal 16 seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup mempunyai 

tugas melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, mengkoordinasikan 

pengelolaan dan pengedalian lingkungan hidup wilayah kecamatan, Desa atau 

kelurahan sserta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan. 

Pada Pasal 17 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 

seksi seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup mempunyai fungsi : 

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban wilayah; 

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan 

aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja; 

- Pengelohan data dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban; 

- Pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban; 

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat; 

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pengelolaan 

serta pengendalian lingkungan hidup; 

- Penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana penunjang; 

- Pengolahan data dan evaluasi data pengelolaan serta pengendalian lingkungan 

hidup; 

- Pelayanan masyarakat dibidang kebersihan dan persampahan; 
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- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pengelolaan serta pengendalian 

lingkungan hidup; 

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan; 

i) Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada Pasal 20 Ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian 

maupun kebutuhan sesuai peraturan perindang-undangan. Ayat (2) Kelompok 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Susunan Struktur Organisasi Kantor Camat Biluhu Berdasarkan  Peraturan           

Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A sebagai berikut: 
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D. ASPEK STRATEGIS 

Aspek Strategis berdasarkan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat 

Biluhu  sebagai berikut : 

1) Tujuan  

Tujuan adalah menggambarkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis 

Kantor Camat Biluhu.  

Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada 

pada pelayanan  Kantor Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo yakni sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yg 

berkualitas dan berdaya guna. 

2. Menciptakan Birokrasi Yang Melayani, Transparan dan Akuntabel 

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, stabil dan dinamis 

2) Sasaran  

Sasaran adalah mencerminkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut formulasi tujuan dan 

sasaran berdasarkan misi yang sekaligus menggambarkan keterkaitannya satu  sama 

lain, sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan di bidang 

pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan yg lebih baik. 

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Membangun Tranparansi 

dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 

3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, stabil dan dinamis 
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Biluhu 
Tahun 2016-2021 

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 
KE- 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Terciptanya Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Baik 

Tercapainya 
Pelayanan Publik 
Yang Berkualitas  

Indeks  
Kepuasan 
Masyarakat   

20  % 30  % 40  % 50  % 70  % 

.   
Prosentase 
Cakupan 
Layanan SOP 

100  %   100  % 100  % 100  % 100  %   

   
Penyerapan 
Anggaran 

100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 

   
SAKIP 
KECAMATAN   

100  % 
 

100  % 
100  % 100  % 100  % 

   

Prosentase 
Tindak Lanjut 
Atas 
Rekomondasi 
BPK/APIP 

100  % 
 

100  % 
100  % 100  % 100  % 

 

E. PERMASALAHAN UTAMA 

Kantor Camat Biluhu dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, berupa lingkungan internal 

organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas 

dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). 

Adapun yang menjadi permasalahan uatama di Lingkungan Kantor Camat Biluhu 

Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut : 

a) Belum maksimalnya pelayanan perekaman data e-KTP. 
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b) Masih terbatasnya SDM yang menangani hal yang berkaitan dengan SPPHT dan 

Akta jual beli. 

c) Masih terbatasnya SDM pada tingkat desa yang terampil penyusunan laporan.  

d) Tidak adanya pos anggaran dalam memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. 

e) Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan 

sehari-hari. 

f) Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum maksimal. 

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor 

yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah 

memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. 

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di 

lingkungan Kantor Camat Biluhu sebagai berikut : 

1) Faktor Internal. 

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya e-ktp 

b. Masih terbatasnya staf pada seksi pemerintahan 

c. Perlu adanya pemberdayaan staf pada semua seksi 

d. Masih sering lambatnya permintaan laporan di tingkat desa 

e. Masih adanya kegiatan kemasyarakatan yang tidak ditunjang oleh anggaran  

f. Tidak adanya Survey yang dilakukan kecamatan untuk pengukur tingkat 

kepuasan masyarakat (IKM) 

g. Terbatasnya anggaran yang ada 

h. Belum adanya pelatihan/bimtek bagi perencana atau pejabat/aparatur lain di 

kecamatan. 

2) Faktor Ekternal. 

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan e-KTP 

b. Perlu adanya pelatihan/bimtek mengenai SPPHT dan Akta Jual beli 

c. Perlu adanya interkoneksi dengan dinas terkait 

d. Perlu adanya interkoneksi dengan dinas Kesbang dalam hal pelatihan dan 

kewenangan 

e. Belum adanya regenerasi/pergantian aparat di tingkat desa 
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f. Perlu adanya campur tangan/kontribusi dinas terkait 

g. Masyarakat belum berpartisipatif dalam menilai pelayanan. 

h. Seyogyanya dapat difasilitasi/diadakan oleh dinas/instansi yang terkait. 

Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Organisai Perangkat 

Daerah yang baru bahwa Kecamatan Biluhu termasuk Kecamatan Tipe A. Pada 

Pasal 4, Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau 

kelurahan serta membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten.  

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.  

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN.   

A. Latar Belakang.   

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.  

C. Struktur Organisasi  

D. Aspek Strategis. 

E. Permasalahan Utama. 

F. Sistematika Penyajian.    

BAB II PERENCANAAN KINERJA.   

A. Rencana Strategis. 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA . 

A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Organisasi.   

B. Hambatan dan Masalah.  

C. Langkah-Langkah Antisipatif. 

D. Realisasi Keuangan.  

BAB IV PENUTUP 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  

A. RENCANA  STRATEGIS 

Rencana Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan 

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian 

secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur 

hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis 

Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan 

sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang 

bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem 

manajemen nasional. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang diwujudkan 

dalam setiap kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin 

ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang 

konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang 

dituangkan dalam Visi dan Misi suatu organisasi yang memiliki tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai melalui strategi guna menghasilkan suatu kebijakan. 

A. Visi 

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014 – 2019, RPJMD Provinsi Gorontalo 

Tahun 2012 – 2018 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 – 2025 serta 

memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal 

(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta 

memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunanmaka dirumuskan Visi 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -2021, sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG  MENUJU 

MASYARAKAT MADANI” 
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Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya Kabupaten 

Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”.  Kedua frasa tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang 

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses 

tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi saat inike 

kondisi harapan. Jadi terminologi terwujudnya adalah proses perubahan menuju 

ke kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak 

dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan.  

Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan  

kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat 

sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Gorontalo, yakni 

“KABUPATEN GORONTALO  SEJAHTERA DAN  MANDIRI”. Dengan kata lain 

Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan 

kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 

Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari Generasi Membangun Insan 

cemerlang. 

2) Masyarakat Madani  

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung 

tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, 

ilmu, dan teknologi yang berperadaban. 

Perumusan visi Kabupaten Gorontalo 2016-2021 telah mengacu pada rambu-

rambu penyusunan visi yang baik dan benar berdasarkan 6 kriteria para ahli 

yakni; (1) Imaginable (dapat dibayangkan); (2) Desirable (diinginkan bersama); 

(3) Feasible (realistis dan dapat dicapai); (4) Focused (jelas); (5) Flexible (aspiratif 

dan responsive terhadap perubahan lingkungan); (6) Communicable (mudah 

dipahami).  

Visi di atas memenuhi criteria Imaginable karena mampu menyajikan kondisi 

imajiner masa depan yang hendak di tuju sebagai mana hal itu tercantum dalam 

penggalan kata :“Gemilang”. Kalimat ini menggambarkan kondisi masa depan 

Kabupaten Gorontalo yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa 
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dan masyarakat berbentuk kesejahteraan dan kemandirian sebagai mana dicitakan 

oleh the founding father Indonesia.  

Visi tersebut juga memenuhi criteria desirable karena dipandang mewadahi 

kepentingan seluruhstakeholder; pemerintah, masyarakat, duniausaha, 

partaipolitik, perguruan tinggi. Dengan terwadahinya kepentingan stakeholder 

tersebut maka visi di atas dapat menjamin perasaan nyaman bagi semua kalangan. 

Visi Kabupaten Gorontalo juga memenuhi criteria kelayakan (feasible) untuk 

dicapai bersama. Hal ini ditunjukan oleh etos kerja para ASN, dukungan DPRD, 

dukungan pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat luas, support dari 

dunia usaha dan industry, serta partisipasi kaum cerdik cendekia. Parameter-

parameter ini dapat dijadikan tolok ukur kelayakan pemerintah Kabupaten 

Gorontalo dalam mencapai visi berdasarkan perandan tugas masing-masing. 

Kriteria kelayakan juga Nampak pada daya dukung sumberdaya internal yang 

mencakup Sumber Daya Manusia (Personalia ASN) yang berupaya terus 

meningkatkan kualitas, ketersediaan Sarana Prasarana serta kapasitas fiscal yang 

cenderung meningkat untuk menunjang proses pencapaian visi. Visi Kabupaten 

Gorontalo juga memiliki focus yang jelas pada(1) Penciptaan Sumberdaya Manusia 

Cerdas, Sehat dan Berkarakter; (2) Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan 

Dinamis; (3) Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian; (4) 

Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan (5) Kerjasama 

Global untuk Pembangunan Daerah. Fokus ini menggambarkan outcomeyang 

akandihasilkan oleh pemerintahanini.  

Fleksibilitas visi nampak pada kata “terwujud” dengan terminologi suatu proses 

untuk menuju ke kondisi yang diharapkan. Terminologi tersebut mengindikasikan 

sebuah proyeksi keinginan untuk berjuang terus-menerus. Karena sebuah 

proyeksi, maka memiliki kadar fleksibilitas, dimana ada toleransi untuk terbukti 

atau belum. Jika terbukti maka untuk selanjutnya dapat dilakukan pergantian visi, 

dan jika belum maka ada ruang untuk melakukan review serta mempelajari 

kegagalan-kegagalan dan memperbaikinya dimasa akan datang. Visi dapat berubah 

sepanjang ada perkembangan-perkembangan baru dalam lingkungan internal dan 

eksternal organisasi.Visi Kabupaten Gorontalo, meskipun tidak mencantumkan 
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kurun waktu secara tersurat, namun secara tersirat dengan mengetahui masa 

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati selama satu periode 5 tahun, maka berarti 

time bound sampai pada tahun 2021.  

B. Misi 

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi 

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah 

pembangunan yangakan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi 

pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas selanjutnya 

dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021,  

sebagai berikut: 

1) Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun 

sumberdaya manusia  yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta 

SDM  yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal 

yang siap menghadapi era globalisasi  

2) Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, 

serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, 

efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi 

3) Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mewujudkan 

kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah 

yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas, 

berkeadilan dan berkelanjutan  

4) Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan 

kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan  dan 

lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai 

dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada 
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dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi 

penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan 

5) Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun 

kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external 

(lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan 

di Kabupaten Gorontalo. 

C. Tujuan 

Tujuan adalah menggambarkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan dan isu 

strategis Kantor Camat Biluhu. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu 

strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kantor Camat Biluhu 

Kabupaten Gorontalo 

1. Mewujudkan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yg 

berkualitas dan berdaya guna. 

2. Menciptakan Birokrasi Yang Melayani, Transparan dan Akuntabel 

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, stabil dan dinamis 

D. Sasaran 

Sasaran adalah mencerminkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut formulasi 

tujuan dan sasaran berdasarkan misi yang sekaligus menggambarkan 

keterkaitannya satu  sama lain, sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan yg lebih baik. 

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Membangun Tranparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 

3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, stabil dan dinamis 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 
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untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan sedangkan 

perjanjian kinerja hasil revisi antara Kepala SKPD Kecamatan Biluhu dengan Bupati 

Gorontalo yang dituangkan di dalam program/kegiatan dengan tabel sebagai berikut : 

Perjanjian Kinerja Hasil Revisi 
Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo 

NO SASARAN SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

 
1 

 
Tercapainya Pelayanan Publik 
Yang Berkualitas 

 
Nilai Indeks Kepuasan 
Pelayanan Masyarakat 
Kecamatan Biluhu  
 

 
80 % 

  Prosentase Cakupan 
Layanan SOP 

 

100% 

  Penyerapan Anggaran 100% 

 
 
 

 
 
 

 
 
SAKIP KECAMATAN   

 
 

100% 
  Prosentase Tindak Lanjut 

Atas Rekomondasi 
BPK/APIP 

100% 

 

     
1.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.  498.567.000,00 

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, mencapai 

realisasi sebesar Rp. 7.298.672,00,- dari target yang ditetapkan sebesar             

Rp. 7.298.672,-  

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, mencapai realisasi sebesar         

Rp. 59.400.000,- dari target yaang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- 

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, mencapai realisasi sebesar                       

Rp. 222.901.300,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 223.768.328,- 

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, mencapai realisasi 

sebesar Rp. 177.500.000,- dari target yang ditetapkan sebesar                      

Rp. 177.500.000,- 
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Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, mencapai realisasi 
sebesar Rp. 30.000.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Rp. 88.129.875,- 

 Kegiatan     Pembangunan gedung kantor, mencapai realisasi sebesar  Rp.0,-           
dari target yang ditetapkan sebesar  Rp. 996.875,-   

Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional, mencapai realisasi sebesar     

Rp. 27.500.000,- dari target yang ditetapkan sebesar  Rp. 27.500.000,- 

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, mencapai realisasi sebesar 

Rp. 21.875.500,- dari target yang ditetapkan sebesar   Rp. 21.8750.000,- 

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, mencapai realisasi sebesar                            

Rp. 37.758.000,- dari target yang ditetapkan sebesar  Rp. 37.758.000,- 

3. Program Peningkatan Keberdayaan  Masyarakat Perdesaan Rp. 13.200.000. 
  

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, mencapai 
realisasi sebesar Rp. 11.800.000,- dari target yang ditetapkan sebesar     
Rp. 13.200.000,- 

4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongRp. 797.500,.   

Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, mencapai realisasi sebesar 
Rp. 0,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 797.500,,- 

5. Program Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp. 1.637.515,-  

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, mencapai 
realisasi sebesar Rp. 0,- dari target yang ditetapkan sebesar                         
Rp. 1.637.515,- 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN DAN EVALUASI  KINERJA ORGANISASI. 

Capaian Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, 

misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai 

pencapaian setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan 

dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media 

pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan 

analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan 

terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan 

/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan 

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap 

indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Pengukuran kinerja Kecamatan Biluhu dilakukan dengan membandingkan rencana 

dan realisasi yakni Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, 

digunakan rumus: 

     

Capaian Indikator Kinerja 
Realisasi

Rencana
X100% 
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Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam  skala pengukuran  ordinal sebagai 

berikut : 

Skala Ordinal Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Kantor Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo 

NO CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 

1 Nilai 85 s.d 100 Sangat Berhasil 

2 Nilai 85 ≤ 70 Berhasil 

3 Nilai 70 ≤ 55 Cukup Berhasil 

4 Nilai ≤ 55 Tidak Berhasil 

 
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapain sasaran 

merupakan tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana 

telah dituangkan dalam penetapan kinerja pengukuran pencapain sasaran ini 

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja berdasarkan hasil pengukuran dengan 

menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Biluhu 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Capaian Sasaran dan Indikator Sasaran 

No Sasaran Strategis Indicator kinerja 

Tahun 2017 
Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2017 

Tahun 2018 
Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2018 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Tercapainya 

Pelayanan 

Publik Yang 

Berkualitas 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)  

82 82 82 87 87 87 

Persentase 
Cakupan 
Layanan SOP 

80,55 80,55 80,55 85,55 85,55 85,55 

Penyerapan 

Anggaran 100 100 100 100 100 100 

  
Sakip 
Kecamatan  CC C C B C C 
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Prosentase 

Tindaklanjut 

Rekomondasi 

BPK/APIP 

100 100 100 100 100 100 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Kecamatan Biluhu yang sesuai 

dengan target yang ada di rencana strategis dengan 3 (tiga) Sasaran yang dituangkan 

dalam perjanjian kinerja dan dalam Rencana Aksi yang didukung oleh 4 (empat) 

program yaitu : 

 1).Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

 2).Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur  

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, maka diperoleh Capaian Kinerja Pemerintah 

Kecamatan Biluhu dengan predikat Sangat Berhasil, sasaran ini dilaksanakan karena 

tingkat kepedulian dari Kecamatan Biluhu dalam memfasilitasi setiap kegiatan serta 

keseriusan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan setiap kegiatan.  

Untuk Evaluasi Kinerja dikantor Camat Biluhu ditahun 2018 pada 4 Program 

pendukung berdasarkan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dari Triwulan I sampai 

dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel sebagai barikut : 

Evaluasi Kinerja Program 

NO PROGRAM 
TARGET 
KINERJA 

Evaluasi Realisasi Kinerja  
Pada Triwulan 

REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

TINGKAT 
CAPAIAN 
KINERJA I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9=8/3*100 

1 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantotan 

100 % - - - - 99% 99 % 

2 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

100 %  - - - - 98% 98 % 

3 

Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Perdesaan 

100 % - -  - 89% 89% 

4 

Program 
pembanguna
n saluran 
drainase/gor
ong-gorong 

100% - - - - 0% 0% 

5 

Program 
pembanguna
n 
infrastruktur 
perdesaan 

100% - - - - 0% 0% 
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Berdasarkan tabel diatas Evaluasi Kinerja pada 5 Program Pendukung yang 

dilaksanakan di Kantor Camat Biluhu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantotan dengan target 100% dengan 

realisasi Capaian Kinerja 99% dan Tingkat Capaian Kinerja mencapai 99% dengan 

predikat sangat berhasil. 

2. Bahwa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target 100% 

dengan realisasi Capaian Kinerja 98% dan Tingkat Capaian Kinerja mencapai 98% 

dengan predikat sangat berhasil. 

3. Bahwa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan realisasi 

Capaian Kinerja 89% dan Tingkat Capaian Kinerja mencapai 89% dengan predikat  

berhasil. 

4. Bahwa Program Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan 

target 100% dengan realisasi Capaian Kinerja 0% dan Tingkat Capaian Kinerja 

mencapai 0% dengan predikat tidak berhasil. 

5. Bahwa Program Program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan realisasi 

Capaian Kinerja 0% dan Tingkat Capaian Kinerja mencapai 0% dengan predikat tidak 

berhasil. 

B. HAMBATAN DAN MASALAH  

Sebagaimana telah diuraikan pada  permasalahan uatama di Lingkungan Kantor 

Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo maka itulah yang menjadi Hamabatan dan 

masalah yang di Kantor Camat Biluhu adalah sebagai berikut : 

a) Belum maksimalnya pelayanan perekaman data e-KTP. 

b) Masih terbatasnya SDM yang menangani hal yang berkaitan dengan SPPHT dan 

Akta jual beli. 

c) Masih terbatasnya SDM pada tingkat desa yang terampil penyusunan laporan.  

d) Tidak adanya pos anggaran dalam memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. 

e) Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan 

sehari-hari. 

f) Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum maksimal. 
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C. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF 

Adapun Langkah-langkah antisipatif sebagai kunci keberhasilan (critical succes 

factors) merupakan Langkah-langkah yang sangat penting dalam mewujudkan 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan 

tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan Langkah-langkah kunci 

keberhasilan tersebut. 

Dengan mengidentifikasi terhadap masalah diatas, maka diambilah Langkah-

langkah antisipatif sebagai berikut : 

a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya e-ktp bahkan 

melaksanakan perekaman e-KTP secara Mobile di 8 desa yang ada di Kecamatan 

Biluhu 

b) Berkoordiansi dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo 

terkait dengan penerbitan SPPHT dan Akta jual beli. 

c) Berkoodinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Gorontalo terhadap Peningkatkan SDM pada tingkat desa yang terampil dalam 

penyusunan laporan  

d) Melakukan koodinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja yang ada diwilayah 

Kecamatan Biluhu serta melibatkan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi 

kegiatan sosial kemasyarakatan. 

e) Memasukan Anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja untuk  

menunjang kegiatan sehari-hari. 

f) Mengikutsertakan ASN dalam Bimbingan teknis . 

D. REALISASI KEUANGAN. 

Realisasi Keuangan pada Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasil Kinerja Program Kerja 

serta berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dari Triwulan I 

sampai dengan Triwulan IV Realisasi Anggaran Renja SKPD Kecamatan Biluhu Tahun 

2018 pada 4 Program yang direalisaskan dalam 15 Kegiatan dengan rincian sebagai 

berikut : 
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Rincian Realisasi Anggaran di Kantor Camat Biluhu Tahun 2018 

NO PROGRAM  KEGIATAN TARGET REALISASI 

I Pelayanan Administrasi Perkantoran 498.5670.00 497.099.972 

 

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik 
7.298.672 7.298.672 

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.000.000 59.400.000 

3. Penyediaan bahan logistik kantor 223.768.328 222.901.300 

4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar   

Daerah 
177.500.000 177.500.000 

5 . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 

Daerah 
30.000.000 30.000.000 

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.129.875 87.133.000 

  1. Pembangunan gedung kantor 996.875 0 

 
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasioal 37.758.000 37.758.000 

 
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.875.000 21.875.000 

 
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 21.875.000 21.875.000 

III Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 13.200.000 12.150.000 

 

1.Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 

Perdesaan  
13.200.000 12.150.000 

IV 
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong 
797.500 0 

 
1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 797.500 0 

V Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.637.515 0 

 

1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih   

perdesaan 
1.637.515 0 

J U M L A H  602.331.890 596.032.972 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Adapaun kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kecamatan Biluhu Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan dan Sasaran yang merupakan perjanjian kinerja serta rencana aksi dan 

didukung oleh 5 ( empat ) Program yang di implementasikan melalui 12 Kegiatan 

Tahun 2018 dengan predikat Capaian Kinerja Sangat Berhasil. 

2) Realisasi Keuangan yang di implementasikan melalui 5 Program dengan 12 

kegiatan yang mencapai mencapai 98,5% sangat berhasil. 

B. SARAN 

Saran yakni kedepannya kiranya hal ini dapat diatasi dengan menambah jumlah 

ASN pada Kantor Camat Biluhu serta meningkatkan Kapasitas Aparatur yang telah 

ada Melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga nantinya dapat memberikan 

pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

 

 

 Biluhu,    Januari 2018 
 CAMAT BILUHU, 
 
 
 
 
 Ir. GUSTI TOMAYAHU, M.Si 
 PEMBINA TINKAT I 
 NIP. 19660529 199203 1 005 
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LAMPIRAN : 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018.  

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

4. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

 


	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebu...
	Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi...
	Pengukuran kinerja Kecamatan Biluhu dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yakni Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

