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BAB IV 

PENUTUP 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 merupakan 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan selama Tahun Anggaran 

2014 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja 

ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja kedepan 

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai 

bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. 

 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2014, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memperlihatkan 

pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Seluruh 

indkator sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 telah sesuai dengan 

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja 

Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.  

Di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 terdapat 26 sasaran yang diurai dalam 

147 indikator serta 12 indikator makro daerah. Pada tahun 2014 dalam Penetapan 

Kinerja ditetapkan 26 sasaran dengan 143 indikator tersebar ke dalam 7 misi 

pembangunan daerah yaitu : 

- Misi I terdiri dari 9 sasaran dengan 79 indikator,  

- Misi II terdiri dari 4 sasaran dengan 24 indikator,  

- Misi III terdiri dari 4 sasaran dengan 15 indikator,  

- Misi IV terdiri dari 1 sasaran dengan 4 indikator,  
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- Misi V terdiri dari 1 sasaran dengan 4 indikator,  

- Misi VI terdiri dari 5 sasaran dengan 11 indikator,  

- Misi VII terdiri dari 1 sasaran dengan 3 indikator, dan 

- Misi VIII terdiri dari 1 sasaran dengan 3 indikator.  

 

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 26 sasaran sesuai Penetapan Kinerja Tahun 

2014, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Capaian Sasaran Strategis per Misi Pembangunan Tahun 2014 

No. MISI SASARAN CAPAIAN 

1. Mewujudkan masyarakat mandiri dan 

sejahtera: bertaqwa, sehat, cerdas dan 

mandiri secara ekonomi 

9 sasaran - 6 Sasaran kategori 

Sangat baik 

- 3 sasaran kategori Baik 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan publik, melalui pemerintahan 

yang bersih, peduli, professional dan 

berwibawa dimata rakyat 

4 sasaran - 2 Sasaran kategori 

Sangat baik 

- 2 sasaran kategori Baik 

3. Menciptakan suasana kehidupan yang 

aman, damai, dan harmonis 
4 sasaran - 3 Sasaran kategori 

Sangat baik 

- 1 sasaran kategori Baik 

4. Meningkatkan kualitas SDM agar 

mampu mendayagunakan SDA secara 

optimal dan bertanggung jawab untuk 

kesejahteraan rakyat 

1 sasaran - 1 Sasaran kategori Baik 

 

5. Menciptakan dan mengembangkan 

iklim usaha yang sehat dan kompetitif 

dengan berbasis ekonomi kerakyatan 

1 sasaran - 1 sasaran kategori Baik 

6. Menyediakan serta meningkatkan 

sarana dan prasarana untuk memacu 

percepatan pelaksanaan pembangunan 

5 sasaran - 4 Sasaran kategori 

Sangat baik 

- 1 sasaran kategori Baik 

7. Menempatkan pimpinan umat dan 

tokoh masyarakat sebagai referensi 

utama dalam membangun kehidupan 

keagamaan dan sosial yang kuat, 

harmonis dan dinamis 

1 sasaran - 1 Sasaran kategori 

Sangat baik 

8. Memfasilitasi terwujudnya desa mandiri 1 sasaran - 1 sasaran kategori Baik 
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Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran tahun 2013, maka 

capaian di tahun 2014 lebih baik dimana tidak ada lagi capaian sasaran dengan 

kategori “Cukup Baik” (>55 – 70). 

Tabel 4.2 

Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2013 / 2014 

CAPAIAN TAHUN 2013 CAPAIAN TAHUN 2014 

Kategori Capaian Kategori Capaian 

Sangat Baik 18 Sasaran Sangat Baik 16 Sasaran 

Baik 4 Sasaran Baik 10 Sasaran 

Cukup Baik 4 Sasaran Cukup Baik - 

Kurang Baik - Kurang Baik - 

 

Meskipun capaian kinerja di Tahun 2014 secara umum sangat baik, akan 

tetapi jika akumulasikan, kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai 

dengan Tahun 2014 (4 tahun) masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian 

indikator sasaran yang telah ditetapkan. 

Pencapaiaan kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai 

dengan tahun 2014 jika dibandingkan dengan target Tahun 2015 (akhir masa 

RPJMD) diuraikan sebagai berikut : 

- Misi I terdiri dari 9 sasaran, dengan realisasi 6 sasaran dengan kategori sangat 

baik; 1 sasaran dengan kategori baik dan 2 sasaran dengan kategori cukup baik.  

- Misi II terdiri dari 4 sasaran, dengan realisasi 3 sasaran dengan kategori sangat 

baik dan 1 sasaran dengan kategori baik.  

- Misi III terdiri dari 4 sasaran, dengan dengan realisasi 3 sasaran dengan kategori 

sangat baik dan 1 sasaran dengan kategori baik. 

- Misi IV terdiri dari 1 sasaran, dengan kategori baik . 

- Misi V terdiri dari 1 sasaran, dengan kategori cukup baik.  

- Misi VI terdiri dari 5 sasaran, dengan realisasi 2 sasaran dengan kategori sangat 

baik; 2 sasaran dengan kategoro baik  dan 1 sasaran dengan kategori cukup 

baik.  

- Misi VII terdiri dari 1 sasaran dengan kategori baik, dan 

- Misi VIII terdiri dari 1 sasaran dengan kategori kurang baik. 
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Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis daerah, di Tahun 2014 ditetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan total 

anggaran belanja sebesar Rp 777.069.402.746,50 dan terealisasi sebesar 

Rp.676.949.715.258,6 (87,12%). 

 

4.2 PERMASALAHAN/ KENDALA PENCAPAIAAN KINERJA TAHUN 2014 

Adapun secara umum permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan 

dalam pencapaian indikator sasaran strategis  pembangunan Kabupaten Bangka 

Barat Tahun 2014 adalah : 

a. Terkendalanya pencapaian indikator kinerja sasaran dikarenakan adanya 

kebijakan/aturan yang secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan 

program/kegiatan pendukung sasaran.  

b. Perumusan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing SKPD 

belum bersinergi dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. 

c. Besaran target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tidak sebanding 

dengan anggaran yang tersedia. 

 

4.3 STRATEGI DI MASA DATANG   

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis  

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat kedepan adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan evaluasi terhadap sasaran dan target indikator yang belum 

dapat dicapai sampai dengan tahun kelima RPJMD; 

b. Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang tidak memiliki relevansi 

terhadap indikator kinerja sasaran dan melakukan penyusunan 

program/kegiatan yang lebih relevan dalam pencapaian sasaran strategis; 

c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait akselerasi kinerja 

lintas SKPD yang saling berhubungan serta meningkatkan monitoring dan 

evaluasi terhadap pencapaian target sasaran strategis pembangunan 

secara berkala; 

d. Menyesuaikan besaran anggaran program/kegiatan dengan besaran target 

indikator sasaran strategis sehingga lebih realistis untuk dicapai. 
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 Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 

pencapaian target terhadap beberapa sasaran yang dicantumkan dalam RPJMD 

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015, sudah dapat dipenuhi sesuai dengan 

harapan. Diharapkan pencapaian kinerja di tahun kedepan lebih baik lagi khususnya 

dalam pencapaian sasaran strategis lima tahunan (akhir masa RPJMD Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2010-2015). 


