BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
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 :

1.

Tersedianya
rekomendasi
kebijakan yang
berkualitas
sesuai
kebutuhan
daerah.

Cakupan
dokumen
Kelitbangan yang
dilaksanakan

2.

Termanfaatkan
nya
rekomendasi
sebagai bahan
penyusunan
kebijakan
sesuai
kebutuhan
daerah.

Persentase hasil
Kelitbangan yang
dimanfaatkan
oleh pemangku
kepentingan

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.

15
Dokumen

14 Dokumen

93,33

100 %

93,33

93,33

200 Buku

200 Buku

100
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Sebagai pembanding untuk Capaian Kinerja tahun 2019 maka disajikan capaian
kinerja pada tahun 2018 seperti pada tabel berikut :
NO

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
Cakupan
dokumen
Kelitbangan yang
dilaksanakan

TARGET

REALISASI

%

1.

Tersedianya
rekomendasi
kebijakan yang
berkualitas
sesuai
kebutuhan
daerah.

7 Dokumen

3 Dokumen

42,86

2.

Termanfaatkan
nya
rekomendasi
sebagai bahan
penyusunan
kebijakan
sesuai
kebutuhan
daerah.

Persentase hasil
Kelitbangan yang
dimanfaatkan
oleh pemangku
kepentingan

100 %

42,86

42,86

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

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dari Balitbangda dapat dijelaskan
sebagai berikut :

Sasaran 1: Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai
kebutuhan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan Kelitbangan dilingkungan Balitbangda dengan target 15 dokumen
namun yang terealisasi 14 dokumen atau 93,33 % ini disebabkan karena ada 1
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kegiatan yaitu 1 Focus Group Of Discusion (FGD) tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan Penyediaan Dana yang terbatas pada Anggran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bandingkan dengan realisasi
sasaran tahun 2018

sebanyak 3 dokumen atau 42,36 %. Sedangkan

capaian

Realisasi Sasaran dari tahun 2019 sebanyak 14 dokumen atau 93,33 % dibanding
dengan tahun 2018 ada kenaikan 11 dokumen dan presentasi capaiannya mengalami
penaikan sebesar 50,95 %. Maka Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA
Jumlah penelitian dan
pengembangan serta kajian yang
dilaksanakan

CAPAIAN 2018
TARGET
REALISASI
7

INDIKATOR KINERJA
Cakupan dokumen Kelitbangan yang
dilaksanakan
Ada kenaikan capaian indikator
Kinerja

3

%
42,36

CAPAIAN 2019
TARGET

REALISASI

%

15

14

93,33

8

11

50,95

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Indikator 1. Cakupan dokumen Kelitbangan yang dilaksanakan

Cakupan dokumen Kelitbangan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kab. Kutai
Kartanegara pada tahun 2019 dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja
Awal sebanyak Tiga Puluh rekomendasi/dokumen, kemudian terjadi perubahan pagu
anggaran sehingga jumlah rekomendasi/dokumen hasil kelitbangan pada target
menjadi Lima Belas rekomendasi/dokumen. Realisasi capaian Indikator sebesar
Empat Belas rekomendasi/dokumen atau 93.33% yang disebabkan ada 1 FGD tidak
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dapat dilaksanakan karena keterbatasan Penyediaan Dana Anggaran pada Anggran
Pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, jika di
bandingkan dengan realisasi cakupan dokumen kelitbangan yang dilaksanakan pada
tahun 2018

sebesar 3 dokumen atau 42,36 %. dengan tahun 2019 sebesar 14

dokumen atau 93,33 % maka mengalami kenaikan 11 dokumen dan dilihat dari hasil
presentasi capaiannya mengalami kenaikan sebesar 50,95 %.
Sasaran 2: Termanfaatkannya rekomendasi sebagai bahan penyusun
kebijakan sesuai kebutuhan daerah.
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan termanfaatnya rekomendasi sebagai
bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah dengan target 100% namun
realisasi sebesar 93,33 % rekomendasi/dokumen yang dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan Pemerintah ini
disebabkan oleh ada 1 FGD tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan Penyediaan
Dana Anggaran pada Anggran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai
Kartanegara, di bandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2018 sebesar 3 dokumen
atau

42,36 %. maka sasaran ke dua ini ada kenaikan sebesar 50,95 %. dengan

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA
Persentase hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh Pemangku
Kepentingan

TARGET
100%

INDIKATOR KINERJA
Persentase hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh Pemangku
Kepentingan
Ada kenaikan capaian indikator
Kinerja

CAPAIAN 2018
REALISASI
42,36

%
42.36

CAPAIAN 2019
TARGET

REALISASI

%

100%

92,86

92,86

0%

50,95

50,95
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Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Indikator. Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemangku
Kepentingan

Indikator pada sasaran 2 yaitu Cakupan rekomendasi di bidang teknis yang
dilaksanakan atau diimplementasikan sebagai bahan penyusun kebijakan sesuai
kebutuhan daerah pada tahun 2019 dengan target indikator 100%, yang terealisasi
93,33%. Hal ini disebabkan ada 1 FGD tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan
Penyediaan Dana Anggaran pada Anggran Pendapatan belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kutai Kartanegara. di bandingkan dengan realisasi cakupan indikator
utama tahun 2018 sebesar 3 dokumen atau 42,36 %. Dibanding realisasi tahun 2019
sebanyak 14 dokumen atau 93,33 % maka mengalami kenaikan 11 dokumen atau
50,95 %.

tetapi sebagaian besar rekomendasi hasil Kelitbangan digunakan untuk

referensi dan bahan pustaka oleh setiap OPD.
Sasaran 3: Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan
pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan ketersediaan publikasi mandiri dan
berkala sebagai bahan pendukung dalam perumusan kebijakan dilingkungan
Balitbangda dari hasil rekomendasi/dokumen Kelitbangan yang terpublikasikan
secara mandiri dan berkala dalam mendukung referensi perumusan kebijakan daerah
dengan Indikator dan capaian kinerja sebesar 100 % dibanding dengan tahun 2019
dari segi presentasi tidak mengalami perubahan dan dari segi jumlah buku juga tidak
mengalami perubahan dari 200 buku pada tahun 2018 dan 200 buku pada tahun 2019
dan dapat digambarkan sebagai berikut:
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INDIKATOR KINERJA
Jumlah publikasi mandiri dan berkala
yang diberikan atau dipublikasikan
kepada Pemangku Kepentingan

CAPAIAN 2018
TARGET
REALISASI
200 Esp

INDIKATOR KINERJA

Cakupan publikasi mandiri dan berkala
yang diberikan atau dipublikasikan
kepada Pemangku Kepentingan

200 Esp

%
100

CAPAIAN 2019
TARGET

REALISASI

%

200 Esp

200 Esp

100

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Indikator. Jumlah publikasi mandiri dan berkala yang diberikan atau
dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan

Indikator pada sasaran 3 yaitu cakupan publikasi mandiri dan berkala yang diberikan
atau dipublikasikan kepada Pemangku kepentingan pada tahun 2019, Balitbangda
mempunyai dua media publikasi mandiri yaitu Bulletin dan Jurnal Balitbangda yang
merupakan alat publikasi dan sosialisasi hasil-hasil Kelitbangan Balitbangda. Pada
tahun 2019 target penerbitan bulletin dan jurnal terealisasi 200 buku/eksemplar,
bulletin dan jurnal Balitbangda yang dipublikasikan keseluruh OPD, perguruan tinggi,
lembaga-lembaga penelitian, sehingga capaian indikator terealisasi 100%. dibanding
dengan tahun 2018 dari segi presentasi tidak mengalami perubahan dan dari segi
jumlah buku juga tidak mengalami perubahan

dari 200 buku pada tahun 2018

menjadi 200 buku pada tahun 2019
B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun anggaran 2019 (Murni) pagu anggaran Balitbangda Kabupaten Kutai
Kartanegara sebesar Rp. 4.908.979.400,- dan mengalami perubahan dari APBD-P
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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 95,46% Maka sebagai bahan pembanding pagu anggaran tahun
awal renstra (tahun 2016) sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Sasaran strategis Balitbangda pada tahun 2019 menggunakan dana sebesar
Rp. 3.071.160.400,- atau 89,25 % dari anggaran sebesar Rp. 5.266.240.200,-.Untuk
Anggaran sasaran strategis Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat dari
pagu DPA mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.071.160.400,- bila
dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 2.025.508.548,- Hal ini dikarenakan ada
penambahan anggaran sehingga ada beberapa program terakomodir dalam pendanaan.
Disamping itu ada penambahan kegiatan Loka Karya pada Anggaran Perubahan dan
1 FGD tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan Penyediaan Dana Anggaran
pada Anggran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Oleh sebab itu Realisasi anggaran untuk tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
35,53 %

dari tahun 2018 yaitu untuk capaian kinerja tahun 2018 sebesar 52,35%

dibanding dengan capaian kinerja tahun 2019 yang sebesar 87,88%.
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