
3

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah KabupatenCilacap Tahun 2014 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untukdapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadikomitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap.Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna,berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan

good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2014 ini disusun sebagaisebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan gunamewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2014 sebagai bagian dariupaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Cilacap “MENJADI KABUPATEN CILACAP YANGSEJAHTERA SECARA MERATA”.Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKj IP tidakhanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai padatahun 2014, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskansolusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraanpemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKj IPtersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan KabupatenCilacap di tahun-tahun selanjutnya.Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014dapat dikatakan Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerjapencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dankegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemkab Cilacap 2014 danPenetapan Kinerja (PK) Pemkab Cilacap 2014.Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 11 sasaran strategis dengan 27 indikatorkinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014menunjukkan bahwa :
 nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 11 sasaran strategis adalah 88.5%dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 7sasaran (63.64%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengankategori Berhasil.
 Capaian indikator kinerja utama dari 27 indikator kinerja utama adalah 23 indikator kinerja

utama atau (83,33% ) dikategorikan sangat berhasil, 1 indikator (3.703%) dikategorikan"Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%)dikategorikan " Tidak berhasil".
Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yangdiharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahunberikutnya.Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja PemerintahKabupaten Cilacap Tahun 2014, antara lain:
1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untukpencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam
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pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dankegiatan SKPD masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yangtelah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-programyang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yangrelatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatanyang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.
2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuanganmaupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan ataupelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selarasdengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasarmasyarakat.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuaidengan yang ditetapkan, antara lain :
1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahwadalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman padacapaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yangdirencanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah padapencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Cilacap. Terhadap kegiatan-kegiatan yangsifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visidapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segeraditerapkan dimasing-masing SKPD sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaanstrategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaanprogram dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD.
3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan datakinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakansebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing SKPD.Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melaluijaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.Disamping upaya diatas, terkait dengan delapan isu strategis Kabupaten Cilacap pada tahapanpembangunan jangka menengah tahun 2012-2017 telah dirumuskan Strategi Dasar yaitu " BanggaMbangun Desa" sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 tahun 2011 tentang PedomanPelaksanaan Gerakan "Bangga Mbangun Desa". Sebagai strategi dan kebijakan dasar, Gerakan"Bangga Mbangun Desa" diimplementasikan melelui jalur Empat Pilar yang kemudian diterjemahkanke dalam Enam Misi yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten CIlacap 2012-2017. Empat Pilartersebut adalah Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Lingkungan SosialBudaya.Semoga, LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh SatuanKerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangatkebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekuranganyang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja danberusaha demi terwujudnya Kabupaten Cilacap Yang Sejahtera Secara Merata.


