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Ringkasan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 sebagai wahana

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2019. Laporan

kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, lengkap dan

terukur mengenai pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun anggaran yang di mulai dari 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan inti dari

pembangunan daerah yang diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan

berdasarkan kajian akademis kepada Pemerintah Daerah untuk menyikapi

berbagai permasalahan yang timbul sehingga kebijakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah sudah mempertimbangkan berbagai aspek.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai kebutuhan daerah,

dengan indikator cakupan dokumen Kelitbangan yang dilaksanakan.

b. Termanfaatkannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan sesuai

kebutuhan daerah, dengan indikator persentase hasil Kelitbangan yang

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

c. Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung

Kelitbangan atau referensi perumusan kebijakan, dengan indikator cakupan

publikasi mandiri dan berkala yang diberikan atau dipublikasikan kepada

pemangku kepentingan.

Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang juga merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)

sebagai mana yang telah dijelaskan pada Bab II, maka ketiga sasaran tersebut

selanjutnya diukur dengan membandingkan tiga target Indikator Kinerja Utama

dengan tiga realisasi Indikator Kinerja Utama pada akhir tahun 2019 dengan hasil

sebagai berikut :
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1.

Tersedianya
rekomendasi
kebijakan yang
berkualitas sesuai
kebutuhan daerah.

Cakupan dokumen
Kelitbangan yang
dilaksanakan 15 Dokumen 14 Dokumen 93,33

2.

Termanfaatkanny
a rekomendasi
sebagai bahan
penyusunan
kebijakan sesuai
kebutuhan daerah.

Persentase hasil
Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
pemangku
kepentingan

100 % 93,33 93,33

3.

Tersedianya
publikasi mandiri
dan berkala
sebagai bahan
pendukung
Kelitbangan atau
referensi
perumusan
kebijakan.

Cakupan publikasi
mandiri dan
berkala yang
diberikan atau
dipublikasikan
kepada pemangku
kepentingan.

200 Buku 200 Buku 100

Pada tahun anggaran 2019 (Murni) pagu anggaran Balitbangda Kabupaten

Kutai Kartanegara sebesar Rp. 4.908.979.400,- dan mengalami perubahan dari

APBD-P tahun 2019 sebesar Rp. 357.260.800,-. sehingga total anggaran tahun

2019 sebesar Rp. 5.266.240.200 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp. 4.628.097.097,- atau 87,88% dan Realisasi fisik 98,64%


