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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi wajib 

mempertanggujawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu 

pelaporan yang disebut Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2014 menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis 

pencapaian 26 sasaran strategis pembangunan melalui 143 indikator yang 

telah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2014.  

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode 

pembandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja sasaran yang 

telah ditetapkan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran tersebut 

dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (performance plan) yang 

selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja 

(performance gap).  

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 26 sasaran beserta 

indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 

tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 

16 sasaran dengan kategori sangat baik dan  10 sasaran dengan kategori baik. 

Pada misi I terdiri dari 9 sasaran dengan realisasi 6 sasaran dengan kategori 

sangat baik dan 3 sasaran dengan kategori baik. Misi II terdiri dari 4 sasaran 

dengan realisasi 2 sasaran dengan kategori sangat baik dan 2 sasaran dengan 

kategori baik. Selanjutnya misi III terdiri dari 4 sasaran dengan dengan realisasi 

3 sasaran dengan kategori sangat baik dan 1 sasaran dengan kategori baik. 

Pada misi IV terdiri dari 1 sasaran dengan kategori baik dan misi V terdiri dari 1 

sasaran dengan kategori baik. Kemudian misi VI terdiri dari 5 sasaran dengan 

realisasi 4 sasaran dengan kategori sangat baik dan 1 sasaran dengan kategori 

baik. Misi VII terdiri dari 1 sasaran dengan kategori sangat baik serta terakhir 

misi VIII terdiri dari 1 sasaran dengan kategori baik. 
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Diharapkan di tahun depan peningkatan kinerja akan terus dilakukan 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita 

Kabupaten Bangka Barat yang mandiri dan sejahtera. 

Sebagai tambahan informasi dilaporkan pula tentang beberapa 

penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 

2014 sebagaimana berikut : 

1. Penghargaan Manggala Karya Kencana, sebagai penghargaan atas prestasi 

yang menonjol dan komitmen serta kepemimpinan dalam menggerakkan 

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

untuk mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera; 

2. Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Bidang......................; 

3. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Bidang Laporan 

Keuangan Tahun 2013; 

4. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2014 kepada Pasar Muntok. 

5. Penghargaan kepada KUD Mari Ayu sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 

2014 Jenis Produsen; 

6. Penghargaan kepada Kopwan Melati sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 

2014 Jenis Konsumen. 


